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چکیده

شــهر تاریخــی مــرو به  عنــوان مادرشــهر خراســان بــزرگ و تاریخــی دارای زمینــه، ظرفیــت و فرصت هــای 
تمدنــی بالقــوه ای بــوده اســت. هجــرت امــام رضــاg نیــز باعــث شــکوفایی ایــن ظرفیت هــا، فرصت هــا 
ــا ایــن ســرزمین در شــکل گیری و تثبیــت فرهنــگ و تمــدن  ــده شــد ت و مهــار آســیب ها و عوامــل بازدارن
اســالمی ایفــای نقــش کنــد. در ایــن مقالــه، بــا رویکــرد توصیفــی تحلیلــی و روش اســنادی، پــس از تبیین 
ــر ســابقۀ  ــا مــروری ب عوامــل و عناصــر تمدن ســاز به ویــژه عنصــر وحدت بخــش از نــگاه صاحب نظــران، ب
تاریخــی مــرو و اهمیــت و جایــگاه تمدنــی آن در قرن ســوم هجــری و همچنین بررســی فرصت هایــی که در 
اختیــار امــام رضــاg و اهــل  البیــت پیامبــر گرامــی بــوده، هجــرت امــام رضــاg به ایــن دیــار مطالعه 
شــده اســت. در نتیجــه، امــام رضــاg ضمــن درک صحیــح موقعیــت پیــش آمــده به عنــوان ولی عهــد و بــا 
اســتفاده از ظرفیت هــای عمومــی خراســان بــا محوریــت مــرو و بــا داشــتن مزیت هــای فــردی در جایــگاه 
عالــم آل محمــد و فرزنــد رســول خــدا، توانســت تأثیــر شــگرفی در بلوک هــای ســازندۀ تمــدن به ویــژه 

عنصــر وحدت بخــش، شــکوفایی و بقــای تمــدن اســالمی در قــرن ســوم و چهــارم هجــری بگــذارد.

کلیدواژه ها: امام رضاg، مرو، فرهنگ و تمدن، هجرت، وحدت.

abolghasemi110@gmail.com :)1. استادیار سازمان مطالعه و تدوین کتاب های درسی )سمت

بر  آن  تأثیر  و  مرو  به   gرضا امام  هجرت   .)۱4۰۱( جواد  محمد  ابوالقاسمی، 
بلوک های سازندۀ فرهنگ و تمدن اسالمی در قرن سوم و چهارم هجری با تأکید 
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هجرت امام رضاg به مرو و تأثیر آن بر بلوک های 
سازندۀ فرهنگ و تمدن اسالمی 

در قرن سوم و چهارم هجری با تأکید بر عنصر وحدت بخش
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مقدمه

ــه شــکل  ــه صــوررت مــورو muru و در کتیبه هــای میخــی ب شــهر تاریخــی مــرو کــه در اوســتا ب
ــده  ــع ش ــتان)مصاحب،1380، ج2: 2749( واق ــور ترکمنس ــون در کش ــده، اکن ــو margu آم مرگ
ــینه،  ــوی،1410ق، ج5: 132( پیش ــان بزرگ)حم ــهِر خراس ــوان مادرش ــهر به عن ــن ش ــت. ای اس
ظرفیــت و فرصت هــای تمدنــی بالقــوه ای داشــته کــه بــه روایتــی توســط ذوالقرنیــن بنــا شــده و 
ــن  ــده ای ــث ش ــز باع ــاg نی ــام رض ــرت ام ــت)همان: 133(. هج ــزارده اس ــاز گ ــر در آن نم عزی
ــده مهــار شــود و در شــکل گیری و  ظرفیت هــا و فرصت هــا شــکوفاتر و آســیب ها و عوامــل بازدارن
تثبیــت فرهنــگ و تمــدن اســالمی نقــش مؤثــری داشــته باشــد)همان: 134(. در ایــن مقاله، پس 
از تبییــن عوامــل و عناصــر تمدن ســاز از نــگاه صاحب نظــران، بــا مــرور تاریخــی ســوابق، اهمیــت، 
جایــگاه فرهنگــی و تمدنــی مــرو و ظرفیت هــا و فرصت هــای آن در قــرن ســوم هجــری، هجــرت 
 تمدن ســاز امــام رضاg)اصفهانــی، 1987 : 454( بررســی و در نهایــت، نقــش امــام رضــاg در 
بهره منــدی از ایــن فرصت هــا، ظرفیت هــا و تأثیرگــذاری بــر عوامــل تمدن ســاز بیــان شــده اســت. 
در ایــن مطالعــه کــه بــا رویکــرد توصیفی تاریخــی و بــه روش کتابخانــه ای و اســنادی صــورت گرفته 

اســت، در پــی پاســخگویی بــه ســه پرســش هســتیم:

الف. بلوک های سازنده، عوامل و عناصر اصلی و معنوی تمدن ساز چیست؟

ب. ظرفیت هــا و فرصت هــای تمدنــی مــرو به عنــوان مادرشــهر خراســان و همچنیــن فرصت هــای 
خــاص بــرای امــام رضــاg در دوران مأمــون عباســی چــه بوده اســت؟

د. هجــرت امــام رضــاg بــه مــرو چــه تأثیــری بــر عوامــل تمدن ســاز و شــکل گیری و مانــدگاری 
فرهنــگ و تمــدن اســالمی در قــرن ســوم و چهــارم هجــری گذاشــته اســت؟

شــایان ذکــر اســت بــه دلیــل تبییــن واژه هایــی چــون فرهنــگ، تمــدن، هجــرت و ... در کتاب هــا 
و مقاله هــای دیگــر)ر.ک: پهلــوان، 1388: 378؛ ابوالقاســمی، 1384: 39-44(، از بیــان آن هــا 
خــودداری شــد. تــالش بــر آن اســت کــه اثرگــذاری هجــرت امــام رضاg بــر شــکل گیری و تثبیت 
ــر اســاس جامعه شناســی تمــدن  ــه ای کمتــر مطرح شــده، یعنــی مــرو و ب تمــدن اســالمی از زاوی
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ــر  ــت، تأثی ــود. در نهای ــل ش ــی و تحلی ــع، بررس ــت مناب ــم محدودی ــازندۀ آن به رغ ــای س و مؤلفه ه
ــش  ــژه عنصــر وحدت بخ ــر عوامــل و بلوک هــای ســازندۀ تمــدن به وی حضــور و هجــرت ایشــان ب
در تمــدن تبییــن می شــود. شــایان ذکــر اســت در بررســی به عمــل آمــده، مقالــه ای بــا تأکیــد بــر 
ــا تأکیــد بــر عنصــر  ــر بلوک هــای ســازندۀ تمــدن ب مــرو و انطبــاق تأثیــر هجــرت امــام رضــاg ب
ــون اواًل:  ــود چ ــوب ش ــه محس ــد نوآوران ــه می توان ــن مقال ــن ای ــد؛ بنابرای ــت نش ــش یاف وحدت بخ
ــا،  ــًا: ظرفیت ه ــده، ثانی ــن ش ــایی و تببی ــی، شناس ــگاه فرهنگ ــا ن ــدن ب ــازندۀ تم ــای س بلوک ه
 gفرصت هــا و بســترهای موجــود در مــرو توصیــف و تحلیــل شــده و ثالثــًا: تأثیرگــذاری امــام رضا

بــر دو متغیــر پیشــین تــا حــد امــکان بیــان شــده اســت. 

نخست: عوامل و عناصر معنوی و فرهنگی مؤثر بر ساخت و شکل گیری تمدن ها

ــه همــه  ــه مجــال پرداختــن ب ــن مقال ــه شــده اســت کــه در ای ــادی ارائ ــف زی ــرای تمــدن تعاری ب
آن هــا نیســت. فرنانــد بــرودل1 بــر ایــن بــاور اســت کــه واژگان حــوزۀ علــوم اجتماعــی به نــدرت بــر 
تعاریــف دقیقــی تکیــه دارنــد. همه چیــز مبهــم و شــناور اســت. معنــای هــر واژه ای بــه شــیوۀ تفکــر 
دانشــمند و نویســنده ای وابســته اســت کــه آن را بــه کار می گیــرد و بــه مــا آگاهــی می دهــد)ر.ک: 
پهلــوان، 1388: 375(، ولــی آنچــه مشــخص اســت تمــدن در مقابــل بربریــت قــرار دارد. بــرودل 
می گویــد: واژۀ تمــدن حداقــل دارای دو معناســت: هــم بــه ارزش هــای معنــوی اخالقــی اشــاره 
دارد و هــم بــه ارزش هــای مادی)همــان: 378(. از نظــر تاریخ نــگاری چــون اوژن کاوینــاک2، تمدن 
یعنــی حضــور حداقــل: علــم، هنــر، نظــم و فضیلت)همــان(. در نــزد لــوکاس3 فرهنــگ و تمــدن به 
یــک معنــی گرفتــه شــده اســت)لوکاس، 1369، ج1: 3( و فرهنــگ یعنــی راه مشــترک زندگــی، 
اندیشــه و کنــش انســان؛ مجموعــۀ مشــترکی از اندیشــه ها و دســتاوردها)همان: 4(. ویــل دورانــت 
ــۀ  ــه در نتیج ــت ک ــی ای دانس ــم اجتماع ــی اش، نظ ــکل کل ــه ش ــوان ب ــدن را می ت ــد: تم می گوی
وجــود آن، خالقیــت فرهنگــی امکان پذیــر می شــود و جریــان پیــدا می کنــد. در تمــدن چهــار رکــن 
و عنصــر اساســی را می تــوان تشــخیص داد کــه عبــارت  اســت از: پیش بینــی و احتیــاط در امــور 

1. Fernand Braudel  
2. EugeneCavignac
3. Lucas
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اقتصــادی، ســازمان سیاســی، ســنن اخالقــی و کوشــش در راه کســب معرفــت و پــرورش هنــر. او 
در آغــاز کتــاب تاریــخ تمــدن خــود، پــس از این کــه تمــدن را تعریــف می کنــد و ارکان چهارگانــه آن 
را برمی شــمرد، می گویــد: »ظهــور تمــدن هنگامــی امکان پذیــر اســت کــه هرج ومــرج و ناامنــی 
پایــان پذیرفتــه باشــد؛ زیــرا فقــط هنــگام از بین رفتــن تــرس اســت کــه کنجــکاوی و نیــاز به ابــداع و 
اختــراع بــه کار می افتــد و انســان خــود را تســلیم غریــزه ای می کنــد کــه او را بــه شــکل طبیعــی بــه 
راه کســب علــم و معرفــت و تهیــه وســایل بهبــود زندگــی ســوق می دهــد«)ر.ک: دورانــت، ۱۳72، 

ج 1: 3(.

