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واره شنشرح دلدادگی پژوهشگران و محققان ایران اسالمی در ج
  )استان مرکزي(شناخت اخالق و آداب رضوي 

  
  ...اي قصه بهشت ز کویت حکایتی

ابراز ارادت شیعیان و بویژه ایرانیان به ساحت مقدس و ملکوتی امامان همام، این سفینه      
هاي نجات و رستگاري و گنجینه هاي پایان ناپذیر حکمت و عرفان و سعادت و 

تو گویی . پرهیزکاري از دیرباز با تاریخ و فرهنگ مردمان این مرز و بوم عجین گشته است
رابطه اي عاشقانه در تار و پود اعتقادات آنان تنیده شده که وصف ناپذیر و ناگسستنی بوده 

  .آل اهللا نموده است» خانه شیعه«و این دیار کهن را 
در این میان و به این خاطر که کشور ایران افتخار دارد که میزبان پرافتخار مضجع و      

حضرت علی بن موسی –شریف و مرقد مطهر هشتمین اختر تابناك آسمان امامت و الیت 
 امام رئوفباشد؛ در واقع شهر مشهد و بارگاه ملکوتی آنا ) علیه االف تحیه و الثناء(الرضا

پایتخت معنوي این کشور گشته است که ساالنه پذیراي میلیون ها نفر از خیل مشتاقان و 
  .شیفتگان ساحت مقدس امامت و والیت می باشد

هر چند این عشق و ارادت شیعیان حدیثی کهن از حیات طیبه همراه با آزاداندیشی،      
یت می کند اما کیست که نداند عدالت و عزت طلبی و خدامحوري و زیبا دوستی را روا

با هدف پیاده نمودن » مصابیح هدایت«کسب معرفت حقیقی به شأن و منزلت و سیره این 
  .آن در تمامی شئون زندگی فردي و اجتماعی، یگانه راه سعادت و بهروزي است

شاید باورش مشکل باشد تنها با یک فراخوان سیل تماس ها و مکاتبات از سراسر      
. می خواهند بدانند چگونه می توانند در جشنواره شرکت کنند. از می شودکشور آغ

از . مخاطبانش همه از فرهیختگان و اهل علم و قلمند. موضوع رنگ و بوي رضوي دارد
تماس ها از شهرهاي مرزي و مناطق محروم . اعضاي هیئت علمی دانشگاهدانشجو گرفته تا 
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همه . کنندمی از محورهاي موضوعی استقبال . و با لهجه هاي متفاوت جلب نظر می کند
ذهن ها و نه تنها ذهن ها بلکه دل ها بر محور ساحت مقدس سلطان سریر ارتضاء حضرت 
علی بن موسی الرضا علیه السالم قلم ها را روانه صفحات کاغذ می کنند تا بنگارند آنچه 

  .از سوز سویداي دل بر می خیزد
دلدادگی و دلبردگی عاشقان به معشوق و محبوب عزیزي را نوشته ها علمی است اما شرح 

چند روز مانده به پایان مهلت دریافت آثار درخواست هاي فراوان . به نظاره می نشاند
تلفنی و حضوري جهت تمدید مهلت مسئولین دبیرخانه را برآن داشت تا مهلت ارسال آثار 

  .هفته تمدید نمایند 2را 
ب رضوي از سري برنامه هاي هشتمین جشنواره بین المللی جشنواره شناخت اخالق و آدا

وجود تعداد زیادي از دانشگاه ها و نیز . است) علیه السالم(هنري امام رضا -فرهنگی
ر و با سابقه، نزدیکی به شهر علم و بدانشجویان در استان، وجود مدرسه هاي علمیه معت

محول شدن این موضوع به استان  از جمله عواملی بودند که باعث گردید... فقاهت؛ قم و
   .مرکزي ثمرات خوبی را به همراه داشته باشد
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 در احکام فلسفه قلمرو در يرضو آداب و اخالق شناخت

  )ع( رضا امام رهیس
  )نوکنده یمردان نیحس محمد(
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  :چکیده
امامت دینی راهبر انسان به سوي معرفت حقیقی و اعتدال مطلوب در جریان زندگی 
است و جامعه اي که پذیراي آموزشهاي امام باشد، هرگز در ایستگاه بی خبري و 

بی تردید راه وصول به سعادت و طی نمودن مراحل کمال از . سرگردانی متوقف نمی ماند
احکام و عمل به فقه واالي اسالم می گذرد، به واقع احکام دین، برخاسته از مصلحت و 

فلسفه بسیاري از . گاري انسانها را به ارمغان می آوردحکمت می باشد و عمل به آنها رست
آمده است، که بازخوانی و مرور ) ع(احکام در بیانات ارزشمند امام علی بن موسی الرضا 

