
 

  انيفرهنگ رضوي و جامعة آرم
   1مجد علي سروري

  چكيده
يكي از اهداف مهم پيامبران الهي و جانشينان آنان برقراري زنـدگي نيكـو يـا جامعـة     

در قـرآن يـا متـون    » جامعـة آرمـاني  «يـا  » مدينة فاضله«آرماني بوده است. گرچه اصطالح 
كـه   هـايي  ها و روايت روايي نيست، اين موضوع ريشه در تعاليم انبيا داشته و مجموعه آيه

گويد، ما را به اين سمت و  دربارة هدف و كيفيت زندگي مطلوب يا حيات طيبه سخن مي
تنها دست يافتن به جامعة  هاي معصومان نه كند. از نظر قرآن كريم و روايت سو هدايت مي
  .پذير است، بلكه هدف بعثت انبيا همين بوده است آرماني امكان

هاي جامعة آرماني در فرهنگ رضـوي   يپرسش اصليِ مقاله حاضر اين است كه ويژگ
پـارة تـن    (ع)هستند و امـام رضـا   (ص)نظير پيامبر اكرم چيست؟ قرآن و عترت دو يادگار بي

، وارث انبياي بزرگ الهي و امامان پيش از خود است؛ اينان، هم در حكمـت  (ص)اهللا رسول
ديرينـه   نظري و هم در حكمت عملي به تالش و مجاهدت براي تبيين و تحقق اين هدف

هاي جامعة آرماني در فرهنگ رضـوي اشـاره    ترين ويژگي اند. در اين مقاله به مهم پرداخته
گرايي، برپايي عدل، احسان، حاكميت امام، گسترش دانش و  اند از: عقل شود كه عبارت مي

  .شكوفايي اقتصادي
  واژگان كليدي

  قرآن، عترت، واليت، فرهنگ رضوي، جامعة آرماني

  

                                                           
  :01/05/92تاريخ پذيرش:   27/03/92تاريخ دريافت  

 Asoroorim@yahoo.com                                استاديار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات                                      .1
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  مقدمه
منصوب پروردگار و علمش وابسته به علم الهي اسـت. خليفـة خـدا در     (ع)رضا امام

هاي اوست. در حكمت نظري و عملـي سـرآمد    زمين و مظهر تام و تمام اسما و صفت
، (ص)وصـي پيـامبر اكـرم    (ع)است. امـام رضـا   (ص)پيامبر و آل (ص)ها، جز پيامبر همة انسان

دليـل حـديث ثقلـين     و عتـرت بـه  قرآن . و يكي از مصاديق عترت است (ع)اميرالمؤمنين
ترديـد انسـان و جامعـه را بـه      همتاي يكديگرند. استناد به سيره و سنت آن حضرت بي

  . كند بهترين و استوارترين روش زندگي و حيات طيبه رهنمون مي
) و دربـارة  9(اسـرا/  » ان هذا القرآن يهدي للتي هـي اقـوم  «فرمايد:  ميقرآن خداوند دربارة 

. )24انفال/ ( »يا أَيها الَّذينَ آمنُوا استجيبوا للَّه و للرَّسولِ إِذا دعاكُم لمايحييكُم«گويد:  نيز مي )(صپيامبر
درواقع تفسير علمي  (ص)بنابراين، شناخت سيرة آن بزرگوار، در مقام جانشين پيامبر اكرم

حيـاني دارد و تعـاليم   كريم است. التزام به فرهنگ رضـوي چـون منشـأ و   قرآن و عيني 
كنندة  دليل عقل، تضمين دليل تعبد، بلكه به تنها به وحياني ناظر به فطرت انساني است، نه

  .سعادت دنيا و آخرت است
تجربة بشري نشان داده التزام به فرهنگي كه اوليـاي ديـن، معصـومانه دريافـت،     

ت. اما آنچه در اين اند، چيزي جز سعادت انسان را دربرنداشته اس ابالغ و اجرا كرده
هاي جامعة آرماني است  رهگذر الزم و ضروري است، شناخت دقيق ابعاد و ويژگي

آيد. چـارچوب نظـري    دست مي كه از فرهنگ و سيرة فاخر و ارجمند آن بزرگوار به
عشـري و روش تحقيـق،    اين نوشتار بر اساس الگوي امامت در مكتـب شـيعة اثنـي   

  .تحليلي است -توصيفي
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  مفاهيم
 .قبل از ورود به بحث، تبيين مفاهيم مدنظر ضروري است

  

 فرهنگ

به معناي ادب، » هنگ«و  »فر«، فرهنگ را مركب از دو واژة فرهنگ فارسي معين
: واژة 1387( تعريـف كـرده اسـت    رسـوم و  آداب، معرفـت و  علـم ، دانـش تربيت، 

بعضي از اين تعاريف مفهـوم  كه ه شده ئفرهنگ تعاريف متعددي ارافرهنگ). براي 
  د.دهن مي دست هعام و برخي ديگر مفهوم خاصي از اين واژه را ب

به قـول   1ارائه كرده است. 1871يكي از اولين تعاريف نسبتاً جامع را تيلور در سال 
تـرين   اي اسـت كـه پيچيـده    فرهنگ يكي از دو سه واژه 1976در سال  2ريموند ويليامز

در مقدمـة  . كشورها بر سر تعريف جهاني از مفهوم فرهنـگ توافـق ندارنـد   . هاست واژه
فرهنـگ  : «يونسكو، فرهنگ چنين تعريف شده 2001رهنگيِ سال اعالمية جهاني تنوع ف

هاي مشخص معنوي، مادي، فكري و احساسي جامعه يا  اي از خصيصه را بايد مجموعه
هـاي   هـاي زنـدگي، روش   گروه اجتماعي تلقي كرد كه دربردارندة هنر، ادبيـات، شـيوه  

  ).80: 1386فراهاني، » (ها و باورهاست هاي ارزشي، سنت زندگي با هم، نظام
كـه از   3انـد  همچنين، ساير متفكران دربارة فرهنگ، تعاريف گوناگوني ارائه كرده

تـرين   ، فيلسوف اسالمي، بـا نقـد مهـم   )ره(ميان آنان مرحوم عالمه محمدتقي جعفري
                                                           

قوانين و مقررات،  ،عقايدها، هنرها، افكار،  اي از علوم، دانش پيچيدهة فرهنگ عبارت است از مجموع ،شناس انگليسي اين مردمبه نظر  .1
  د.كن عنوان عضو جامعه اخذ مي ي كه انسان بههاي ها و عادت آموختههمة ها و خالصه  آداب و رسوم، سنت

2  . Raymond Williams 

  حقـوقي،  هـاي سياسـي و   نظـام   ادبيات، هنر و  ها، هنجارها، باورها، ارزش  معارف،ة مجموع«اند:  معناي عام گفته . در تعريف فرهنگ به3
ه، ستود( »گذارد هاي بعدي به ميراث مي براي نسل ورده وآدست  هفرايند تكامل خود ب وسايلي جامع كه انسان در ابزار و  هاي قومي، شيوه

احساس و عمل است كه   هاي تفكر، اي از شيوه  به هم پيوسته  فرهنگ مجموعة«گويد:  تعريف فرهنگ مي). همچنين، روشه در 72: 1384
كار گرفته  شود، بين آنها مشترك است و به دو شيوة عيني و نمادين به كم و بيش مشخص است، توسط تعداد زيادي از افراد فراگرفته مي

 ).123: 1367(روشه، » مبدل سازدشود تا اين اشخاص را به جمعي خاص و متمايز  مي
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فرهنگ عبارت است از كيفيـت يـا   : «ها از فرهنگ، چنين تعريفي ارائه داده است تعريف
هـا كـه    هاي حيات مادي و معنوي انسان براي آن دسته از فعاليتشيوة بايسته يا شايسته 

» هاي تصعيدشـدة آنـان در حيـات تكـاملي باشـد      مستند به طرز تعقل سليم و احساس
  :كند ايشان فرهنگ را به دو قسم پيرو و پيشرو تقسيم مي ).77: 1373جعفري، (

 فرهنگ پيرو آن نوع كيفيت و شيوة زندگي است كه تابع هـيچ اصـل و  
هـا و   اي نيست، بلكه مالك درستي و نادرسـتي آن، تمايـل   شده قانون اثبات