ویــل دورانــت پــس از بیــان عوامــل کلــی تمــدن بــه عوامــل جزئــی می پذیــرد. در ایــن بخــش بــه 
عوامــل مهمــی چــون اقتصــاد، سیاســت و اخــالق اشــاره می کنــد و در بخــش اخــالق می گویــد: 
ــرای خیــر و کمــال خــود  ــدۀ عــرف و عادت هایــی اســت کــه اجتمــاع آن هــا را ب اخــالق در بردارن
دارای اهمیــت تشــخیص می دهــد. اخــالق عبــارت اســت از همــکاری فــرد بــا عمــوم و همچنیــن 
همــکاری و تعــاون هــر دســته ای بــا دســته و اجتمــاع بزرگ تــر. بدیــن ترتیــب بایــد گفــت پیدایــش 
مدنّیــت بــدون اخــالق امکان پذیــر نبــوده اســت)همان: 46- 47(. وی بــه عناصــری چــون 
خانــواده، ازدواج، اخــالق اجتماعــی و دیــن اشــاره و ســهم هــر یــک را بیــان می کنــد و در نهایــت 
بــه مجموعــه عوامــل عقلــی و روحــی می پذیــرد و بــه عناصــری چــون علــم، ادبیــات و هنــر اشــاره 
ــت عبــارت اســت از گنجینــۀ عظیمــی از هنــر، فرزانگــی، عــادات و  ــد: »مدنّی می کنــد و می گوی
اخــالق کــه بــه مــرور زمــان فراهــم آمــده. از همیــن ثــروت فــراوان اســت کــه فــرد در ضمــن تکامل و 
پیشــرفت خــود، غــذای روحانــی اش را کســب می کنــد. اگــر ایــن میــراث بشــری از نســلی به نســل 
دیگــر انتقــال نیابــد، تمــدن محکــوم بــه مــرگ می شــود. بــه همیــن دلیــل بایــد گفــت کــه حیــات 
مدنّیــت مدیــون تعلیــم و تربیــت اســت«)همان: 91(. ابن خلــدون می گویــد: »منشــأ دولت هایــی 
کــه برتــری می یابنــد و کشــورهای پهنــاوری را اداره می کننــد، اصــول و عقایــد دینــی اســت کــه 
ــه  ــدرت و غلب ــور از راه ق ــرا ادارۀ کش ــود؛ زی ــل می ش ــق حاص ــوی ح ــه س ــوت ب ــا دع ــوت ی ــا نب ب
امکان پذیــر اســت و غلبــه و نیــرو بــه وســیلۀ عصبیــت و تألیــف دل هــای مــردم بــرای توســعه طلبی 
یــا کشورگشــایی، تنهــا بــه یــاری خــدا حاصــل می شــود تــا دیــن او را مســتقر ســازند و ســّر آن ایــن 
اســت کــه هــرگاه مــردم بــه ســمت باطــل گراینــد و شــیفتۀ دنیــا شــوند، هم چشــمی روی می دهــد 
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و بــه اختــالف و کشــمکش منجــر می شــود، ولــی اگــر مــردم بــه حــق و راســتی روی آورنــد و دنیــا و 
باطــل را فروگذارنــد، در رســیدن بــه هــدف و راهــی کــه برگزیده انــد، مّتحــد می شــوند. در نتیجــه، 
حســادت و کشــمکش از میــان مــی رود و نــزاع و اختــالف کمتــر روی می دهــد؛ همــکاری و تعــاون 
حاصــل می شــود و دایــرۀ وحــدت و یک زبانــی آنــان در راه هــدف مشــترک توســعه می یابــد و آن گاه 

دولــت رو بــه عظمــت و وســعت می رود«)ابــن خلــدون،1362، ج1: 301 -302(.

لوســین گلدمــن1 جامعــه و تمــدن را یکــی و مرتبــط بــا هــم می دانــد. او در کتــاب خــدای پنهــان 
ــن  ــده اش دارد. ای ــی برگزی ــود را از جهان بین ــی خ ــای اساس ــی نگرش ه ــر تمدن ــد: »ه می گوی
ــه ای آن را  ــان آین ــدن به س ــرد و تم ــر می پذی ــی تأثی ــای اجتماع ــواره از هیجان ه ــی هم جهان بین

بازمی تابانــد«)ر.ک: پهلــوان، 1388: 389(.

بــرودل به طــور ویــژه ای از مذهــب یــاد می کنــد و آن را نیرومندتریــن ویژگــی تمدن هــای اکنــون 
و گذشــته می داند)همــان: 396(. او در جــای دیگــری می گویــد: »تقریبــًا همــه تمدن هــا از 
مذهــب، عنصــر فــوق طبیعــی، ســحر و جــادو تأثیــر پذیرفته انــد کــه موقعیــت روانــی خاصــی را 
ــۀ  ــر پای ــی را ب ــۀ مدن ــه و جامع ــر مدین ــاس ه ــی اس ــت«)همان: 397(. فاراب ــیده اس ــکل بخش ش
شــناخت و فلســفۀ آن نســبت بــه خــدا، جهــان، زندگی و انســان می بینــد و دیگر صنایــع و تولیدات 
فرهنگــی، سیاســی، هنــری، اقتصــادی و علمــی را فرع بــر نظریۀ جهان شــناختی آن اجتمــاع و بر 
پایــۀ آن مالحظــه می کند)ناظــرزاده،1376 :302(. دربــارۀ عناصــر و مؤلفه هــای ســازندۀ تمــدن 
دیدگاه هــای مختلفــی مطــرح شــده اســت. به طــور طبیعــی هــر عنصــر و مؤلفــه ای بــا توجــه بــه 
شــرایط زمانــی، تاریخــی و اقلیمــی در یــک ســطح نیســت و همان گونــه کــه در پــی خواهــد آمــد 
عنصــر وحدت بخــش در تمــدن در محیــط جغرافیایــی مــرو و خراســان از دیگــر مؤلفه هــا نقــش 

برجســته تری داشــته اســت. 

ــه  ــده ک ــرح ش ــی مط ــای مختلف ــا دیدگاه ه ــش در تمدن ه ــر وحدت بخ ــتی عنص ــارۀ چیس درب
مبتنــی بــر ســه نظریــۀ اصلــی اســت: اول، وحــدت بــر پایــۀ نظــام امپراتــوری باشــد؛ دوم، وحــدت 

1 .Lucien Goldmann
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بــر اســاس نگــرش توحیــدی1 در ادیــان باشــد؛ ســوم، وحــدت در ســایۀ مفاهیــم جهانی کــه بتواند 
رفتارهــا و افــکار را کنترل کند و شــکل بدهد)Jacobson,16:1952( فلیکس کانشــنی2 می گوید: 
تمــدن، مقولــه ای روحــی روانــی و ذهنــی اســت و بــه مقولــۀ جســمانی نــژاد وابســته نیســت. از این 
 )Koneczny ,216:1962( ــت ــم اس ــر از جس ــدن، روح و روان قوی ت ــه در تم ــم ک رو، درمی یابی
ــن  ــی دی ــا یعن ــی تمدن ه ــر بیرون ــی و تکث ــدت درون تمدن ــل وح ــن عام ــه معنوی تری ــنی ب کانش
می پــردازد و می گویــد: تمدنــی کــه در دیــن ضعیــف باشــد در همــه جــا َتــَرک برمــی دارد. البتــه از 
ایــن منظــر ادیانــی می تواننــد تمدن ســاز باشــند کــه تنهــا بــه بخــش اخــالق نپردازنــد، بلکــه ابعــاد 
ــرای زندگــی دنیــوی را هــم در نظــر بگیرنــد)ر.ک: بابایــی،  مــادی، ســالمت، آمــوزش و تــالش ب
1395: 95( البتــه کانشــنی نمی خواهــد بگویــد دیــن اصلی تریــن و منحصرتریــن مؤلفــه به عنوان 

منبــع وحــدت اســت، بلکــه نقــش اساســی آن را بیــان می کنــد)ر.ک: همــان(. 