آنان می تواند پاسخگوي بسیاري از شبهات جوانان و نوجوانان در این عصر و همه اعصار 
د امکان از منابع معتبر استخراج و تبیین این نوشتار که به شیوه کتابخانه اي و در ح. باشد

در باب احکام و روش شناسی فقه ) ع(گردیده است، قطره اي از اقیانوس علم امام رضا 
  .می باشد) ع(امام رضا 

 .، فلسفه احکام، فقه، روش شناسی، کالم)ع(امام رضا :واژگان کلیدي
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  :مقدمه
یان جهان، قبله صاحبدالن و حق هشتمین امام شیع) ع(حضرت علی بن موسی الرضا 

باوران، و آیینه ي تمام نماي واالترین کماالت و کرامات است؛ و همچنین همه ي مؤمنان 
و اهل حقیقت می دانند که نظام آفرینش بر اساس حکمت و بر مبناي مصلحت و هدف 

زیرا آفریننده ي هستی، خود حکیم مطلق است و هر آفرینشش، . استوار شده است
. و هر موجودي، هدفی دارد و در هر فرمان و دستور، فلسفه اي نهفته شده است حکمتی

  .بنابراین در حریم هستی، پوچی، عبث و تصادف وجود ندارد
  1}و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما اال بالحق{ 
  2}و ما خلقنا السماء و االرض و ما بینهما باطال{ 

بنابراین احکام شریعت، برخاسته از مصلحت و حکمت می باشند و هیچ حکمی از   
  .احکام و قوانین و دستورات اخالقی، بدون حکمت نیست

انا وجدنا کل ما احل اهللا تبارك و تعالی فقیه صالح «: می فرماید) ع(امام رضا    
دنا المحرم من االشیاء ال حاجه العباد و بقاؤهم و لهم الیه الحاجه التی ال یستغنون عنا، و وج

  3»للعباد الیه و وجدناه مفسدا داعیا الی الفناء و الهالك

                                                             
 .15/85حجر،  - 1
 .38/27ص  -2

چنین یافتم که تمام چیزهایی که خداوند حالل نموده است مصلحت و « 93، ص 6عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج  -3
بقاي بندگان به آنها بستگی دارد و مورد نیاز آنان است و نمی تواند از آن بی نیاز باشد و چنین یافتم که چیزهاي 

  ».آن نیستند، بلکه مایه فسادند و بشر را به تباهی و هالکت می خوانندحرام نه تنها بندگان خدا محتاج 
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البته ممکن است انسان به تمام حکمت هاي احکام الهی پی نبرد، اما همین قدر که    
  .می داند فرمان الهی بدون حکمت نیست، موجب اطمینان و آرامش انسان می شود

ان برخی از حکمت هاي موجود در احکام شریعت با توجه به ما در این مقاله به بی   
اما قبل از آن . می پردازیم) ع(آموزه هاي امام هشتم شیعیان حضرت علی بن موسی الرضا 

  .ضروري است اشاره اي به ضرورت، فایده و سیر تاریخی مبحث فلسفه احکام داشته باشیم
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  واژه ي فلسفه 
این کلمه، گاه با گونه . گوناگون و معانی متفاوتی داردواژه ي فلسفه، کاربردهاي    

و گاهی به شکل پیشوند ...) مبانی فلسفه، تاریخ فلسفه و (و گاه به پسوند ) بدون قید(مطلق 
اگر این کلمه به صورت . به کار رفته است...) فلسفه اسالمی، فلسفه غرب، فلسفه دین و (

وم نظري است که در گذشته شامل طبیعیات، مطلق به کار گرفته شود، منظور یکی از عل
ریاضیات و الهیات بود و امروزه بر علمی اطالق می شود که از احوال موجود مطلق، بحث 

 1.مطرح می شود» موجود بما هو موجود«می کند؛ یا مجموعه قضایا و مسائلی که پیرامون 
اول را دارد؛ به طور  به کارگیري این کلمه به صورت پسوند نیز، مفهومی نزدیک به مفهوم

مثال وقتی گفته می شود تاریخ فلسفه، منظور ظهور، سیر تحول و نحوه شکل گیري 
مباحث فلسفی و نیز شناخت فیلسوفان مهم و فلسفه هاي گوناگون است و وقتی به صورت 

مانند فلسفه تاریخ، در این صورت، مراد از فلسفه، یک معرفت . پیشوند به کار می رود
تعبیر » فلسفه مضاف«که امروزه به 2است که موضوع آن، علم دیگر می باشد؛درجه دوم 

بحث هاي نظري و تحلیلی درباره پدیده هایی است که «مقصود از فلسفه مضاف . می شود
براي مثال اگر موضوع علم تاریخ، وقایع گذشته و  3» .این فلسفه به آن اضافه می شود