به بيان ديگر، اين قسـم فرهنـگ ناشـي از هـوا و     . هاي مردم است خواسته
دار و  اما فرهنگ پيشرو يا هـدف . هاست هاي طبيعي انسان ها و تمايل هوس

ايـن  گيرد؛ عامل محـرك   پويا از اصول ثابت حيات تكاملي انسان ريشه مي
هايي كه  فرهنگ، ابعاد اصيل انساني است و هدف آن عبارت است از آرمان

آورد و تمدن اصيل را  آدمي را در جاذبة هدف اعالي حيات به تكاپو درمي
  ).346 – 348: 1376نصري، ( آورد براي بشريت به ارمغان مي

تـوان چنـين نتيجـه گرفـت كـه فرهنـگ        بنـدي نظرهـاي گونـاگون مـي     با جمع
هـاي سياسـي،    ها، شيوة زنـدگي، آداب و رسـوم، نظـام    اي از باورها، ارزش مجموعه

  .اجتماعي و حقوقي است كه در جامعه نهادينه شده است
  

  فرهنگ رضوي
و پـدران پـاك و معصـومش تـا      (ع)هاي امام رضا فرهنگ رضوي مجموعة آموزه

قـرآن   هـاي  در حكمت نظري و عملي است. اين تعاليم همتاي آموزه (ص)پيامبر اكرم
 1ها و تجسم عيني و عملي آن است. از آنجا كه ائمـه نـور واحدنـد،    كريم، تبيين آيه

جـداي از سـاير معصـومان نيسـت. بنـابراين، مجموعـه       (ع)گفتار و رفتار امام رضـا 
                                                           

 .االمامه الكافي، بصائرالدرجات، المسترشد فيبه نص صريح بسياري از منابع روايي همچون:  .1
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» فرهنـگ رضـوي  « (ع)و عترت را با تأكيد بر گفتار و رفتار امام رضاقرآن هاي  آموزه
با حكمت و تدبير از آن پاسداري كرد و در آن راه  ع)(ناميم؛ فرهنگي كه امام رضا مي

به شهادت رسيد؛ فرهنگي كه آدمـي را در جاذبـة هـدف اعـالي حيـات بـه تكـاپو        
  .آورد دارد و تمدن اصيل را براي بشريت به ارمغان مي وامي
  

  جامعه
 فـراهم  آمـدن،  گـرد  معناي به لغت در .دارد اصطالحي و لغوي معاني »جامعه«واژة 

 است كردن سازگار و همديگر به جسم چندين يا ديگر جسم به جسمي زديكين آمدن،
 در و »جمـع « كلمـة  از فاعـل  اسـم  ،»جامع« مؤنث ). جامعه1049 :1ج ،1377دهخدا، (

 آمده نهند دست و گردن بر كه غلي و گردآورنده غل، طوق، كننده، جمع معناي به لغت
كار  به» جامعه«و در زبان فارسي » معمجت«). در زبان عربي واژة 7398 :5ج است (همان،

اند و حكومتي واحد دارنـد   ها كه در سرزميني ساكن به معناي گروهي از انسان 1رود مي
  ).34: 1387(مؤلفان، 
اسـت،   »اُنـس « ريشه از »انسان« واژة كه معتقدند طوسي نصيرالدين خواجه چون برخي

 كـه  معنـا  ايـن  بـه  اسـت؛  مدينـه  تمدن، ريشة و همنوعان با زندگي او طبيعي خصلت يعني
: 1374؛ طوسي، 894 :1362نيست (شريف،  پذير امكان تعاون طريق از جز اجتماعي زندگي

 البتـه . كنـد  زندگي خود همنوع با خويش نيازهاي رفع براي جامعه در است ناچار ). او140
  كند. مي نيز تأييد را انسان اجتماعي حيات بودن طبيعي نگاه، اين

 اد مصباح يزدي، مدينه با اين تعريـف جامعـه كـامالً منطبـق اسـت:     به تعبير است
كنند، كارهايشان مسـتقل   ها كه با هم زندگي مي اي است از انسان جامعة واحد مجموعه«

                                                           
1. Society 
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و مجزا از هم نيست، بلكه تحت يك نظامِ تقسيم كار با هم مرتبط است و آنچه از كـار  
 ).89: 1368يـزدي،   (مصباح» شود يع ميشان توز آيد، در ميان همه شان حاصل مي جمعي

 اجتمـاع  بـه  جامعـه  توان استنباط كرد اين اسـت كـه   بهترين تعريفي كه براي جامعه مي
  .كنند مي زندگي مشتركي قانونهدف و  پاية بر كه شود مي گفته ها انسان
  

  جامعة آرماني
در كتـابي   1516در سـال   مـور  توماسخستين بار ) را نutopia( »شهر آرمان«واژة 

مشابهي از ايـن واژه در آراي  اهيم تر مف پيش .)7: 1388برد (مور، كار  هبنام ن يبه هم
از آن بـه  ي اسـالم ة ) عرضه شده و در فلسفارسطوو  افالطونان باستان (يون ةفالسف

يونـاني اسـت و معنـي آن    ) utopia» (اتوپيا«ة اصل واژ .بودياد شده  فاضله ةمدين نام
(او)  ouاز اسـت مركـب   اي  اژهو . اتوپيـا است» ناكجاآباد«يا » جايي كه وجود ندارد«

از لحـاظ   ،اين بنابر». مكان«(توپوس) به معناي  topos ةو كلم» نفي«معناي  يوناني به
  است. »المكان«معناي  بهلغوي 

كه متضـمن سـعادت و    نمادي از واقعيت آرماني و بدون كاستي است شهر آرمان
اه به . گنيافتني باشد تواند نمايانگر حقيقتي دست مي ،. همچنينخوشبختي مردم باشد

گـر شـده و گـاه در محـك      هاي بشري جلـوه  صورت اساطير، عصر زرين و حماسه
، شـارل  1هاي نظام حاكم؛ از افالطون، ارسطو و فارابي گرفته تـا رابـرت اوئـن    آرمان
  شهرِ مطلوبشان بپردازند. اند به توصيف آرمان و... همگي كوشيده3، اتين كابه2فوريه

ر اين جامعه، هدف، رشد و تكامل نوع انسـاني  د«فرمايند:  مي (ره)اهللا معرفت آيت
                                                           
1. Robert Owen 
2. Charles Fourier 
3. Etienne Cabet 
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نحو احسن به حقوق حقـه و طبيعـي خـود     است تا افراد هرچه بهتر زندگي كنند، به
گونة شايسته و  دست يابند و از مواهب طبيعت كه خداوند در اختيار بشر گذارده، به

جـرات  سـوره ح  13). ايشـان بـا اسـتناد بـه آيـة      12: 1378» (مند شـوند  بايسته بهره
 گيـرد  دليل انسان بودن مورد احترام قرار مي اي، انسان به در چنين جامعه«فرمايند:  مي

ها و  هاي خاص كه باعث عقيده و هرگز عوامل محيطي و شرايط زيستي... يا گرايش
شود يا نسب و حسب، سبب تبعيض از برخورداري از حقوق  باورهاي گوناگون مي

  .(همان)» گردد .. نميانساني و مواهب طبيعي و الهي و.
را به معناي تحفظ و تعهد گرفته، معتقدند هر انساني بايد اين تعهد » تقوا«ايشان 

منـدي از مواهـب الهـي و دسـتاوردهاي      را در خود احساس كند و در مقابـل بهـره  
هو انشأكم مـن األرض  «ديگران، خود نيز بهره بدهد. همچنين، ايشان با اشاره به آية 

آبـاد كـردن زمـين بـدون روح همزيسـتي،      «گويند:  ) مي61(هود/ » او استعمركم فيه
همين است معنـاي خالفـت در زمـين و مسـخر      دوستي، ايثار و... ميسر نيست. نوع

ولقـد كرمنـا   «بودن كائنات براي انسان و پذيرا شدن امانت و ودايع الهي تا مشـمول  
  ).13(همان: » ) قرار گيرد70(اسرا/ » بني آدم

و عترت ناظر به رشد و تعالي بشر در همة ابعاد، منتهي به هدف آن قرهاي  آموزه
خلقت انسان است. بنابراين، هر گاه سخن از برپايي قسط، بسط معنويت، شكوفايي 

  سازي است. كند، ناظر به جامعه عقل، احسان و... مي
  

  بندي مفهوم جامعة آرماني جمع
ه هدف آن رشد معنـوي و  اي است تحت واليت الهي ك . جامعة آرماني جامعه1