توین بــی3 بــا بررســی 21 تمــدن بــه ایــن بــاور می رســد کــه: »فروپاشــی هــر تمدنــی نتیجــۀ عــدم 
توانایــی در پاســخگویی مناســب بــه چالش هــای مهــم اخالقــی یــا دینــی اســت. ایــن ناتوانــی یــا 
درماندگــی بــا گــذر زمــان باعــث از بیــن رفتــن اعتمــاد مردم بــه توانایــی تمدنشــان در ســامان دهی 
ــه اندیشــه های رقیــب  ــرای حفــظ زندگــی آن هــا می شــود. همیــن امــر ب نظــم و ســاختارهایی ب
ــزد و  ــرو می ری ــه ف ــای کهن ــت، نهاده ــذارد. در نهای ــاز می گ ــان ب ــد و راه را برایش ــدان می ده می
ــای  ــا نظام ه ــی، تمدن ه ــگاه توین ب ــود«)همان:430(. در ن ــن می ش ــازه ای جایگزی ــای ت نهاده
پیچیــده ای هســتند؛ تمــدن کلیتــی اســت کــه اجزایــش بــا هــم مرتبــط یــا بــه هــم پیونــد خــورده 

اســت و متقابــاًل بــر هــم اثــر می گذارند)همــان: 398(.

بلوک های سازنده و عوامل تأثیرگذار بر ایجاد و تثبیت تمدن ها

بــا تحلیــل محتــوای کیفــی دیدگاه هــای صاحب نظــران فرهنــگ و تمــدن کــه بــه آن اشــاره شــد، 
بــه عناصــری بیشــتر معنــوی4 دســت می یابیــم کــه هــم عامــل ایجادکننــدۀ تمدن هــا هســتند و 

هــم عامــل بقــا و تثبیــت آن هــا. ایــن عوامــل بــه شــرح زیــر اســت:

1. monotheism
2. Feliks Koneczny
3. Toynbee

4. در این مقاله به عناصر مادی چون اقتصاد و معماری و سیاست و ... کمتر پرداخته شده است.
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ــی،  ــۀ فاراب ــه گفت ــون ب ــی؛ چ ــدت و یکتای ــوی وح ــه س ــه ب ــی جامع ــالح جهان بین ــعه و اص توس
لوســین گلدمــن و ...کــه بــه دیــدگاه آنــان اشــاره شــد، هــر تمدنــی نگرش هــای اساســی خــود را از 
جهان بینــی برگزیــده اش بــر می کشــد و تمدن هــا بــر اســاس جهان بینی هــا ســاخته می شــوند؛

عوامــل عقلــی و روحــی چــون علــم، ادبیــات و هنــر در فــرد و جامعــه جایــگاه رفیع داشــته باشــد. 
کوشــش در راه معرفــت، کســب علــم و دانــش و بســط هنــر جریان داشــته باشــد؛

ــب  ــد؛ مذه ــده باش ــل ش ــق حاص ــه ح ــی ب ــا دعوت ــوت ی ــیلۀ نب ــه وس ــی ب ــد دین ــول و عقای اص
به عنــوان نیرومندتریــن ویژگــی اثرگــذار بــر تمدن هــا جایــگاه مناســب داشــته باشــد؛

ــترش  ــترک گس ــدف مش ــی در راه ه ــک زبان ــه و ی ــدت کلم ــرۀ وح ــش و دای ــر وحدت بخ عنص
یافتــه باشــد؛ امــکان نقــد و پاســخگویی متناســب بــه چالش هــای مهــم اخالقــی و دینــی توســط 
دولت هــا و رهبــران وجــود داشــته باشــد؛ همــکاری فــرد بــا عمــوم و همچنیــن همــکاری و تعــاون 

هــر دســته ای بــا دســته و اجتمــاع بزرگ تــر وجــود داشــته باشــد؛

تعلیــم و تربیــت به عنــوان رکــن اصلــی تمدن ســاز جایــگاه خــود را احــراز کــرده باشــد؛ چــون اگــر 
ایــن میــراث بشــری از نســلی بــه نســل دیگــر انتقــال نیابــد، تمــدن محکــوم بــه مرگ می شــود؛

ســازمان سیاســی مناســب پدیــد آمــده باشــد؛ پیش بینــی و احتیــاط در امــور اقتصــادی انجــام و 
اخــالق و ســنن اخالقــی نهادینــه شــده باشــد؛ 

جامعــه ضمــن ارزش قائــل شــدن بــرای زندگــی، بــه دنبــال تهیــۀ وســایل بهبــود زندگــی باشــد؛ 
ــان  ــان و زندگی ش ــرای ج ــاختارهایی ب ــم و س ــظ نظ ــان در حف ــی تمدن ش ــه توانای ــردم ب ــان م می
اعتمــاد وجــود داشــته باشــد. هم چشــمی و کشــمکش کــه بــه نــزاع و اختــالف منجــر می شــود، 
کنــار گذاشــته شــود، هرج ومــرج و ناامنــی پایــان یافتــه باشــد، به گونــه ای کــه جامعــه احســاس 

امنیــت کنــد؛

این هــا مهم تریــن مؤلفه هــای مؤثــر در پدیــداری و بقــای تمدن هاســت کــه نظریه پــردازان 
حــوزۀ تمــدن بــر آن تأکیــد کرده انــد. بــا عنایــت بــه ایــن مؤلفه هــا، شــرایط اجتماعــی، جغرافیایی، 
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عاطفــی و تاریخــی امــام رضــاg و ظرفیت هــا و زمینه هــای عمومــی و فرصت هــای منحصربه فــرد 
امــام رضــاg مــرور می شــود و در نهایــت، تأثیرگــذاری هجــرت امــام رضــاg بــر هــر یــک از ایــن 

عوامــل به ویــژه عنصــر وحدت بخــش بررســی خواهــد شــد.

دوم: زمینه های تمدنی در مرو؛ مادرشهر خراسان بزرگ

ــد و  ــر رش ــق ب ــن مناط ــی از تأثیرگذارتری ــالم یک ــان اس ــان و جه ــهرهای خراس ــان ش ــرو در می م
ــوده اســت)حموی، 1410ق، ج5: 133(. دانشــمندان  شــکوفایی فرهنــگ و تمــدن اســالمی ب
تأثیرگــذار  ایــن شــهر ســر برآورده انــد کــه برخــی از آن هــا در تمــدن بشــری  از  بســیاری 
ــی  ــر فراوان ــه تأثی ــروزی ک ــهورتر م ــر مش ــه تعبی ــا ب ــروی ی ــمندان م ــان: 134(. دانش بوده اند)هم
در شــکوفایی تمــدن اســالمی داشــته اند، در زمینه هــای گوناگونــی از فقــه، حدیــث و علــوم 
ــماری  ــار بی ش ــب آث ــته و صاح ــر داش ــی تبح ــوم طبیع ــات و عل ــوم، ریاضی ــا نج ــه ت ــی گرفت دین
ــت  ــمرد: موقعی ــن برش ــوان چنی ــرو را می ت ــی م ــای تمدن ــت و ظرفیت ه ــان(. موقعی بوده اند)هم
راهبــردی، شــرایط جغرافیایــی و پیشــینۀ تاریخــی و وجود نخبگان علمی. دانشــمندان مســلمان، 
مــرو را از مهم تریــن شــهرهای خراســان می دانســتند. »واحــۀ مــرو در بخــش ســفلی دلتــای 
رودخانــه مرغــاب و تقریبــًا چســبیده بــه صحــرای قره قــوم واقــع  شــده و در عمــر خــود همــواره جزو 
شــهرهای پیشــرفته دنیــا بــوده است«)سیدســجادی، 1376: 15 -17(. بــر اســاس نوشــته های 
یاقــوت حمــوی، مــرو بزرگ تریــن شــهر خراســان و مرکــز آن بــه شــمار می رفــت و بــه  همیــن دلیــل 
فاصلــۀ آن بــا چهــار شــهر اصلی دیگــر خراســان  یعنی  هــرات، بخــارا ، بلخ و نیشــابور یکســان و برابر 
بــا 12 روز ســفر بود)حمــوی، 1410ق، ج 5: 113(. ایــن منطقــه بــه خاطر رود مرغاب، روســتاها و 
توابــع زیــادی داشــته اســت. »چهــار رود در ایــن شــهر بــه نام هــای نهــر هرمــز فــره، ماجــان، زریــق 
و اســعدی خراســانی جــاری بــوده کــه شــهر مــرو را سرســبز و آبــاد می ســاخت«)حبیبی،1380: 
696(. ابــن فقیــه در البلــدان می گویــد: »مــرو را مــرو شــاهجان نامنــد، چــون آن ویــژه شــاه بــوده 
اســت. شــاه  همــان ملــک اســت و جــان همــان نفــس اســت. پــس مــرو شــاهجان گفتنــد، یعنــی 
شــاه آمیختــه بــا جان«)ابــن فقیــه، 1379: 168(. ورود اســالم بــه ایــن شــهر همــراه بــا صلــح بــود 
و ویرانــی در پــی نداشــت. ایــن عامــل از لحــاظ فرهنگــی بــرای ایــن شــهر مؤثــر بــود)ر.ک: منجــم، 
1408ق : 75(. »اعــراب مهاجــری کــه در پــی گســترش ســرزمین اســالمی بــه ایــن منطقــه وارد 
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شــدند، بیشــتر از قبیلــه أُزد بودنــد و بعدهــا موجــب پدیــد آمدن جمع بزرگــی از علما و دانشــمندان 
شــدند. ایــن موضــوع بــه ســبب آن بــود کــه ســابقۀ تاریخــی و تمدنــی باســتانی مــرو بــا ورود اســالم 
تجلــی تــازه ای یافت«)حبیبــی،1380: 695(. در دوران اســالمی نیــز اهمیت مــرو همچنان باقی 
بــود چنان کــه در کتــاب مراصــد االطــالع، مــرو مهم تریــن شــهر خراســان گفتــه شــده اســت )ر.ک: 
بغــدادی،1412ق، ج 3: 1262(. سیدســجادی می گویــد: »مــرو بــه شــکل ســنتی مرکــز مبادلــه 
ــان  ــی در زم ــای یونان ــیاری از کتاب ه ــته بس ــناس روس، نوش ــون، باستان ش ــوده و ماس ــاب ب کت
ساســانیان در مــرو بــه فارســی میانــه ترجمــه می شــده اســت. کشــف کتیبه های ســفالی بســیاری 
ــن  ــه در ای ــک دارالترجم ــود ی ــان دهندۀ وج ــه نش ــغدی در ارگ قلع ــی و س ــوی، عرب ــان پهل ــه زب ب
شــهر اســت. ابــن حوقــل نوشــته اســت کــه در آغــاز حکومــت طاهریــان، مــرو داراالمــاره خراســان 
و یکــی از دالیــل اهمیــت مــرو مرکزیــت فرهنگــی و حضــور دانشــمندان، نویســندگان و شــاعرانی 
بــوده اســت کــه از نقــاط دیگــر بــرای دیــدار دانشــمندان مــروی و اســتفاده از مراکــز فرهنگــی و 
ــن  ــه باهوش تری ــته ک ــان داش ــز بی ــی نی ــد. جیهان ــرت می کردن ــهر مهاج ــن ش ــه ای ــا ب کتابخانه ه
فقیهــان و ادیبــان جهــان اســالمی از مــرو برخاســته اند و شــهرت دانشــمندان مــرو حتــی پــس از 
حملــۀ مغــوالن نیــز در خاطــر مــردم باقــی مانــده اســت؛ بنابرایــن به ســادگی می تــوان دریافــت 
کــه شــهر مــرو در دورۀ اســالمی نیــز همچــون پیــش از اســالم یکــی از مراکــز مهــم روشــنفکری 
خراســان بــوده است)سیدســجادی، 1383: 319(. از ایــن شــهر بــزرگ، مشــاهیر بی شــماری در 
رشــته های گوناگــون علــم، ادب و فرهنــگ برخاســته اند کــه شــمارش آن هــا کاری بــس دشــوار 