ما خود علم تاریخ هم می تواند . درجه اول استتجزیه و تحلیل آن ها باشد، یک معرفت 
آیا تاریخ، «سؤاالتی از این قبیل که . موضوع مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

این سؤاالتی اند که ... و » آیا آینده تاریخ، قابل پیش بینی است؟«، »یک علم تجربی است؟
ي فلسفه احکام، به نظر می رسد که البته واژه . بررسی می شوند» فلسفه علم تاریخ«در 

آنچه از این اصطالح اراده می . مفهومی اخص از آنچه در مفهوم سوم گفته شد، دارد
شود، اهداف و حکمت تشریع احکام بوده و ناظر بر مفاسد و مصالحی است که در واقع، 
                                                             

 .90، ص 1379، تهران، چاپ و نشر بین الملل، 1محمد تقی مصباح یزدي، آموزش فلسفه، ج  - 1
 .14- 15، ص 1384محمد حسین گنجی، کلیات فلسفه، تهران، انتشارات سمت، : ك.ر - 2
 .14-15، ص 1384ي فلسفه فقه، تهران، انتشارات، ، گفتگوها... مصطفی ملکیان و   -3
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نادیده  البته تفاوت علت حکم و فلسفه آن را نباید. علل غایی وضع احکام الهی می باشند
  .گرفت

  
  تفاوت فلسفه حکم  و علت حکم

اگر چه تعبیر فلسفه حکم، تعبیري نوظهور است، اما در منابع قدیم از آن به عنوان    
اما اندیشمندان میان حکمت و علت فرق هایی گذاشته اند . یاد شده است» حکمت حکم«

  .که ذکر آنها باعث دقت بیشتر در بحث خواهد شد
وجود دارد، ولی مصلحت پس از تحقق حکم حاصل می  علت، پیش از حکم  .١

شود؛ براي مثال علت قصاص، قتل نفس است که قبل از حکم قصاص صورت می گیرد، 
یا علت سرپرستی . است که پس از اجراي آن به وجود می آید» حیات«ولی حکمت آن 

به زنان و  مردها نسبت به زنان خویش آن گونه که قرآن بیان می کند، برتري مردان نسبت
انفاق آنها می باشد، ولی فلسفه این حکم، تأمین مصالح و دفع مفاسدي است که با اعمال 

 .این سرپرستی تحقق می یابد

اگر علت حکم به وجود نیاید، حکم تحقق نمی یابد، ولی جریان حکم، دائر    .٢
رد، بنابراین، اگر قتل عمد صورت نگیرد، قصاص معنا ندا. مدار تحقق حکمت آن نیست

ولی اگر زمانی در یک مورد قصاص موجب حیات نگردد و تأثیري در بازداشتن افراد از 
ارتکاب قتل نداشته باشد، این موجب منتفی شدن حکم قصاص نمی گرددیا زمانی اگر 
نماز مانع از فحشا و منکر نشود، وجوب آن از بین نمی رود، زیرا نهی از فحشا و منکر، 

لت آن و یا به طور مثال حکمت افطار روزه در سفر، رفع حکمت وجوب نماز است نه ع
حال اگر در سفري، روزه گرفتن هیچ مشقتی هم نداشته باشد، باز . مشقت از مکلف است

 1.هم نمی توان روزه گرفت

                                                             
؛ بهرامی ـ ربانی، فلسفه احکام 25قدرت اهللا خسروشاهی، فلسفه قصاص در اسالم، قم، بوستان کتاب قم ص :ك.ر-1

 .61، ص 1374پاییز  3در قرآن، مجله پژوهش هاي قرآنی، ش 



 1389مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژوهشی شناخت اخالق و آداب رضوي   /  14

 

 

 
  واژه ي احکام

و در بحث ما مراد، احکام . در لغت جمع حکم، به معنی فرمان ها است» احکام«   
ان هاي دینی و مذهبی است و در اصطالح شامل احکام اصلی و شرعی است، و آن فرم

، که از آن به احکام اعتقادي و عقاید نیز تعبیر می شود، »احکام اصلی«: فرعی می گردد
احکامی است که به باورها، یا به اصول عقاید اسالم تعلق دارد و هدف از آن نفس اعتقاد 

، که » احکام فرعی«و دیگر . قرار می گیرداین نوع احکام در علم کالم مورد  بحث . است
از آن به احکام عملی و ظاهري نیز تعبیر می شود، احکامی است که چگونگی کارهاي 

حکمهایی از این . دینی است، کارهایی که مکلفان باید بدان ها بپردازند یا از آنها بپرهیزند
ست و در علم فقه یا در قبیل که نماز بر هر مسلمانی واجب است، در شمار احکام فرعی ا