هـا در آن   كرامـت انسـان   1مادي بشر است و دائم در حال رشد و شـكوفايي اسـت.  
                                                           

  ).24- 25(ابراهيم/   »أُكُلَها كُلَّ حينٍ بِإِذْنِ ربها و يضْرِب اللَّه الْأَمثالَ للنَّاسِ لَعلَّهم يتَذَكَّرُون  يبةٍ أَصلُها ثابِت و فَرْعها في السماء*تُؤْتيأَلَم تَرَ كَيف ضَرَب اللَّه مثَالً كَلمةً طَيبةً كَشَجرَةٍ طَ« .1
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دهند و عدالت و  شود، مردم به واليت الهي و اطاعت از فرامين او تن مي رعايت مي
  دارند. تقواي الهي را در همة شئون آن به پا مي

اي  شود، بلكه جامعه تلقي نمي نيافتني و در زمرة آرزوها شهر امري دست . آرمان2
است كه تعاليم قرآن، عترت و سيرة عملي اهل بيت كه متصل به سرچشمة آفرينش 
انسان و جهان است، خصوصيات آن جامعة آرماني را براي بشر تبيين كرده و هرگاه 

  هاي آن بوده، طعم شيرين آن را درك كرده است. بشر پايبند به اصول و ارزش
درسـتي و بـراي رشـد     هاي الهي بـه  اني از همة مواهب و نعمت. در جامعة آرم3

 شود. فضائل و كمال نهايي بشر استفاده مي

  
  عشري امامت در مكتب شيعة اثني

فردي دارد كه بقية مردم حتـي دانشـمندان و    هاي منحصربه امام امتيازها و ويژگي
مگـان ممتـاز   هاسـت كـه او را از ه   اند و همين ويژگـي  بهره نخبگان بشري از آن بي

كند. بنابراين، جامعة آرماني تنها با حضور و حاكميت او و تبعيت محض مردم از  مي
هاي امام در ارتباط بـا جامعـة آرمـاني     ترين امتيازها و ويژگي شود. مهم او محقق مي

عصمت، وابستگي به علم الهي، واليـت، هـدايت علمـي،     اند از: نصب الهي، عبارت
باوران، پدري دلسوز  حكومت، هدايت ديني و دفاع از دينهدايت به امر، سياست و 
  و مهربان، اصالح جهاني.

  
  مصداق امامت (ع)امام رضا
عشـري، بـه نـص پيـامبر      ق)، هشتمين امام شـيعيان اثنـي  148-203( (ع)امام رضا

در حديث لوح و نص پدران معصومش همة خصوصـيات يادشـده دربـارة     (ص)اكرم
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و لقـب  » علـي «گذاري آن حضرت بـه   نام (ع)يت امام جوادامام را دارد. بر اساس روا
  ).759: 1، ج1413از سوي خداوند تعالي است (مفيد، » رضا«

هـاي شـيعه و اهـل     وارث علم نبوي و فضائل علوي است. كتـاب  (ع)حضرت رضا
نظيرش كه از اجداد خود بـه   سنت از علم، زهد، عبادت، كرامت، سياست و حكمت بي

هـاي   فراتـر از مـالك   (ع)كند. شخصيت امام رضـا  برده، حكايت ميعنايت الهي به ارث 
مقتـداي   (ع)). امام رضا76: 1381عقلي آدميان و نصب او فرابشري است (موحدابطحي، 

... امـامي، حجتـي،   (ع)ان عليا اميرالمؤمنين«فرمايند:  دانند و مي مي (ع)خود را اميرالمؤمنين
  ).27- 28ان: (هم...» عروتي، صراطي، دليلي و محجتي

هـاي آن   هـاي معتبـر اسـالمي از معجـزه     همان كسي است كـه روايـت   (ع)امام رضا
كننـد   حكايـت مـي   (ع)و حضرت سليمان (ع)هاي حضرت عيسي حضرت همانند معجزه

اي عطـا   . روزي كه به دعبل خزاعي، شاعر اهـل بيـت، جامـه   1)65- 153: 1430(همان، 
  ام. نمودهقرآن از خوانده و هزار بار ختم كردند، فرمودند در اين لباس هزار ركعت نم

 خداونـد  سوي از بايد امام كه بودند باور اين بر اهل بيت پيروان مرو، مردم ميان در
 كه الهي، نصب نه را امام كه گفتند مي ديگران اما گيرد، عهده بر را واليت و شود نصب
 آمدن از پس )ع(رضا امام .است امت وكيل حقيقت در او و كند مي معين مردمي انتخاب

طور  همان. بشناسند را امام تا نشناختند را امامت«: فرمودند مسئله اين از آگاهي و مرو به
 :برشـمردند  را امـام  هـاي  ويژگي آنگاه »امامت. با امام شود، مي شناخته الوهيت اهللا با كه
نجيده شود يـا  تر از آن است كه با عقول مردم س قدر و منزلت، شأن و جايگاه امام رفيع«

  ).199: 1، ج1407(كليني، » آنكه به اختيار خود برگزينند
                                                           

 22كند. بابي در مجلـد   مي (ع)ا(ص) و اميرالمؤمنينحكايت از جايگاه ممتاز ايشان در جانشيني از رسول خد (ع)هاي امام رضا . معجزه1
  ).341: 1430هايي از قبيل نماز استسقا (موحدابطحي،  به اين موضوع اختصاص يافته. معجزهالعلوم  عوالمكتاب ارزشمند 
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و نصب امامان، هدايت بشر و ساختن دنيـا و آخـرت   قرآن چون هدف از نزول 
آباد براي مردمان است، فعل، قول و تقرير ائمه، معصومانه و وابسـته بـه علـم الهـي     

  بخش جامعة آرماني است. . بنابراين، سنت و سيرت آن امام معصوم نيز تحققاست
  

  جامعة آرماني در فرهنگ رضوي
هاست. امـام   و عترت ناظر به رشد و تعالي معنوي و مادي انسانقرآن هاي  آموزه

و يكـي از مصـاديق    (ص)محمـد  بر اسـاس نصـوص روايـي معتبـر، عـالم آل      (ع)رضا
به اصـول توحيـد،    است. مردم بر اساس باور» امناءالرحمان«و » البالد اركان«، »ساسةالعباد«

ها  توانند با اطاعت و اعتقاد راسخ به آموزه و عترت ميقرآن نبوت، امامت و نصوص 
كنندة آباداني دنيـا و آخـرت    اي آرماني كه تضمين و تعاليم رضوي به ساختن جامعه

  آنان است، مطمئن و اميدوار باشند.
آورد، در چنـد بعـد    وجـود مـي   آنچه جامعة آرماني را با استفاده از فرهنگ رضوي بـه 

گرايي، برپايي عدل، حاكميت امام، احسـان، گسـترش دانـش و     توان خالصه كرد: عقل مي
منظور دستيابي به اين ابعاد، الزم است ابتدا به تبيين آنها در فرهنـگ   شكوفايي اقتصادي. به

  رضوي بپردازيم.
  

  گرايي عقل
نظـري نـاظر بـه     انـد. عقـل   حكماً عقل را به عقل نظري و عملـي تقسـيم كـرده   

هـاي   ها. يكي از ويژگي ها و نبايد هاست و عقل عملي ناظر به بايد ها و نيست هست
جامعة آرماني در فرهنگ رضوي، شكوفايي عقل هم در بعد نظري اسـت و هـم در   

  ها و رفتارها. ها، هم تعالي انگيزه بعد عملي؛ هم تعالي انديشه
ب خداونـد در انجـام   تـرين مخلـوق و مخاطـ    عقـل محبـوب   منزلت عقـل:  .1
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، عقـل وسـيلة پرسـتش    عقل و جهل اصول كافي در روايت سوم از كتاب 1تكاليف است.
 75در حـديث چهـاردهم آن كتـاب،     2دست آوردن بهشت معرفى شـده اسـت.   خدا و به

نام لشكر عقل بيان شده است. پس عاقل كامل كسى اسـت كـه آن    خصوصيت و اثر آن به
بردار. امام  اوامر و نواهى خالق و پروردگارش كامالً مطيع و فرمان اثر در او باشد و در برابر