ــکاران، 1401: 25 و 27(. ــزی و هم ــت)ر.ک: زارع خورمی اس

ایــن شــهر بــا داشــتن ســابقۀ فرهنگــی و امکانــات و ظرفیت هــای اقلیمــی در ســال 198 قمــری 
پایتخــت مأمــون، خلیفــه عباســی می شــود. مأمــون کــه از خلفــای دانشــمند بنی عبــاس بــود، بــا 
زیرکــی خــود و مشــاورۀ نخبــگان ایرانــی و غیرایرانــی، ایــن شــهر را بــه مرکــزی بــرای گفت وگوهــای 
فرهنگــی و دینــی تبدیــل کــرد و بــا برقــراری امنیــت و پدیــد آوردن امکانــات رفاهــی، دانشــمندان و 
نخبــگان را از کشــورهای مختلــف جــذب کــرد. از جملــه مســائل جالــب در تاریــخ فرهنــگ اســالم 
آن اســت کــه گــروه اعظــم دانشــوران مســلمان از موالــی، خاصــه پــارس نــژادان بوده اند)ابراهیــم 
حســن،1362، ج2: 277( بدیهــی اســت ایــن اجتمــاع در هــر جایــی رخ دهــد، به طــور طبیعــی 
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باعــث رشــد، پیشــرفت و شــکل گیری تمــدن و فرهنــگ می شــود.

 gمأمون عباسی و دعوت امام رضا

ــه  ــود و در میــان خلفــای بنی عبــاس مــردی ب ــم و سیاســت مدار ب مأمــون، خلیفــه عباســی عال
زیرکــی و تیزهوشــی او دیــده نشــده اســت. ابــن طقطقــی گویــد: مأمــون از افاضــل خلفــای بنــی 
عبــاس و از حکمــا و دانشــمندان  بــه شــمار می رفت)ابــن طقطقــی، 1367: 297(. وی در میــان 
خلفــا، اولیــن کســی اســت کــه در علــوم حکمــت جســت وجو و کاوش کــرد وکتب آنــان را به دســت 
آورد و دســتور داد آن را بــه زبــان عربــی نقــل کنند)همــان: 298( . دوران مأمــون، دوران شــکفتگی 
ــن اکثــم، عالقــه و دلبســتگی  بحث هــای فلســفی و کالمــی اســت. مســعودی از قــول یحیــی ب
مأمــون را بــه مســائل فلســفی و کالمــی چنیــن توصیــف می کنــد: مأمــون مصاحبــت متکلمیــن 
ــحق و  ــل و ابی اس ــل ابوالهذی ــدل مث ــره و ج ــاب مناظ ــا ارب ــات ب ــر اوق ــود و اکث ــار می نم را اختی
ابراهیــم بــن ســیارالّنظام و غیــره گفت وگــو می کــرد و در میــان آن هــا  بعضــی بــا مأمــون هم عقیــده 
و بعضــی مخالــف بودند)مســعودی، 1409ق، ج3: 433؛ ج 4: 228(. مأمــون فقهــا و ادبــا را 
داخــل دربــار کــرد، آن هــا را از بــالد دوردســت دعــوت و حقــوق زیــادی برایشــان مقــرر کــرد. ایــن 
روش ســبب شــد کــه مــردم بــه مباحثــه و مناظــره روی آورنــد؛ تعلیــم و تعلــم علــوم و فنــون وســعت 
ــی نوشــت)همان، ج4: 228(. مأمــون  یافــت و هــر فرقــه ای در تأییــد مذهــب خویــش کتاب های
عباســی آن گونــه کــه منابــع گــزارش داده انــد، بیشــترین حمایــت و اســتقبال را از مناظره هــا بــا 
ــنبه را  ــر روز سه ش ــون ه ــی زاده، 1396: 7(. مأم ــان و ربان ــل می آورده)پرنی ــه عم ــاب ب ــل کت اه
بــرای مجالــس مناظــره گذاشــته بــود و برخــی اوقــات تــا ســپیده دم شــخصا در مجالــس مناظــره 
می نشست)مســعودی، 1409ق، ج3: 433(. هرچنــد او بســیار زیــرک بــود، ولــی پــس از کشــتن 
بــرادرش امیــن، موقعیــت خــود را در میــان بنی عبــاس و خویشــاوندانش از دســت داد و نتوانســت 
ســرزمین های اســالمی ماننــد مصــر، شــام، عــراق، حجــاز، یمــن، خوزســتان و فــارس را حفظ کند 
و در هــر یــک از ایــن نواحــی حاکمــی ادعــای حکومــت مســتقل کــرد و علویــون هــم بــا اســتفاده 
از ایــن فرصــت در هــر گوشــه داعیــۀ اســالم خواهی و دفــاع از اهــل البیــتb داشــتند. غیــر از 
آشــوب های موصــل و ... شــرایط ســال 199 تــا 200 قمــری چنیــن بــود کــه طالبیــان )فرزنــدان 
ابوطالــب( در سراســر بــالد ســر بلنــد کــرده بودنــد، ظهــور ابــن طباطبــای علوی)ابــن اثیــر، ج10: 
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247(، ابوالســرایا، زدن ســکۀ دینــار و درهــم، حســن ابــن حســن امیــر مکــه شــد، ایالــت یمــن بــه 
ابراهیــم بــن موســی بــن جعفــر داده شــد، فــارس بــه اســماعیل بــن موســی، اهــواز بــه زیــد بــن 
موســی بــن جعفرg)همــان: 251( قیــام ابراهیــم بــن موســی در مکه)همــان: 256؛ مرتضــی 
عاملــی،1362: 72( و ... همــۀ این هــا علویــون و ســادات و نســل اهــل البیــتb بودنــد و امــام 

رضــاg بــزرگ همــۀ آن هــا بــود.

مأمــون از اوضــاع و احــوال خــود و حکومــت ســخت هراســان بــود و بیم آن داشــت که در خراســان 
هــم علیــه او توطئــه شــود و کارش بــه ضعــف و نابــودی گرایــد. از ایــن  رو، تصمیــم گرفــت حضــرت 
رضــاg را کــه در آن روزگار محبوب تریــن فــرد جامعــه اســالمی بــود بــه خراســان فراخوانــد و بــا 
نقشــه ای کــه بــا کمــک طراحــان سیاســی خــود کشــیده بــود، اوضــاع را آرام کند)مرتضــی عاملی، 
1362: 72؛ جعفریــان، 1381: 431( هرچنــد مأمــون در نقشــۀ اصلــی خــود کــه پاییــن آوردن 
ــا موفقیــت انجــام گرفــت و  ــه ب ــن زمین ــود، نقشــه های او در ای ــت امــام وامامــت ب ــگاه و منزل جای
پــس از این کــه علــی بــن موســی الرضاg را بــه والیت عهــدی برگزیــد، تمــام مخالفــان و مدعیــان 
امامــت را کــه هریــک در گوشــه ای شــورش کــرده بودنــد، آرام ســاخت. او از فرزنــدان علــیg بــه 
ســبب محبوبیت شــان در جامعــۀ اســالمی هراســان بــود، ولــی از بنی عبــاس و دیگــران چنــدان 
بیــم نداشــت)عطاردی، 1397: 72 - 75(. همــۀ عوامــل پیش گفتــه، زمینــۀ دعــوت از امــام 

رضــاg را فراهــم کــرد.