  ).11: 4دانند (همان، ح دوست هر كسي را عقل و دشمنش را جهل مي (ع)رضا
). عقـل  21- 23: 1كيفر پاداش مردم در روز جزا به مقدار عقل ايشان است (همـان، ج 

  .دار برتر دانسته شده است زنده دهد كه عاقلِ خوابيده از جاهل شب چنان انسان را رشد مي
هـاي مـردم در جامعـة آرمـاني،      يكي از ويژگي عقل وسيلة انتخاب آگاهانه: .2

شنيدن سخن ديگران و انتخاب آگاهانه و پيروي از بهترين آنهاسـت. طعـم خـوشِ    
ها آزادانـه   دهد كه انسان كارگيري و شكوفايي عقل در اين مسئله خود را نشان مي به

فبشر عبـادي الـذين   «فرمايد:  كريم ميقرآن ند، بينديشند و انتخاب كنند. و عاقالنه بشنو
 ).18-17(زمر/ » يِستَمعون القول فَيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم اهللا و اولئك هم اولوا الباب

هاي رضوي حاكي از تعقل  آموزه :انديشي در معارف الهي عقل وسيلة ژرف .3
هايي كه دربارة توحيـد   توان در مناظره ونة آن را ميو تفكر در معارف الهي است. نم

اي از  مناظرة حضرت با عمران صابئي نشـانه  3از آن حضرت نقل شده مالحظه كرد.
  4گرايي و استفاده از برهان در مسئلة توحيد است. عقل

                                                           
منْـك و لَـا    فَأَقْبلَ ثُم قَالَ لَه أَدبِرْ فََأدبرَ ثُم قَالَ و عزَّتي و جلَالي ما خَلَقْت خَلْقاً هـو أَحـب إِلَـي    استَنْطَقَه ثُم قَالَ لَه أَقْبِلْ  لَما خَلَقَ اللَّه الْعقْلَ«قَالَ:  (ع)جعفَرٍ أَبِي .1

اكا إِنِّي إِيأَم بنْ أُحيمإِلَّا ف لْتُكأَكْم  إِي و باقأُع اكإِي ى وأَنْه اكإِي رُ وآميبأُث 10: 1، ح1، ج1407(كلينى، » اك.( 

 ).3(همان، ح» ما عبِد بِه الرَّحمنُ و اكْتُسب بِه الْجِنَان«ما الْعقْلُ قَالَ:  (ع)عبداهللاُ قُلْت لَابي 2.

 مناظره با سليمان مروزي، عمران صابئي و... 3

4 ذَا إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنه أَر رَانُ لَمملُقَال عقَالَ الرِّضَا ع أَج يهي الْخَلْقِ أَمِ الْخَلْقُ فف وي أَ هديا سي ي   كلْمع اءس و كنْ ذَلالَى عتَع يهلَا الْخَلْقُ ف ي الْخَلْقِ وف وه سلَي كنْ ذَلرَانُ عما عي
رِفُها تَعم  ةَ إِلَّا بِاللَّهال قُو و  أَخْبِرْنشَي فَبِأَي بِهاحي صا فنْكُمم داحو سفَإِنْ كَانَ لَي يكف يه ا أَميهف رْآةِ أَنْتنِ الْما قَالَ  ي عنَهيب ي ونيب ءرَانُ قَالَ بِضَوما عي كلَى نَفْسا عبِه لَلْتتَداس ء

 ).171: 1، ج1378الْمرْآةِ أَكْثَرَ مما تَرَاه في عينك قَالَ نَعم قَالَ الرِّضَا ع فَأَرِنَاه فَلَم يحرْ جواباً... (صدوق،  الرِّضَا ع هلْ تَرَى منْ ذَلك الضَّوء في
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يكي از علل وجوب حـج، رشـد عقالنيـت، تعـالي سـطح       (ع)در تعاليم امام رضا
  سي حقايق وحي دانسته شده است:شنا معرفت ديني و ژرف

از آن رو حج بر مردمان واجب شـد تـا بـه جانـب خـداي بـزرگ رو       
آورند... و در حج براي مردم آگاهي ديني (شناخت ديـن) حاصـل شـود و    

هر ناحيه و كشوري برسد. اين همان است كه  اخبار امامان بازگو گردد و به
به اين سوي و آن سوي) خداوند فرموده است: بايد تني چند از هر گروه (

كوچ كنند تا دانش دين بياموزند، آنگاه كه نزد مردم خويش بازگشتند، بـيم  
  1دهند (و آگاه سازند)...

سخن از عقل  (ع)جهم گويد جمعى از ياران ما در خدمت حضرت رضا  بن حسن
: گفـتم » ديندارى كه عقل ندارد اعتنايى بـه او نباشـد.  «به ميان آوردند، امام فرمودند: 

بينـيم، در   اند ما نقصى بر آنها نمـى  قربانت گردم، بعضى از مردمى كه به امامت قائل«
  فرمودند: » صورتى كه به اندازة عقلشان عقل شايسته ندارند.

كنـد و   ايشان مورد خطاب خدا نيستند (زيرا خدا عاقل را امر و نهى مي
و به او فرمـود:  دهد) خدا عقل را آفريد  به اندازة عقلشان پاداش و كيفر مي

پيش آى! پيش آمد، برگرد! برگشـت. فرمـود: بـه عـزّت و جاللـم بهتـر و       
 تر از تو چيـزى نيافريـدم بازخواسـت و بخششـم متوجـه توسـت       محبوب
  ).27: 1، ج1407(كليني، 

ترين  انبيا و اولياي الهي، خود عاقل :نقش فرهنگ رضوي در شكوفايي عقل. 4
ن براي برانگيختن و شـكوفايي عقـول مـردم بـوده     افراد بشر بوده و همواره تالششا

سوى حـج   به(در منزل بودنِ عاقل، از مسافرت جاهل : «فرمود )ص(پيامبر اكرم. است
                                                           

ا قال اهللا عزوجل، فلوال نفر من كل فرقـه  و... مع ما فيه من التفقة و نقل اخبار االئمه الي كل صقع و ناحية، كم -عزوجل -إنما أمروا بالحج لعله الوفاده الي اهللا« 1
  ).119: 2؛ صدوق، همان، ج122(توبه/ .» منهم طائفه، ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم.
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بهتر است و خدا، پيغمبر و رسول را جز براى تكميل عقل مـردم، مبعـوث   ) و جهاد
همـة   كند) عقـل او برتـر از عقـول    نكرد (تا عقلش را كامل نكند؛ او را مبعوث نمي

سـبب فزونـي    امتياز لقمان اگرچه از انبياي الهي نبـود، بـه   .)13همان: ( »امتش است
معدن علم، مهبط وحـي   )ص(امامان در مقام اوصياي پيامبر اكرم. عقل و حكمتش بود

هـاي   دهنـدة وظـايف و مسـئوليت    انـد و ادامـه   و مركز رفت و آمـد فرشـتگان الهـي   
 .بشر در شكوفايي عقول )ص(ساز پيامبر انسان

اى هشام، خـدا بـر مـردم دو    «حكم فرمودند:   بن به هشام (ع)جعفر  بن امام موسى
حجت دارد: حجت آشكار و حجت پنهان؛ حجـت آشـكار رسـوالن و پيغمبـران و     

. انبياي الهي و اوصياي آنان 1)19(همان: » اند و حجت پنهان، عقل مردم است امامان
مواره مؤيد يكديگرند، بـراي شـكوفايي   ه 2كنند، همگي يك راه و هدف را دنبال مي

  .خوانند كنند و جامعه را به كوشش در راه خداوند فرامي ها تالش مي عقل
در مباحث توحيدي شاهد بزرگي بر تـالش   (ع)هاي امام رضا ها و مناظره فرمايش

؛ 41: 1416هاسـت (رك: صـدوق،    آن حضرت در شكوفايي عقل و باروري انديشـه 
ــاردي،  ــش2و ج 9-48:  2بخــش،  1، ج1406عط ). در فرهنــگ 72-137: 2، بخ

                                                           
1.    

فرمايد همانا در اين كتاب يادآورى است بـراى كسـى كـه قلـب دارد (يعنـى عقـل دارد) و        اى هشام، خداى تعالى در كتابش مي
حـق را  «فرمود مقصود از حكمت، عقل و فهم است. اى هشام، لقمان به پسـرش گفـت:   » همانا به لقمان حكمت داديم.« فرموده

ترين مردم باشى. پسر عزيزم، دنيا درياى ژرفى است كه خلقى بسيار در آن غرقه شدند (اگر از اين دريـا نجـات    گردن نه تا عاقل
و ايمان، بادبانش توكل، ناخدايش عقل، رهبـرش دانـش و لنگـرش شـكيبايى       ى الهىات در اين دريا تقوا خواهى) بايد كشتي مي

اى هشام، براى هر چيز رهبرى است و رهبرى عقل، انديشيدن و رهبر انديشيدن، خاموشى است و براى هر چيزى مركبى » باشد.
  اى. نهى شدهاست و مركب عقل تواضع است، براى نادانى تو همين بس كه مرتكب كارى شوى كه از آن 

اى هشام، خدا، پيغمبران و رسوالنش را به سوى بندگانش نفرستاد، مگر براى آنكه از جانب خدا خردمند شوند (يعنى معلومات 
آنها مكتسب از كتاب و سنت باشد، نه از پيش خود) پس هر كه نيكوتر پذيرد، معرفتش بهتر و آنكه به فرمان خدا دانـاتر اسـت،   

 ).19: 1 ، ج1407(كليني،  تر است مقامش در دنيا و آخرت باالتر است سى كه عقلش كاملعقلش نيكوتر است و ك

2. »و نَ بِاللَّهنُونَ كلٌّ آمؤْمالْمو هبنْ رم ا أُنزِلَ إِلَيهولُ بِمنَ الرَّسآم و هكتلَائم و كتُبِه و هلسنْ رم دينَ أَحلَانُفَرِّقُ ب هلسقَ رنَا وعمالُوا س    نَـا وبنَـا غُفْرَانَـك رإِلَيـك   أَطَع
  ).285ه/ بقر(» الْمصيرُ
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هـاي   ها، ارزشمندتر از نمـاز و روزه  رضوي تفكر در معارف توحيدي و باروري انديشه
  يقُـولُ  (ع)خَلَّاد قَالَ سمعت أَبا الْحسنِ الرِّضَـا  عنْ معمرِبنِ«مستحبي فراوان و خالي از معرفت است: 

  ).55: 2، ج1407(كليني، » ثْرَةَ الصلَاةِ و الصومِ إِنَّما الْعبادةُ التَّفَكُّرُ في أَمرِ اللَّه عزَّوجلَّلَيس الْعبادةُ كَ
هـاي   براي بسط و گسترش آن كوشيدند و تالش (ع)علوم و معارفي كه امام رضا

همگـي   اجتماعي آن حضرت كه آثار آن در آن زمان و در تاريخ باقي ماند، -سياسي
  .موجب شكوفايي عقول بشر است

  
  برپايي عدل
مثابه نقطة عزيمت اعتالي اخالقـي، فرهنگـي، اجتمـاعي و اقتصـادي،      عدالت به

مقدم بر همة آنهاست، چراكه خداوند، هستي را بر اسـاس حـق و عـدل بنـا نهـاده      
 و اصالح امور مردم جـز  2عدل ماية حيات بشر است (ع)به تعبير اميرالمؤمنين 1است.

  3پذير نيست. با عدل امكان
 اهـداف  زمـرة  در كـه  اسـت  برخوردار اي ويژه اهميت چنان از اسالم در عدالت

 و انـد  بوده عدالت شيفتة آزاده، و فرهيخته هاي انسان ديرباز از و دارد قرار انبيا بعثت
 و اسـتقامت  برابـري،  معنـاي  بـه  لغـت  در عدالت چيست؟ عدالت. آن اجراي تشنة

 در مفهـومي اسـت   و امـور  ميـان  حد وسـط  انصاف، اعوجاج، و كژي كردن راست
 ).336: 1416راغب اصفهاني، ( جور و ظلم مقابل

ارتباطي تنگاتنگ دارد: استحقاق مفهوم عدل همواره با دو  گوناگون،در تعاريف 
در تعـاريف   -توانند در قوام بخشيدن به معناي عدالت مياين دو مفهوم ساوات. مو 

                                                           
  ).  266: 5، ج1407؛ كليني، 107: 5، ج1415كاشانى،  (فيض» السماوات و األرض  قامت  بالعدل«اهللا(ص):  قال رسول .1
  ).307: ح1، ج1366(آمدي،  حياة العدل .2
  ).354(همان:  دلالع اال اليصلحها الرعية .3
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 مفهـوم  نصـوص،  در كاربردهـا  از وسـيعي  طيف در .كنند ايفا يمهمنقش  -مختلف
 قـرار  اسـتحقاق  مفهـوم  بـا  تبع به و حق مفهوم با مستقيم و وثيق ارتباطي در عدالت
 )ص(پيـامبر  زبـان  از مشـهوري  حديث به توان مي پيوستگي اين موارد از. است گرفته
؛ ابـوداوود  694: 2، ج1401(بخـاري،  » اعطاء كل ذي حق حقه« آن در كه كرد اشاره

) ارزش كلي و دستور عمـل  608: 4تا، ج ؛ ترمذي، بي114: 3ق، ج1369سجستاني، 
مسلمانان دانسته شده است. بايد توجه داشت عين همين تعبير در تعاريف مختلـف  

  شود. از عدالت ديده مي
 مواضـع  در امـور  دادن قـرار  از است عبارت عدالت، تعريف از ديگري صورت

 عـدالت . )437ح :1414سيدرضي، ( )ع(اميرالمؤمنين امام زبان از حديثي مثابه به خود؛
 شـكل  مشترك مسئوليت نام مفهومي به آن، كنار در كه است تعاملي نظام كلي طور به
 و همـدلي  بـا  جـز  انجامد مي عدالت تحقق به كه مشتركي مسئوليت چنين 1.گيرد مي

 مستقيم كه است امري مشترك يتمسئول اين. يابد نمي معنا افراد از ولي خدا اطاعت
  كرد.گيري اسالمي پي نصوص درتوان آن را  مي غيرمستقيم يا

لَنَا    « شـود:  مي ديده آيه در اين امر اين بهها  هاشار ترين مهم از يكي سـلْنَا ر سـأَر لَقَـد
تَابالْك مهعأَنزَلْنَا مو نَاتيبِالْب  النَّاس قُومييزَانَ لالْموطسبه آن  آيه اين در آنچه ).25(حديد/ » بِالْق

 و هستند مردم قسط، بر قيام فاعل كه است اين بر كريم قرآن تكية ،شود مي استشهاد
 تـا  است آن براي هاي مقدس، كتاب كردن نازل و پيامبران فرستادن ازها، تمهيدهمة 
اسـتعمال العـدل و   « فرماينـد:  مي (ع)امام رضا .برخيزند قسط برپاداشتن به خود مردم

  ).24: 2، ج1378(صدوق، » االحسان موذن بدوام النعمه
                                                           

بالعدل مع الكفر و اليبقى الجور مع   يبقى  أحسنوا إلى رعيتكم فإنها أساراكم و قيل الملك  و قال(ص)  كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته  اهللا(ص) و قال رسول .1
 ).119: 1تا، ج (شعيري، بي  االيمان
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هاست. اين فرمايش حضرت مستفاد  ورزي و نيكوكاري عامل پايداري نعمت عدالت
) است. كسي كه بـه عـدالت رفتـار    90(نحل/ » ان اهللا يأمر بالعدل و االحسان«از آية شريفة 

كه شـكر نعمـت    چنان هرگاه چنين شد، آن حقي را ادا كرده است. پس كند، حق هر ذي
شـود. البتـه امـر بـه      گردد، رفتار عادالنه هم موجب دوام نعمت مـي  سبب فزوني آن مي

و فرمايش حضرت فراتـر از اجـراي عـدالت اسـت كـه خـود بحـث        قرآن احسان در 
عـدالت  انـد از:   ترين ابعاد عدالت در جامعة آرمـاني عبـارت   طلبد. مهم اي را مي جداگانه

  قتصادي، عدالت فرهنگي، عدالت اجتماعي، عدالت در داوري.ا
  

  حاكميت امام
اش تا امام  آغاز و به فرزندان برگزيده (ع)امامت به نصب الهي، از حضرت ابراهيم

دربـارة   (ع)الرضـا  موسي  بن مام عليا استمرار يافته است. (عج)و حضرت مهدي (ع)رضا
  فرمايند:  امامت مي