ظرفیت های اقلیمی تاریخی مرو برای نقش آفرینی در تمدن اسالمی 

 ســرزمین مــرو بــرای تمدن ســازی ظرفیــت الزم را داشــت. ایــن ظرفیــت بــا ظهــور اســالم 
ــه از  ــی ک ــد. دورۀ اول عباس ــدی ش ــه جدی ــی وارد مرحل ــون عباس ــان مأم ــت و در زم ــش یاف افزای
ــا 232 قمــری ادامــه می یابــد، عصــر تمــدن اســالمی اســت کــه  132 قمــری آغــاز می شــود و ت
ــی و تشــکیالت اداری و سیاســی درخشــید)مکی، 1397:  ــی، عمران در زمینه هــای فکــری، ادب
44(. در همیــن دوره بــود کــه امــام رضــاg گام در ایــن ســرزمین نهــاد و از وضعیــت موجــود برای 
اهــداف بلنــد اســالم بیشــترین اســتفاده را کــرد. عــالوه بــر موقعیت هــا و فرصت هــای تاریخــی و 
اقلیمــی مــرو، ظرفیت هــا و فرصت هایــی در اختیــار امــام رضــاg قــرار گرفــت کــه تأثیــر فراوانــی 
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بــر شــکل گیری، شــکوفایی و تثبیــت فرهنــگ و تمــدن اســالمی گذاشــت کــه عبــارت  اســت از:

gالف. وضعیت فکری، اعتقادی و سیاسی حاکم بر دوران امام رضا

در ایــن دوران از نظــر فکــری واعتقــادی شــرایط و فرصت هایــی بــرای امــام رضــاg پدیــد آمــد 
ماننــد شــرایط سیاســی آن زمــان و اختــالف میــان امیــن و مأمــون کــه بــه  صــورت طبیعــی جــّو 
سیاســی و اجتماعــی آزادی را پدیــد آورد و نخبــگان می توانســتند به راحتــی پرســش ها و شــبهات 
خــود را بیــان کنند)راونــدی ، 1382، ج10: 84(، گرایــش مأمــون بــه عقل گرایــی و اعتــزال 
به عنــوان حربــه ای سیاســی در برابــر امیــن کــه زمینــه را بــرای مباحثــۀ عقالنــی در خراســان فراهم 
کــرده بود)همــان: 127(، طرفــداری جامعــه ســنی و ســنتی در عــراق و در بــالد عربــی از امیــن، 
ــود. ایــن  ــح کــرده ب ــر خالفــت او تصری ــرادر مأمــون به عنــوان یــک عــرب و کســی کــه هــارون ب ب
رویکــرد هیــچ وقــت مــورد رضایــت و قبــول مردم خراســان نبــود. مرو ســرزمینی بــود کــه از دیرباز به 
دالیــل مختلــف در برابــر حکومــت امــوی قــرار گرفتــه بــود و آمادگــی پذیــرش اندیشــه های عقالنی 
ــوادۀ  ــان و خان ــون برمکی ــمندی همچ ــان آگاه و هوش ــور ایرانی ــت. حض ــی را داش ــد جبرگرای و ض
ســهل در دســتگاه مأمــون کــه ســبب پراکنــدن بــذر آزاداندیشــی و علم دوســتی شــده بود)کشــاورز 
بیضایــی، 1397: 15-17(، هجــوم افــکار روشــنگرانه و روشــنفکرانه کــه بــر اثــر ترجمــۀ کتاب های 
یونانــی، مصــری و ... پدیــد آمــده بــود، وضعیــت تــازه ای را ایجــاد کــرده و جامعــۀ نــو نیازمند پاســخ 
ــکار،  ــا اف ــالمی ب ــای اس ــر آموزه ه ــه عالوه ب ــلمانان ک ــی مس ــد علم ــود. رش ــش ها ب ــن پرس ــه ای ب
تجربیــات و دانــش ملــل دیگــر آشــنا شــده و بــه بلــوغ فکــری رســیده بودنــد، پیدایــش مذاهــب 
کالمــی و اوج گیــری اختالفــات فکــری میــان مســلمانان در مســائلی همچــون جبــر و اختیــار و 
...)جعفریــان، 1381: 459(، نفــوذ مکتــب معتزلــه در دســتگاه مأمــون، به ویــژه در دورانــی کــه 
مــرو مرکــز خالفــت بــود و تبدیــل شــدن مــرو بــه پایــگاه بــزرگ عقل گرایــی و مکتــب اعتزال)همان(، 
تقابــل معتزلــه بــا مکتــب اشــعری کــه از ســوی حکومــت امیــن در بغــداد حمایــت می شــد و ... 

)ر.ک: مرتضــی عاملــی، 1362؛ راونــدی، 1382؛ عطــاردی، 1397(.

ب. مسئولیت و جایگاه سیاسی

عــالوه بــر وضعیــت فکــری و سیاســی جامعــه کــه زمینــه را بــرای پرسشــگری و مناظره گســترش 
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ــم  ــل مه ــه عام ــد ب ــود، بای ــده ب ــالمی ش ــدن اس ــگ و تم ــای فرهن ــت پایه ه ــبب تثبی داده و س
والیت عهــدی امــام رضــاg اشــاره کــرد. امــام رضــاg به عنــوان امــام و ذریــۀ رســول خــدا، بــا 
ــک  ــی در ی ــی و فقه ــی، عرفان ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــی، سیاس ــش های کالم ــی از پرس انبوه
ــا اقتــدار و رعایــت  ــا موقعیــت سیاســی ای کــه داشــت می توانســت ب ــود و ب جامعــۀ آزاد مواجــه ب
مســائل سیاســی وارد بحــث و گفت وگــو شــود و کســی هــم مانــع نشــود. همیــن فرصــت باعــث 
شــد کــه امــام رضــاg دقیق تریــن مســائل اختالفــی را به خوبــی و بــدون تــرس و نگرانــی تبییــن 
ــی،1363، ج49:  ــکل دهد)مجلس ــالمی را ش ــدن اس ــن تم ــگ نوی ــاخت های فرهن ــد و زیرس کن
261-281( دوران حیــات امــام رضــاg معاصــر بــا اوج گیــری نهضــت ترجمــه اســت و ایشــان در 
شــکوفایی عقل گرایانــه معــارف و عقایــد اســالمی نقــش بســزایی داشــتند. جلســات مناظــره امام 
بــا ســران فــرق و ادیــان راه شــکوفایی علــم را همــوار کــرد و ایــن بــود کــه بــا بهره گیــری از کتــب و 
آموزه هــای حضــرت رضــاg و شــاگردان آن حضــرت فرهنــگ و تمــدن اســالمی شــکوفا شــده و 

حرکــت علمــی گســترده شــروع می شود)خســروی هفشــجانی و همــکاران، 1396: 38(.

ج. موقعیت خاص خراسان به ویژه مرو 

ســرزمین خراســان شــامل شــهرهای بزرگــی همچــون نیشــابور، مــرو، بلــخ و هــرات، بــه علــت 
ــگاه  ــا پای ــه، ب ــه بنی امی ــز و ظالمان ــت تبعیض آمی ــی از حکوم ــت و نارضایت ــز خالف دوری از مرک
ــه  ــن عبدالل ــت. محمدب ــمکش داش ــداد کش ــاس در بغ ــام و بنی عب ــوی در ش ــت ام ــی خالف اصل
ــه در  ــد ک ــه کنی ــان توج ــه خراس ــد: ب ــت، می گوی ــیان اس ــت عباس ــذاران حکوم ــزو پایه گ ــه ج ک
ــاک هســت کــه اختالفــات  ــاک هســت و شــجاعت آشــکار، در آنجــا دل هــای پ آنجــا دل هــای پ
مذهبــی و اندیشــه های گوناگــون و فســاد بــدان راه نیافتــه اســت. مــن از مشــرق منتظــر پیشــرفت 
هســتم)ابراهیم حســن،1362، ج1: 436 (. ایــن همــان فرصتی بود که ابومســلم خراســانی برای 
برانــدازی حکومــت امویــان و مأمــون و هــم بــرای رویارویــی بــا بــرادرش امیــن و بــه دســت گرفتــن 
خالفــت از آن اســتفاده کــرد. ایــن ظرفیــت طبیعــی نقش بســیاری در گســترش اندیشــه های امام 

رضــاg داشــت و امــام هــم بیشــترین بهــره را بــرای انجــام رســالت خــود بــرد.
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gد. جایگاه عاطفی امام رضا

همان گونــه کــه اشــاره شــد، از آنجــا کــه مــردم ســرزمین خراســان بــا اموی ها کشــمکش داشــتند 
ــادات  ــون، س ــی علوی ــه یعن ــان بنی امی ــمت مخالف ــه س ــتند، ب ــا نداش ــم از آن ه ــی ه و دل خوش
و ذریــۀ حضــرت رســول گرایــش پیــدا کردنــد. مــردم بلــخ، مــرو و نیشــابور از نظــر عقیدتــی، 
ــان و  ــه اموی ــی علی ــورش های پی درپ ــد و ش ــیعه بودن ــان ش ــر امام ــت تأثی ــی تح ــی و کالم فقه
عباســیان شــاهد ایــن مدعاســت. رویدادهــای بزرگــی همچــون اســتقبال پرشــور مــردم نیشــابور از 
امــام رضــاg، بیــان حدیــث سلســله الذهــب کــه می گوینــد 24 هــزار نفــر قلــم بــه دســت حدیــث 
را نوشــتند)عطاردی، 1397: 88(، برگــزاری نمــاز باشــکوه عیــد فطــر، خوانــدن نمــاز بــاران و دور 
کــردن مــردم معتــرض از خانــۀ مأمــون پــس از کشته شــدن فضل)همــان: 104( و ... گویــای ایــن 
اســت کــه مــردم ایــن ســرزمین از عمــق جــان و بــا اعتقــاد کامــل گــرد امــام رضــاg حلقــه زده و 

بــرای ایشــان احتــرام بســیاری قائــل بودند)همــان: 146-100(.