اسـت    تـر از آن  تر و عميق تر، واالتر، منيع الشّأن عظيم القدرتر، امامت، جليل
كه مردم با عقول خود آن را درك كنند يا با آرا و عقايد خويش آن را بفهمند يا 
بتوانند با انتخاب خود امامى برگزينند. امامت چيزى است كه خداونـد بعـد از   

را بـدان   (ع)اللهـى) در مقـام سـوم، ابـراهيم خليـل      نبوت و خلّت (مقام خليـل 
  مشرف فرمود و نام او را بلندآوازه كرد. اختصاص داده، به آن فضيلت

تـو را بـراى مـردم، امـام     ! اى ابـراهيم ؛ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً: «فرمايد خداوند مى
و امامت به همين ترتيب در نسل او باقى بود و يكى بعد از ديگرى نسل ... برگزيدم

/ بقـره ( وارث آن گرديـد  بردنـد تـا اينكـه پيـامبر اسـالم      ىبه نسل آن را بـه ارث مـ  
  ).198: 1، ج1407؛كليني، 124



    93  فرهنگ رضوي و جامعة آرماني

 

  
رة 

شما
ل، 
ل او

سا
2

سل 
سل
ه م

مار
 ش
،

2
ان 

ست
 تاب

،
13

92
  

دانند:  مي (ص)جايگاه امامت را خالفت الهي و جانشيني از پيامبر اكرم (ع)امام رضا
ةَ خلَا « امـإِنَّ الْإِم اءيصثُ الْأَوإِر و اءنْزِلَةُ الْأَنْبِيم يةَ هامإِنَّ الْإِم      قَـامم ولِ(ص) و لَافَـةُ الرَّسـخ و ه فَـةُ اللـَّ

 و صلَاح الدنْيا و أَميرِالْمؤْمنينَ(ع) و ميرَاثُ الْحسنِ و الْحسينِ(ع) إِنَّ الْإِمامةَ زِمام الدينِ و نظَام الْمسلمينَ
 (ع)كه به نصب الهي بـه اميرالمـؤمنين  ). اين مقام همان است 200(همان: » عزُّ الْمؤْمنينَ

خليفه و ولي خـدا در زمـين و اولـي بـه      (ص)طور كه پيامبر اكرم داده شده بود. همان
چنين جايگاهي دارد. حاكميت امام باعـث   (ع)تصرف است، هر امامي چون امام رضا

استواري زمام دين، نظم مسلمين، صالح دنيا و عزّت مؤمنين است. عزّت به معنـاي  
عزّت حـالتي اسـت   «گويد:  مي مفرداتنايي و در مقابل آن، ذلت است. راغب در توا

  ).563: 1، ج1416» (شود كه از مغلوب بودن انسان مانع مي
ناپـذيري و دوري از   عزّتمندي مسلمانان در پرتو حاكميت امام به معناي شكست

ن او باعـث  هر سستي و ناتواني است. حاكميت امام و التزام قلبي و عملي بـه فـرامي  
هـاي سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي،      نظم، سربلندي، اقتدار و پيروزي در همة عرصه

اقتصادي، نظامي و... است. امام، جامعه را از تشتت به وحدت، همبسـتگي، صـفا و   
  كند. صميميت دعوت مي

در مدينه، مسير مدينه تـا مـرو و زنـدگي در خراسـان      (ع)رفتار و گفتار امام رضا
  :فرمايند مي (ع)ادعاست. امام رضاحاكي از اين 

شـدم و در   به خدا سوگند وقتي در مدينه بودم بر مركب خود سوار مي
كـردم. مـردم مدينـه حـوائج و      ميان شهر و بيرون شـهر رفـت و آمـد مـي    

گفتند و من نيز نيازهاي ايشـان را بـرآورده    هاي خود را به من مي گرفتاري
گونـه   ل دوسـت و خويشـاوند، ايـن   ساختم. به اين ترتيب، من و آنها مث مي

  ).167: 2، ج1378(صدوق،  رابطه داشتيم
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هـاي گونـاگون اسـالمي را مجـذوب خـود       شخصيتي است كه فرقه (ع)امام رضا
كرده،كانون توجه بسياري از عالمان و محدثان شيعه و اهل سـنت شـده و احاديـث    

بسـته از طريـق امـام     كه در آثـار آنـان نقـش    (ع)و امام كاظم (ع)بسياري از امام صادق
  ).203: 1392نقل شده است (پاكتچي،  (ع)رضا

و برخوردهاي حكيمانه و معصـومانة   (ع)اجتماعي زمان امام رضا -اوضاع سياسي
آن امام كه ناشي از ارتباط وحياني و وابستگي به علم الهي در آن حضرت بود، نشان 

ط و نشـر معـارف   داد امام باعث وحدت و انسجام مسلمانان، حفظ اصل ديـن، بسـ  
  الهي و تأثيرگذاري بر تاريخ و زندگي بشريت است.

  
  احسان

طوسـي،  (رساندن نفعِ نيكو و شايستة ستايش به ديگري اسـت  احسان به معناي 
، انجام كاري از سر آگاهي و به شكل شايسته كـه از روي  )14 :3و ج153: 2تا، ج بي

، انجام كار نيك )248 :1، ج1372طبرسي، (زيادتي و بخشش، مستحق پاداش است 
 )332 :12و ج 20 :4، ج1374طباطبايي، (يا رساندن نفع به ديگري با انگيزة خدايي 

و  (ص)فرهنـگ رضـوي كـه همـان فرهنـگ قـرآن، رسـول اكـرم         .انـد  از اين جملـه 
تـرين مصـاديق    است، آكنده از مصاديق احسان است. برخي از مهـم  (ع)اميرالمؤمنين

  به خلق، عفو و صفح، صبر و جهاد در راه خدا. اند از: احسان احسان عبارت
پـس از  قـرآن  ترين مصداق آنكه تأكيدهاي فراوانـي در   مهم :. احسان به خلق1

دوا  « :پرستش خدا و شرك نداشتن به او بيان شده، احسان به پدر و مادر اسـت  بـاع و
دونَ إِالَّ    و إِذْ أَخَذْنا ميثاقَ بني«؛ )36 /نسا» (اللَّه و التُشْرِكُوا بِه شَيئاً و بِالْوالدينِ إِحسانا بــرائيلَ التَعإِس

همچنـين، از مصـاديق احسـان بـه خلـق، احسـان        .)83بقـره/  » (اللَّه و بِالْوالدينِ إِحسانا
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و نيز احسان به همنوعـان   )128 /؛ نسا236 و 229 /بقره(: همسران به يكديگر است
ه و     و إِذْ أَخَـذْنا ميثـاقَ بنـي   : «است...) و خويشان، ايتام، مسكينان( دونَ إِالَّ اللـَّ بــرائيلَ التَعإِس

در عهدنامـة   )ع(. اميرالمـؤمنين )83بقره/ » (و الْمساكينِ  و الْيتامى  بِالْوالدينِ إِحساناً و ذي الْقُرْبى
انِ إِلَـيهِم     أَشْعرْ قَلْبك الرَّحمةَ للرَّ: «فرمايد مالك اشتر مي سـبِالْإِح اللُّطْـف و م ةَ لَهـ بـحالْم ةِ وياي   ؛ع

 »مالك! قلب خود را نسبت به ملت خـود مملـو از رحمـت، محبـت و لطـف كـن.      
سـوزند و در   اند؛ در غم آنان مي رهبران الهي شيفتة مؤمنان و در انديشة احوال مردم

  )126: 1404شعبه حرانى،  (ابن »شادي آنان شادند
ما من احد من شيعتنا... و اليغـتم اال اغتممنـا لغمـه و اليفـرح اال     «... فرمايد:  مي (ع)امام رضا

..؛ فردي از شيعيان ما نيست، مگر آنكه در غم او غمگينيم و در شادي او فرحنا لفرحه.
). قلب امام مملو از رحمت بر بندگان است و 168: 65، ج1403(مجلسي، » شاديم...

آمـد، بـه او    )ع(شخصي نزد امـام رضـا  كند.  ان را در جامعه نهادينه ميمحبت و احس
مـن  . دارد من يكي از آنهايي هستم كه تو و پدرت را دوست مـي « :سالم داد و گفت

. ام و هيچ پولي ندارم تا به منـزل برسـم   ام را تمام كرده از حج برگشته، پول و دارايي
عنـوان   قتي به منزلم رسـيدم، آنچـه بـه   و. از تو خواهش دارم مرا به وطنم بازگرداني

 ».دهم اي، به فقيري مي صدقه به من داده

دينار را بگيـر، بـراي    200اين . خداي من به تو خير دهد: «امام به آن مرد فرمود
بعـد از  .» عنوان صدقه به فقير مـده  رفع احتياجت صرف كن و آن را از طرف من به

شما مقدار زيـادي پـول بـه آن    : «پرسيد رو به امام كرد و رفتن مرد سليمان جعفري
: در پاسخ بـه او گفـت   )ع(امام رضا» كه صورتت را پوشاندي؟ مرد بخشيديد، درحالي

خـاطر   اين كار را از اين رو انجام دادم كـه مبـادا آثـار حقـارت و شـرمندگي را بـه      «
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 ).28 :12ج همان،( »برآورده شدن حاجتش در صورتش ببينم

تن از خطاي ديگران و صـفح، زدودن خـاطرة آن از   عفو، گذش. عفو و صفح: 2
). 13(مائده/ »  فَاعف عنْهم واصفَح إِنَّ اللَّه يحب الْمحسنين«فرمايد:  كريم ميقرآن دل است. 

  فرهنگ رضوي فرهنگ مدارا، عفو و صفح است.
ه  «)؛ 115هود/ (  »واصبِرْ فَإِنَّ اللَّه اليضيع أَجرَ الْمحسنين« . صبر:3 انَّه منْ يتَّقِ و يصبِرْ فَإِنَّ اللـَّ

. صبر بر مصـيبت، صـبر بـر معصـيت و صـبر بـر        )90(يوسف/ » اليضيع أَجرَ الْمحسنين
طاعت، انواع صبرهايي هستند كه در فرهنگ رضوي به آنها سفارش شده است. امام 

يصبر علي الشدائد، فقد اسـتهزأ    الجنه و لممن سأل اهللا«دانند:  صبر را بهاي بهشت مي (ع)رضا

). فرهنگ رضـوي فرهنگـي اسـت كـه فـرد و      356: 78، ج1403(مجلسي، ..» بنفسه.
  فرمايد. جامعه را به صبر دعوت و تشويق مي

هـا و جهـاد    كريم و فرهنگ رضوي تحمل سختيقرآن در  . جهاد در راه خدا:4
  : در راه خدا از مصاديق احسان برشمرده شده است

ولِ      سـنْ ر تَخَلَّفُـوا عـرابِ أَنْ ينَ الْـأَع مـ ملَهونْ حم دينَةِ ولِ الْمأَهما كانَ ل   و ه اللـَّ
سبيلِ   اليرْغَبوا بِأَنُْفسهِم عنْ نَفْسه ذلك بِأَنَّهم اليصيبهم ظَمأٌ و النَصب و المخْمصةٌ في

طواليطَؤُنَ م و اللَّه  حلٌ صـالمع بِه ملَه بالً إِالَّ كُتنَي ودنْ عنالُونَ مالي و غيظُ الْكُفَّارئاً ي
نين  سـحرَ الْمأَج ضيعالي هـاي   ؛ اهـل مدينـه و اطرافيانشـان از عـرب     إِنَّ اللَّه

تخلف نمايند... اين  (ص)نشين را شايسته نيست كه از رسول خدا باديه
ت كه هيچ تشنگي، رنج و گرسنگي در راه خدا به آنها خاطر آن اس به

نهنـد،   رسد و به هيچ مكاني كه كافران را به خشم آورد قدم نمـي  نمي
شـود. همانـا خداونـد     مگر آنكه براي آنها عمل صـالحي نوشـته مـي   

  ).120كند (توبه/  پاداش محسنين را تباه نمي
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ةَ  «فرمايـد:   معرفي ميجهاد را سبب عزّت و اقتدار مسلمانان  (ع)امام رضا امـإِنَّ الْإِم
م ولِ(ص) ولَافَةُ الرَّسخ و لَافَةُ اللَّهةَ خامإِنَّ الْإِم اءيصثُ الْأَوإِر و اءنْزِلَةُ الْأَنْبِيم يينَ(ع)   هنؤْم يرِالْمـأَم قَـام

  ).200: 1، ج1407(كليني، » مِ و الْحج و الْجِهادو... بِالْإِمامِ تَمام الصلَاةِ و الزَّكَاةِ و الصيا
  

  گسترش دانش
 را (ص)پيامبر دعوت قرآن، كالم خداوند و كه چنان بشرند، بخش حيات عترت و قرآن

 ).24 (انفـال/ » لمـايحييكُم  دعـاكُم  اذا و للرَّسـولِ  للّه استَجيبوا آمنوا الَّذينَ ياَايها«: شناساند مي چنين
سـوي عتـرت پـاك و مطهـر، دعـوت بـه عناصـر         به (ص)نابراين، دعوت خدا و رسولب

مكتب امامت مكتبي است كـه در آن   بخش دنيوي و اخروي جوامع بشري است. حيات
ةٌ  أَ«: فرماينـد  مـي  )ع(اميرالمـؤمنين . رود شود و جهل و ناداني از بين مي علم، شكوفا مي مـئ

نْطقهِم      الْجهلِ  علْمِ و موتيقْتَدى بِهِم و هم عيش الْ نْ مـ عـ متُهم صـ و هِـملْمنْ عع مهكْمح خْبِرُكُمينَ يالَّذ مه   و
  ).391: 8، ج1407كلينى، » ( ظَاهرُهم عنْ باطنهِم لَايخَالفُونَ الدينَ و لَايخْتَلفُونَ فيه

: (ع)طراز او نيست عن الرضا دانشمندي هم نظيري است كه هيچ امام شخصيت بي
»رِههد داحو امالْإِم  ..مالع لُهادعلَاي و دأَح يهاندعلم، حلـم و  201: 2، ج1413(صدوق، » .لَا ي .(

ةُ  «فرمايند:  مي (ع)دريافت وحياني ايشان را از ديگران ممتاز كرده است. امام رضا مـالْأَئ
گويـان، نيكـو    ؛ امامان دانشمندان، بردبـاران، راسـت   محدثُونَ  ماء صادقُونَ مفَهمونَعلَماء حلَ
  ).245: 1414(طوسي، » اند شدگان كنندگانِ حقايق و سخن گفته دريافت

. كند كه وابسته به علم الهي است معارف و دستورهاي امامان حكايت از علمشان مي
قلوب ائمـه مخـزن علـوم الهـي      .با يكديگر اختالفي ندارندكدام  اند و هيچ همتاي قرآن

 2دريافت آنان از جانب پروردگار از سنخ علـم حضـوري اسـت، نـه حصـولي.      1است.
                                                           

  ).579:  4، ج1407(كليني، » قل:... السالم علي محال معرفةاهللا«فقال.. » سئل ابي عن اتيان قبرالحسين(ع) «عن الرضا(ع):  .1
نا... الĤْيـةَ  ثُم أَورثْنَا الْكتاب الَّذينَ اصطَفَينا منْ عباد  سأَلْت أَبا الْحسنِ الرِّضَا(ع) عنْ قَولِ اللَّه عزَّوجلَ«عنْ أَحمد بنِ عمرَ قَالَ: اند.  امامان وارثان كتاب الهي .2

 ).1386؛ سبحاني، 215: 1، ج1407(كلينى، » و السابِقُ بِالْخَيرَات الْإِمام  قَالَ فَقَالَ وْلد فَاطمةَ(ع)
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 2به اذن پروردگار از نوع حضوري اسـت.  1بنابراين، اطالع آنان به عالم تكوين و تشريع
المي و همچنـين،  الحكمه بغداد و گسترش نهضت ترجمة آثار فلسفي و ك تأسيس بيت«

هاي علمي در زمان مـأمون درواقـع تحـت تـأثير      برپايي مجالس بزرگ مناظره و مباحثه
). بنا به گزارش مورخان 421: 1390(همايون، » بود (ع)موقعيت استثنايي علمي امام رضا

هستند. امامان معصوم، نـور   (ص)محمد معروف به عالم آل (ع)و اصحاب تراجم، امام رضا
هـايي از   به اقتضاي شرايط زمان و مكان، در زندگي هر كدام از ايشان جلوهواحدند كه 

  تر به چشم آمده است. گفتار و رفتارشان درخشان
در گسترش دانش بشري، چه در زمينة علوم عقلي ماننـد: فلسـفه و    (ع)تالش امام رضا