ه. موقعیت جدید جهانی 

عصــر هــارون الرشــید و نیــز عهــد پســرش مأمــون، عصــری اســت کــه بغــداد آخریــن درجــۀ ترقی 
را در آن عصــر حائــز بــوده و بــر تمــام بــالد مشــرق زمین تفــّوق داشــته اســت)لوبون، 1384: 205؛ 
ابراهیــم حســن،1362، ج1: 436(. حکومــت مشــرقی اســالم در عصــر هــارون و پســرش مأمــون 
ــا ســرحد چیــن اتصــال پیــدا کــرده،  ــه اوج کمــال رســیده بــود. چــه مملکــت آن هــا در آســیا ت ب
در آفریقــا تــا حبشــه و یونانیــان تــا بوســفور متــواری شــده و از ســمت مغــرب دامنــه آن تــا دریــای 
آتالنتیــک وســعت پیــدا کــرده بــود و در طــول دو قــرن ایــن قبایــل و طوایــف ُپــردل کــه تعلیمــات 
پیغمبــر اســالم تمــام ایشــان را یــک ملــت قــرار داده بــود، از حیــث وســعت خــاک در ردیــف 
رومّیــه الکبــری قــرار گرفتنــد و ایــن حکومــت وســیعه نــه فقــط در قــّوت بلکــه در تمــدن نیز بــر تمام 
دنیــا تفــّوق )لوبــون: 211(. از ایــن رهگــذر بــود کــه مــوج پرســش ها و شــبهه ها بــه ســوی امــام 
رضــاg ســرازیر شــد و ایشــان ناگزیــر بــود پاســخگوی آن ها باشــد و همین مســئله نقش بســزایی 

در تأمیــن زیرســاخت های فرهنــگ و تمــدن داشــت.
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و. ظرفیت های علمی

مأمــون بــرای اســتفاده از منابــع سرشــار علمــی و فلســفی یونــان و روم، افــرادی را بــه روم و یونــان 
فرســتاد و از پادشــاه روم و حاکــم مســیحی سیســیل درخواســت کرد کــه کتاب های سودمندشــان 
را بــرای ترجمــه نــزد وی بفرســتند. مأمــون صــد بــار شــترکتاب بــه بیــت الحکمــه بــار کــرد و300 
هــزار دینــار صــرف ترجمــه کتــاب کرد)والیتــی،1390: 33( . مأمــون باالخــره به آرزوی خود رســید 
ــویق  ــا تش ــدن آن ه ــه خوان ــردم را ب ــار، م ــن آث ــه ای ــس از ترجم ــته اند، پ ــان نوش ــه مورخ و چنان ک
می کــرد و خــود از مطالعــۀ آن هــا شــادمان می شــد)راوندی ، 1382، ج10: 84(. دوران خالفــت 
مأمــون اوج دورۀ رواج مباحــث کالمــی بر اســاس برداشــت های متفــاوت از آیات قــرآن بود)همان(. 
تاســیس بیت الحکمــه تأثیــر ژرفــی بــر فراینــد نهضــت ترجمــه و شــکوفایی علــوم و تمدن اســالمی 
بــر جــای گذاشــت. شــناخت عوامــل و چگونگــی تکویــن ایــن مرکــز علمــی و آموزشــی و همچنین 
نحــوۀ  چینــش و تعامــل عناصــر درونــی آن می توانــد در احیــای هویت آموزشــی بازتولیــد و در عین 
حــال کشــف ظرفیت هــای نامکشــوف ایــن مرکــز، آن هــم در ایــن برهــه  تاریخــی مفیــد و رهگشــا 
باشــد. عواملــی نظیــر جایــگاه ســترگ علــم و عالــم در آموزه هــای اســالمی، تســاهل و تســامح، 
ســاخت کاغــذ و تولیــد انبــوه آن در جهــان اســالم، حضــور عناصــر و خانــدان فرهیختــۀ  ایرانــی 
در درون کشــورهای پیرامونــی در نتیجــۀ  توســعه و گســترش قلمــرو اســالمی در تکویــن و رونــق 
بیــت الحکمــه نقــش بســزایی داشــته است)کشــاورز بیضایــی، 1397: 15(. ایــن شــرایط زمینه ها 
و فرصت هــای بی همتایــی را در پاســداری و گســترش اســالم نبــوی بــرای امــام رضــاg فراهــم 
ــدن  ــاخت تم ــر س ــذاری ب ــرای اثرگ ــا ب ــا و ظرفیت ه ــن فرصت ه ــی از ای ــز به خوب ــان نی آورد و ایش

جهــان اســالم بهــره بردنــد.

ــاg از  ــام رض ــه ام ــود ک ــی ب ــا و زمینه های ــد، فرصت ه ــمرده ش ــر ش ــه ب ــی ک ــه عوامل مجموع
همــۀ آن هــا بهــره جســت و بــا ســایه افکنــدن عنصــر وحدت بخــش بــه جامعــه و تاریخــی کــه در آن 

ــارزی در شــکوفایی تمــدن اســالمی ایفــا کــرد کــه در پــی خواهــد آمــد.  می زیســت، نقــش ب
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ســوم: تأثیرگــذاری هجــرت امــام رضــاg بــه مــرو، بــر بلوک هــای ســازندۀ تمــدن 
اســالمی در قــرن ســوم و چهــارم هجــری 

ــالم  ــت. اس ــر اس ــروری و اجتناب ناپذی ــاز ض ــه تمدن س ــود اندیش ــدن، وج ــاختن تم ــرای س  ب
ــا نیازهــای  ــی متناســب ب ــد تمدن ــاال، می توان ــه لحــاظ برخــورداری از توانمندی هــای ب اصیــل ب
انســان معاصــر بیافرینــد؛ چنان کــه در گذشــته ایــن توانایــی را از خــود نشــان داده اســت. برخــی 
عناصــر تمدن ســازی اســالم عبــارت اســت از: عقل گرایــی، جهان گرایــی، عدالت گرایــی، 
 .)30-21  :1386 اخالق گرایی)وحیدی منــش،  و  آســان گیری  جامع گرایــی،  علم گرایــی، 
ــری  ــا بهره گی ــان ب ــات ایش ــرو و اقدام ــه م ــاg ب ــام رض ــرت ام ــد، هج ــاره ش ــه اش ــه ک همان گون
ــژۀ سیاســی، علمــی و عاطفــی کــه در  ــی مــرو و همچنیــن فرصت هــای وی از ظرفیت هــای تمدن
ــا محوریــت عنصــر وحدت بخــش  ــر بلوک هــای تمدن ســاز ب اختیارشــان قــرار گرفــت، توانســت ب
ــاورد  ــد: ره ــوکاس می گوی ــذارد. ل ــر بگ ــت، اث ــازنده اس ــای س ــی بلوک ه ــن اصل ــه رک ــدن ک در تم
بــزرگ محمــد یگانگــی دینــی بخشــیدن بــه عربســتان بــود؛ چراکه بــر اثــر تعالیــم او، معتقدات 
ــرای  ــود، راه را ب ــرده ب ــیم ک ــم تقس ــای متخاص ــا و جامعه ه ــه قبیله ه ــا را ب ــه عرب ه ــی ک گوناگون
اعتقــاد همگانــی بــه اللــه گشــود. زندگــی محمــد نشــان می دهــد چگونــه دین نــو می توانــد تمدن 
را نــو کند)لــوکاس، 1369، ج1: 252( . آیــات قــرآن کریــم بــا تأثیــر بــر خــردورزی و فطرت گرایــی 
ــالمی  ــگ اس ــش فرهن ــرب و پیدای ــری ع ــام فک ــر نظ ــی و تغیی ــات معرفت بخش ــان ها، موجب انس
ــی و  ــی، علم ــادی، دین ــعۀ اقتص ــد و توس ــاز رش ــی، زمینه س ــروی از کالم وح ــم آورده و پی را فراه
هنــری جامعــۀ اســالمی و شــکل گیری و حیــات تمــدن اســالمی در هــزاره نخســت هجــری قمری 
شــده اســت)انجم شــعاع و مظاهری، 1397 :37(. پیامبر اســالم در طول دوران رســالت خـــویش 
توانســـت جامعـــه بـــدوی آلـوده بـــه تعصبات و خرافات را با مجاهـدت عظـیم خـــود و اصحابشـان 
بـــه جامعــۀ مترقـــی اســالمی تبدیــل کنــد و در نظــام حکومتــی خــود، شــالوده و منظومــۀ فکــری 
فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی تمــدن اســالمی را بــر پایــۀ آموزه هــای قـــرآن کـــریم 
ــک  ــی در ی ــای جزئ ــن« ه ــدت، »م ــو وح ــوب، 1397: 59(. در پرت ــازد)زمانی محج ــتوار س اس
جامعــه بــر اثــر ارتباطــات انســانی در پرتــو تعــارف یــا تعایــش بــه »مــن« هــای کلــی در فرهنگ هــا 
ــه یــک »مــن«  و ملیت هــا تبدیــل می شــوند و آن گاه ایــن »مــن« هــای کلــی در فراینــد تکامــل ب
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کلــی و کالن تمدنــی تبدیــل می شــود)بابایی، 1395: 104(. زندگــی و الگــوی رفتــاری و فکــری 
امــام رضــاg بــرای تمدن ســازی، ســنت و روش جــد بزرگــوارش پیامبــر اکرم است)مجلســی، 
1363، ج49: 283( کــه تأکیــد بــر عنصــر وحدت بخــش و شــعار »قولــوا ال الــه اال اللــه تفلحــوا« 
ــه  ــه االالل ــا شــعار وحدت بخــش »کلمــه الال ــج هجــرت را تحمــل کــرد، ب ــن مســیر رن ــود و در ای ب
حصنــی« نیشــابور را بــه ســوی مــرو تــرک کرد)ابــن بابویــه، 1378، ج2: 134؛ مجلســی، 1363، 
ج49: 125-127(، منصــب والیت عهــدی مأمــون را به رغــم میــل قلبــی پذیرفــت، رضایــت نســبی 
بــرای علویــان و آل ابــی طالــب را کــه از هــر طــرف ســر بــرآورده بودنــد، حاصــل و از ظرفیــت آنــان 
بــرای ســازندگی اســتفاده کــرد و فشــار سیاســی را از دوش آنــان برداشــت و زمینــۀ خدمــت را بــرای 
آنــان فراهــم ســاخت)ابن بابویــه، 1378، ج2: 138- 167؛ مجلســی، 1363، ج49: 128- 
157(، بــا شــرکت فعــال در مناظره هــای علمــی حقانیــت و اصالــت اســالم را در نــگاه دانشــمندان 
زمــان تثبیــت کــرد و بــه پرســش های کالمــی بــزرگان علــم پاســخ داد و خــط اعتــدال بیــن نــگاه 
اعتزالــی و اشــعری را تبییــن کرد)جعفریــان، 1381: 450 - 459( و با ســلوک عالمانــه و عاطفی و 
ارائــۀ اســالم در اخــالق و عمــل، دل هــای مــردم را تســخیر کــرد و بــه آن هــا آرامــش داد)ابــن بابویــه، 
1378، ج2: 174؛ مجلســی، 1363، ج49: 89 تــا 107(، او بــا تبییــن ابعــاد مختلــف اســالم بــا 
رویکــرد عقالنــی و اجتماعــی و بیــان فلســفه احــکام و آمــوزه هــای دینــی در عرصه هــای مختلــف 
زندگــی، یکــی از پایه هــای تمــدن را کــه داشــتن دعوتــی الهــی و مصلحانــه اســت، قــوام بخشــید و 
بــه ســوال ها و چالش هــای فکــری و اندیشــه ای زمــان خــود پاســخ داد)ر.ک: عطــاردی، 1406ق، 
ج1و2(. امــام رضــاg نه تنهــا بیــن شــیعیان انســجام ایجــاد کــرد، بلکــه راه عرفــان را هــم گشــود. 
بــرای نمونــه، طبــق روایت هــای متعــدد، معــروف کرخــی کــه ســر سلسلســه معروفیه اســت افتخار 
دربانــی خانــه امــام رضــاg را داشــته است)مجلســی، 1363، ج49: 263( امــام رضــاg بــرای 
ــه خطــر انداختــن جــان خــود، مأمــون را از  ــا ب حفــظ وحــدت نظــام سیاســی آن زمــان حتــی ب
توطئه هــای بغــداد کــه شــیرازه وحــدت سیاســی را داشــت از بیــن می بــرد و ســاخت تمــدن جدیــد 
اســالمی را بــا مخاطــره مواجــه می کــرد، آگاه ســاخت. علــی بــن موســی الرضــاg نــزد مأمــون 
رفــت و گفــت: مــردم بغــداد بــه کار تــو در تغییــر لبــاس ســیاه و بیعتــی کــه بــرای والیت عهــدی مــن 
گرفتــه ای اعتــراض کرده انــد و تــو را از خالفــت خلــع کــرده و بــه عمویــت ابراهیــم بن مهدی دســت 



هجرتامامرضابهمرووتأثیرآنبربلوکهایسازندۀفرهنگوتمدناسالمیدرقرنسوموچهارمهجریباتأکیدبرعنصروحدتبخش104
)محمدجوادابوالقاسمی(

فصـلنامهمعارفاهلالبیتbسالاول.شماره4.زمستان1401

بیعــت داده اند)ابــن طقطقــی، 1367: 303( و ایــن موضوعــی بــود کــه مأمــون از آن آگاهــی الزم 
نداشــت. ابــن اثیــر می گویــد: علــت مراجعــت مأمــون بــه بغــداد ایــن بــود کــه علــی بــن موســی 
الرضــاg بــه مأمــون خبــر داده بــود کــه پــس از قتــل امیــن در عــراق فتنــه برپــا شــده و کارهــای 
بســیار دشــوار پیــش آمــده کــه فضــل بــن ســهل آن هــا را مکتــوم می داشــت و خبــر هیــچ یــک از 
ــا ابراهیــم  ــن اثیــر، ج10: 289(. در ســال 202 قمــری مــردم بغــداد ب ــه او نمی داد)اب ــع را ب وقای
بــن مهــدی بیعــت کردند)همــان: 288( و ایــن یکــی از اخبــاری بــود کــه مأمــون از آن بی اطــالع 
بــود و وقتــی مطمئــن شــد بــه طــرف بغــداد حرکــت کــرد و بــا تمرکــز قــدرت در بغــداد و اعمــال 
سیاســت های علمــی و اســتفاده از ظرفیت هــای انســانی و وحــدت و یکپارچگــی امــت اســالمی 
و بــه حداقــل رســاندن اختالفــات و هرج ومرج هــای داخلــی کــه امــام رضــاg نقــش مســتقیم 
در پدیــد آوردن همــه آن هــا داشــت، پایه هــای تمــدن اســالمی را در قــرن ســوم اســتوار ســاخت.  

نتیجه گیری

بــا توجــه بــه آنچــه در ســه بخــش پیشــین گفتــه شــد، امــام رضــاg توانســت بــا هجــرت الهــی 
خــود بــه مــرو، بــا بهره گیــری از همــه ظرفیت هــا و فرصت هــای موجــود در مــرو آن زمــان همچنیــن 
بــا اســتفاده از جایــگاه ویــژه اش در نــگاه مســلمانان اصیل به ویژه در ســرزمین خراســان، بــا گفتار، 
ــکل گیری و  ــری در ش ــش مؤث ــود، نق ــرم ب ــر اک ــه از روش پیامب ــه برگرفت ــود ک ــار و روش خ رفت
مانــدگاری فرهنــگ و تمــدن اســالمی ایفــا کنــد. وی بــر بلوک هــا و عناصــر اصلــی تمدن ســاز کــه 
بــه آن اشــاره شــد، به ویــژه عنصــر اصلــی آن کــه اعتــالی جهان بینــی مبتنــی بــر توحیــد و رفتــار 
ــری  ــارم هج ــوم و چه ــرن س ــالمی ق ــدن اس ــاخت تم ــت و در س ــر گذاش ــت، اث ــش اس وحدت بخ

نقــش بــارزی ایفــا کــرد کــه در ادامــه بــه برخــی مــوارد اشــاره می شــود: 

الــف. وحدتــی در جهــان اســالم پدیــد آوردنــد و تمــام گوینــدگان »ال الــه اال الّلــه« را تحــت یــک 
لــوا جمــع و امنیــت و آســایش را به عنــوان اصلی تریــن شــرط شــکل گیری تمــدن تأمیــن کردنــد. 
همچنیــن امپراتــوری در حــال تضعیــف جهــان اســالم را نظــام دادنــد. ایــن پیــام وحدت بخــش 
در بیانیــۀ »سلســلة الذهــب« رســما اعــالن شــد کــه هــر گوینــده »الالــه االالّلــه« در حصــن و قلعــۀ 

محکــم الهــی قــرار می گیــرد و طبعــا از هــر گزنــد و تعرضــی بایــد محفــوظ باشــد.
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ب. امــامg در پــی بیانیــه وحدت بخــش »سلســله الذهــب« کــه امــت توحیــدی و امــت 
مســلمان را در زیــر چتــر توحیــد جــای داد، پیــام ویــژه ای را هــم بــرای فرقه هــای شــیعی، علــوی 
ــه قلعــۀ الهــی و پیــروی از  ــی طالــب را در ورود ب ــد و شــرط موفقیــت آل اب و ســادات ارســال کردن
امامــت یکپارچــه رضــوی دانســتند و آن را شــرط الزم اعــالن کردنــد. امــامg با حضــور در جایگاه 
ولی عهــدی توانســت ضمــن انســجام بــه آل ابــی طالــب و پیــروان آنــان، از ظرفیــت بــاالی علویــون 
و گروه هــای مبــارز علــوی در مســیر صلــح و ســازندگی اســتفاده کنــد و بخشــی از تــوان دولــت را 
کــه صــرف مقابلــه و جنــگ بــا آنــان می شــد بــه مســیر رشــد و شــکوفایی امپراتــوری بزرگ اســالمی 

ببــرد و روحیــۀ تعــاون و همــکاری را افزایــش یابــد.