كننـد،   ه ميهاست دانشمندان جهان از آن استفاد كالم يا علوم تجربي مانند پزشكي كه قرن
حكايت از اهتمام ويژة فرهنگ رضوي به گسترش روزافزون دانش دارد. اباصلت هـروي  

گفـت. بـه خـدا سـوگند كـه او       با مردم به زبان خودشان سـخن مـي   (ع)گويد امام رضا مي
  ).228: 2، ج1378هر زبان و فرهنگي بود (صدوق،  ترين مردم و داناترين آنان به فصيح
م پرسيد و آنگاه كه پاسخ همة آنها را درست يافـت، چنـين   مأمون مسائلي از اما 

خدا مرا بعد از تو زنده ندارد! به خدا سوگند، دانش صحيح جز نزد خانـدان  «گفت: 
اي و همـة علـوم    راستي دانـش پـدرانت را بـه ارث بـرده     شود و به پيامبر يافت نمي

  ).202(همان: » كائنات در تو گرد آمده است
  

  شكوفايي اقتصادي
بنابراين، به اين امـر   .داند فرهنگ رضوي، آباداني دنيا را مقدمة آباداني آخرت مي

                                                           
 ).610: 2، ج1413(صدوق،   و معدنَ الرَّحمةِ و خُزَّانَ الْعلْم  و مهبِطَ الْوحيِ في زيارةالجامعه: السلَام علَيكُم يا أَهلَ بيت النُّبوةِ و موضع الرِّسالَةِ و مخْتَلَف الْملَائكَةِ .1

بِالْفَضْلِ كُلِّه منْ غَيرِ طَلَبٍ منْه لَه و لَااكْتسابٍ بلِ  لَايدانيه أَحد و لَايعادلُه عالم و لَايوجد منْه بدلٌ و لَا لَه مثْلٌ و لَانَظيرٌ مخْصوص  الْإِمام واحد دهرِه«عن الرضا(ع):  .2
 ).201(همان: » اخْتصاص منَ الْمفْضلِ الْوهابِ فَمنْ ذَا الَّذي يبلُغُ معرِفَةَ الْإِمامِ
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در دورانِ بابركتشان همواره در رشد و تعالي اقتصادي  نقش ائمه اي دارد. تأكيد ويژه
امـا   1انـد؛  آنان حتي كار و تالش اقتصادي را سبب افزايش عقـل دانسـته  . بوده است

 2.بندگي خداي رحمان باشد اي كه در مسير تالش اقتصادي
شـود و ايـن    نيازي و عزّت جامعه مـي  كار، تالش و اعتالي اقتصادي موجب بي

: فرماينـد  مـي  )ع(امام رضا. شود مداري موجب سربلندي و اقتدار سياسي نيز مي عزّت
امـام  ). 18: 12، ج1409حرعـاملي،  » (...ليس للناس بد من طلب معاشهم، فالتـدع الطلـب  ... «

شناسـند و يكـي از دعاهـاي     مثابه نهاد اقتصـادي بـه رسـميت مـي     بازار را به )ع(رضا
» اللهـم ارزقنـي مـن خيرهـا و خيـر اهلهـا      ...: «فرماينـد  خويش را به آن اختصاص داده، مي

تـر از   . در فرهنگ رضوي كار و تـالش اقتصـادي بـزرگ   )81: 1381موحدابطحي، (
ان الذي يطلب من فضـل يكـف   : «فرمايند مي )ع(امام رضا. شود جهاد در راه خدا شمرده مي

  .)88: 5، ج1407كلينى، » (اهللا به عياله اعظم اجرا من المجاهد في سبيل
شـرف آنـان را در عبوديـت     3.خداوند همواره عـزّت مؤمنـان را خواسـته اسـت    

نقل شده كه  )ص(از پيامبر اكرم. نيازي از مردم قرار داده پروردگار و عزّتشان را در بي
. )86: 1ج ،1412ديلمـى،  (  »و عزّه استغناؤه عـن النـاس    بالليل  شرف المؤمن صالته«  :فرمودند

كلينـي،  ( نيـاز بـود   المـال بـي   كرد و از بيت بافي مي به امر پروردگار زره )ع(داود پيامبر
  .)80/انبيا( »م شَاكرُونَعلَّمنَاه صنْعةَ لَبوسٍ لَكم لتُحصنَكم منْ بأْسكم فَهلْ أَنْتُ و« )74: 5، ج1407

هاي فرهنگ رضوي در بعد اقتصادي، تالش در توليد هدفمند  ترين آموزه اساسي
زنـدگي داخلـي ايشـان را     (ع)همسر امام رضـا و با برنامه و قناعت در مصرف است. 

                                                           
 ).148:  5، ج1407(كلينى، » التِّجارةُ تَزِيد في الْعقْلِ«قَالَ:  (ع)عبداللَّه و عنْ أَبِي.»  تَرْك التِّجارةِ ينْقُص الْعقْلَ«قَالَ:  (ع)عبداللَّه عنْ أَبِي 1.

 ).11: 1(همان، ج  »الْجِنَانو اكْتُسب بِه   الرَّحمنُ  قُلْت لَه ما الْعقْلُ قَالَ ما عبِد بِه«قَالَ:  (ع)عبداللَّه عنْ بعضِ أَصحابِنَا رفَعه إِلَى أَبِي 2.

 ).8(منافقون/ » و هللا العزه و لرسوله و للمؤمنين« .3
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دور از تجمـالت   سادگيِ طبع، عبادت دور از ريا و زندگي به«كند:  چنين تعريف مي
  ).178: 1، ج1378صدوق، » (داد مان، زندگي امام را تشكيل ميمتداول آن ز
اي روي خوشِ سعادت را خواهد ديد كه بر اساس فرهنگ رضـوي، كـار و    جامعه

هـاي پروردگـار    تالش براي او به فرهنگ تبديل شده باشد و با زهد و قناعت از نعمت
  ا قرار دهد.ه خوبي استفاده كند و شكر نعمت را در استفادة صحيح از نعمت به

  

  گيري نتيجه
و سـنت پيـامبر   قـرآن  هاي جامعة آرماني در فرهنگ رضوي برگرفتـه از   ويژگي

هـاي فرزنـد معصـوم و عالمشـان، امـام       است و در آموزه (ع)و اميرالمؤمنين (ص)اكرم
گرايي، برپايي عـدل،   اختصار بيان شد: عقل تبلور يافته كه در چند بعد مهم به (ع)رضا

  احسان، گسترش دانش و شكوفايي اقتصادي. حاكميت امام،
ترين نعمتي كه خداونـد   گرايي و استفاده از بزرگ دعوت فرهنگ رضوي به عقل

كننـدة   با اين عنوان به انسان عطا كرده، هم در بعد نظري و هم در بعد عملي تضمين
سعادت بشر است. اين امر درواقع همان چيزي اسـت كـه بشـر از زمـان افالطـون،      

سينا و... تاكنون در پي آن بوده است. در ساير ابعاد نيـز فرهنـگ    و، فارابي، ابنارسط
  بخشد.  رضوي، آرزوي ديرينة متفكران و مصلحان بشري را تحقق مي

حاكميت امام و برپايي عـدل در همـة جوانـبِ فرهنگـي، اجتمـاعي، اقتصـادي،       
تردگي ساز تحقـق فرهنـگ رضـوي اسـت. احسـان (بـا گسـ        داوري و سياسي زمينه

كند)، گسترش دانش و شـكوفايي اقتصـادي نيـز از     از آن تعبير ميقرآن مفهومي كه 
شود. فرهنـگ رضـوي    هايي است كه موجب تحقق فرهنگ رضوي مي ساير ويژگي

  كند. مصداق كاملي از مكتب امامت است كه حيات مادي و معنوي بشر را احيا مي
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ه شناخت تنها يا اظهار پذيرشِ صرف كافي نيست. آنچه اما نكتة مهم آن است ك
كند، پيونـد قلبـي و عملـي بـا فرهنـگ       ضروري است و جامعة آرماني را محقق مي

صـورت   هاي رضوي است. در ايـن  رضوي و تالش براي اجراي همة تعاليم و آموزه
هـم   توان اميد داشت آرزوي ديرينة اصالح جهاني هم در بعد انديشه و است كه مي

  در بعد انگيزه و عمل، صورت عيني و واقعي پيدا كند.
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