ج. بــا دو اقــدام پیــش گفتــه، مکتــب نبــوی بــا روح علــوی از انــزوا در مدینه و بغــداد و کوفــه خارج 
شــد و از پراکندگــی در ایــران و خراســان و دیگــر ســرزمین ها نجــات یافــت و به عنــوان مکتبــی پویــا 

و فعــال شــکل گرفــت و زمینــۀ نشــر مکتــب در عرصــه جهانی فراهم شــد.

ــا تبییــن دیــدگاه هــا و نظریــات وحدت بخــش، عنصــر علم گرایــی و تعقل گرایــی به عنــوان  د. ب
عنصــر دوم تمدن ســاز تقویــت شــد و اقتــدار علمــی مکتــب اســالم در مقابل دیگــر ادیــان و مذاهب 
ضمــن برگــزاری مناظره هــا و گفت وگوهــای علمــی بــا بــزرگان و دانشــمندان آن ها تثبیــت و مکتب 
اســالم بــا رویکــردی علمــی مطــرح شــد و ایــن جــزو مقوله هایــی بــود کــه دســتگاه خالفــت مأمــون 
و ایرانیــان هوشــمند چــون فضــل و ســهل خواســتار و مؤیــد ایــن رویکــرد بودنــد و همــه زمینه هــای 

الزم را فراهــم می کردنــد.

ــگاه  ــگ ن ــرۀ تن ــالم از دای ــان اس ــد، جه ــۀ توحی ــا بن مای ــرا ب ــی و عقل گ ــام علم ــش نظ ه. باروی
جبرگرایانــه اشــعری و از نــگاه عقل گرایــی بعضــًا افراطــی اعتزالــی نجــات پیــدا کــرد و خــط اعتدال 
ــر  ــه اث ــر جهان بینــی جامع ــا ب ــق گرفــت و همیــن اندیشــه باعــث شــد ت ــن رون ــر بیــن االمری و ام

ــاخت. ــم س ــالم فراه ــان اس ــی را در جه ــۀ روشن اندیش ــذارد و زمین بگ

ــم و عقــل، فقــه و مناســک را  ــر عل ــگاه وحدت بخــش و مبتنــی ب و. در دورن جامعــۀ اســالمی ن
متحــول کــرد. از نظــر فقهــی بــا گشــایش بــاب عقــل مهارشــده و معتــدل و بــا بیــان فلســفه احکام، 
زمینــه بــرای پذیــرش نوگرایــی فراهــم آمــد و فقــه مترقــی و مبتنی بــر کتاب و ســنت و عقل ســامان 
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یافــت. فقــه از محدودیــت خــارج و به خوبــی وارد زندگــی مــردم شــد و زمینــۀ طــرح پرســش و تفکــر 
در عبــادات و فلســفه آن هــا ایجــاد گردیــد. تــا پیــش از آن خلفــا کوشــیده بودنــد بــا مهــار فقــه و 
فقهــا، مدیریــت بایدهــا و نبایدهــای اســالمی را در دســت گیرنــد و فقهــی را پایه ریــزی کننــد کــه 
بــا نحــوۀ حکومــت آن هــا تعارضــی نداشــته باشــد، ولــی امــام رضــاg ایــن بــازی را بــه هــم زد و 
بــاب فقــه جدیــدی را همــراه بــا عقالنیــت و تفکــر گشــود و از ایــن رهگــذر ســتون های تمــدن را 

اســتحکام بخشــید.

ــر جهــان  ــان ب ــه شــرایط خــاص حکومــت امــوی و ســیطرۀ حــدود هــزار ماهــۀ آن ــا توجــه ب ز. ب
اســالم، بســیاری از متدینــان بــرای حفــظ دیــن و آرمــان خــود راه عرفــان را در پیــش گرفتــه بودنــد 
و عمــال از دایــرۀ امــت اســالمی در حــال طــرد شــدن بودنــد؛ ولــی امــا رضــاg راه را بــرای ســلوک 
عارفانــه گشــود و عرفــان و تصــوف را از چنبــرۀ تصــوف مانــوی و یونانــی و دیگــر افــکار و منش هــای 
صوفیانــه وارداتــی یــا خودســاخته خــارج کــرد و سلســله نوینــی را در عرفــان و تصــوف پایه گــذاری 
ــروف  ــق مع ــود را از طری ــا خ ــه و عرف ــر متصوف ــان اکث ــر جه ــروز در سرتاس ــه ام ــه ای ک ــرد به گون ک
ــه شــاه اولیــا، امیرمؤمنــان علــی بــن  ــه امــام رضــاg و از آن طریــق خــود را ب کرخــی متصــل ب
ــا  ــترش همکاری ه ــی و گس ــط اجتماع ــف رواب ــه تلطی ــدام ب ــن اق ــد. ای ــبg، می دانن ابی طال
کمــک شــایانی نمــود و اســالم رحمانــی و روح تعــاون را کــه جــزو بلوک هــای ســازنده تمدن اســت، 

تقویــت کــرد.

ح. حضــور امــام در ســرزمین مــرو و در دورتریــن نقطــۀ قلمــرو اســالمی، زمینــۀ حضــور ســادات 
جلیل القــدر و هاشــمیون بــا فضیلــت و ســتارگان نســل حضــرت رســول را بــه ایــن ســرزمین 
پهنــاور فراهــم و آنــان را بــا فرهنــگ نویــن مشــرق زمین آشــنا کرد و مــردم مشــرق زمیــن را از حضور 
آنــان بهــره منــد ســاخت. ایــن حضــور، فرهنــگ مدینــه الرســول را بــا فرهنــگ خراســان ممــزوج و 

موجبــات هم افزایــی فرهنگــی و تمدنــی را فراهــم کــرد. 

ط. مرقــد امــام رضــاg به عنــوان نمــاد رأفــت، رحمــت، رضــا و به ســان خورشــیدی در ســپهر 
مشــرق زمیــن می درخشــد و بیــش از هــزار ســال اســت کــه هــر روز هــزاران و میلیون هــا نفــر از 
عاشــقان اهــل البیــتb از مذاهــب مختلــف در برابــر عظمــت آن انســان الهــی ســر تعظیــم فــرود 
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می آورنــد و بــزرگان و ســالطین نامــدار بــه خادمــی درگاهــش افتخــار می کننــد و به عنــوان عاملــی 
بــزرگ بــرای مانــدگاری و جلــوه تمدنــی اســالم خودنمایــی می کنــد.

ی. امــام رضــاg بــا حضــور خــود در کنــار کاخ مأمــون و در جایــگاه سیاســی والیت عهــدی بــا 
رفتــار و کــردار و منــش خــود، نحــوۀ زندگی مســلمانی را آموزش داد و منشــور حیات طیبــه و تمدن 
راســتین را کــه وحــدت، رافــت، تعــاون و همــکاری اســت، بــا رفتــار و گفتــار خــود تبییــن و تدویــن 
ــون  ــمندی چ ــای ارزش ــش در کتاب ه ــای وحدت بخ ــاگردان، آموزه ه ــت ش ــر تربی ــالوه ب ــرد. ع ک
عیــون اخبــار الرضــاg، فقــه الرضــاg، صحیفــه الرضــاg، طــب الرضــاg و... بــه دســت 
ــوان  ــن تعالیــم می ت ــا اســتفاده از ای ــروان و یارانــش گــردآوری شــد کــه ب ــا پی خــود آن حضــرت ی

منشــور حقــوق بشــر، منشــور زیســت انســانی و ده هــا منشــور دیگــر تمــدن را تدویــن کــرد.

ک. امــام رضــاg توانســت بیــن امــت اســالمی انســجام ایجــاد کنــد و مســتقیم و غیرمســتقیم 
بــر اصــالح اوضــاع آشــفته آن زمــان اثــر بگــذارد، جلــوی آســیب های فکــری و تحریف هــا را بگیــرد، 
بــه مــردم مســلمان امیــد و امنیــت روحــی بخشــد و بــا بــاز کــردن بــاب گفت وگــو بــا دیگــر بــزرگان 
ادیــان، از فشــارهای داخلــی و خارجــی بکاهــد و راه صلح و همزیســتی متقابــل را جایگزین جنگ 

و خون ریــزی کنــد و هرج ومــرج و ناامنــی را کاهــش دهــد.

ل. امــام رضــاg بــا بیــان آموزه هــای اخالقــی و انســانی بــرای ســبک زندگــی شایســته و تربیــت 
انســان ســالم، تبییــن عقالنــی احــکام و دســتورالعمل های فقهــی، برخــورد عقالنــی و فلســفی بــا 
شــبهه ها و اشــکاالت و ســؤاالت فکــری و عقیدتــی، پرداختــن بــه مســائل ریشــه ای چــون توحیــد 
و قــرآن و امامــت بــا همــان رویکــرد عقالنــی و جــدال احســن و طــرح مســائل کاربــردی اجتماعــی 
چــون طــب، ســالمت، معاشــرت و ... توانســت بخــش عظیمی از ســرمایۀ علمــی و ادبیــات نظری 
مــورد نیــاز یــک تمــدن را تبییــن و تولیــد کنــد و جایــگاه دیــن جامــع را به عنــوان یکــی از بلوک های 

ســازندۀ تمدن ســامان بخشــد.

م. ممــزوج بــودن و وحــدت بخشــیدن بــه رهبــری سیاســی و رهبــری فکــری یکــی از عناصر مهم 
تمدن ســاز اســت کــه تبلــور ایــن وحــدت را در تمــدن رضــوی می تــوان مشــاهده کــرد. 
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