   1.علم شرایع و احکام مورد بررسی قرار می گیرد
قانون صادر از خداي تعالی براي سامان «به عبارت دیگر، حکم شرعی یعنی   

بخشیدن به زندگی مادي و معنوي انسان ها، و فرق نمی کند که جعل حکم، به طور 
   2.»چیزهاي دیگر در رابطه با او  مستقیم به فعل مکلف تعلق گیرد، یا به خود او، یا به

حکم ) 2حکم تکلیفی، ) 1: با توجه به تعریف فوق حکم شرعی بر دو قسم است   
  .وضعی

تعلق ) مکلف(حکم شرعی است که به طور مستقیم به افعال انسان » حکم تکلیفی«   
می گیرد، و رفتار انسان را در جوانب مختلف زندگی شخصی، عبادي، خانوادگی، 

اعی، اقتصادي و سیاسی، تصحیح و توجیه می کند، مثل حرمت شرب خمر، وجوب اجتم
نماز، لزوم انفاق، بر برخی خویشاوندان، اباحه احیاي زمین مرده، حکم تکلیفی پنج قسم 

  .وجوب، حرمت، استجاب، کراهت و اباحه: است
                                                             

 .507،  ص 1دائرة المعارف تشیع، ج  - 1
 .105، ص 1374فقه و اصول، تهران، دانشگاه تهران،  علیرضا فیض، مبادي - 2
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 قسم دیگري است از احکام شرعی که به طور مستقیم به انسان و» حکم وضعی«   
رفتار و گفتار او مربوط نمی شود؛ بلکه وضع مشخص و معینی را قانون گذاري می کند 
که به طور مستقیم به انسان اثر می گذارد ، از قبیل احکامی که زندگی زناشویی را نظم می 
بخشد، زیرا آن احکام به طور مستقیم رابطه معین و صحیح بین زن و مرد را قانون گذاري 

ور غیر مستیم بر اعمال و رفتار آن دو، اثر می گذارد، زیرا آن زن و مرد می کند، ولی به ط
احکام وضعی از . که پیوند زناشویی بستند هر یک نسبت به دیگري تکالیفی پیدا می کند

  .قبیل ؛ بطالن، شرطیت، مانعیت، زوجیت، ملکیت، نیابت، تولیت، و غیره می باشد
عی، رابطه ناگسستنی است؛ زیرا هیچ حکم رابطه میان احکام تکلیفی و احکام وض   

وضعی یافت نمی شود، که در کنار آن حکم یا احکام تکلیفی وجود نداشته باشد، مانند 
ملکیت، حکم شرعی وضعی است که در ردیف آن، احکام تکلیفی متعددي از جمله، 

    1.حرمت تصرف دیگري در آن مگر با اذن مالک، حرمت غضب آن و غیره وجود دارد
 

  جایگاه فلسفه احکام
گر چه در بسیاري از موارد، مباحث با استمداد از فلسفه حکم پایان می پذیرد و    

فقیه براي ارائه نظریه قطعی، جز توجه به مالک، مصلحت یا مفسده موجود در متعلق 
حکم، راه دیگري ندارد، ولی این موجب نمی شود که بحث از فلسفه احکام ، فراتر از 

است و ثمرات این بحث در فقه، تنها مورد استفاده فقیه واقع می شود و او را  مباحث فقهی
  .یاري می دهد یدر موارد جزئ

البته در اینجا نباید تفاوت فقهاي اهل سنت و امامیه را در رجوع به فلسفه احکام    
شناخت و بکارگیري فلسفه احکام در مباحث فقهی از دیدگاه فقهاي اهل . نادیده گرفت

ت، امري با سابقه ، الزم و اجتناب ناپذیر است، زیرا با توجه به گستردگی موضوعات و سن
محدودیت نصوص شرعی از دیدگاه آن ها، راهی جز قیاس موارد مشابه و سرایت احکام 
                                                             

 .71، ص 1372، صدرا، 3؛ مرتضی مطهري، آشنایی با علوم اسالمی، ج109 -110همان، ص : ك.ر -3
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البته شیوه هاي دیگري نیز مانند استحسان، . موضوعات مشابه با یکدیگر وجود ندارد
وجود دارد که همه ي آنها بر اساس توجه به مالکات احکام مراحل مرسله و امثال آن نیز 

بنابراین، استفاده و بکارگیري فلسفه احکام در مباحث فقهی ، در بین . به وجود آمده است
فقهاي اهل سنت از گستردگی فراوانی برخوردار است و شاید بتوان آن را یک شیوه 

  .افراطی و مبتنی بر ظن و استنباط شخصی دانست
دیدگاه فقهاي امامیه، شناخت و بکارگیري فلسفه احکام ، اگر چه امري معمول  از   

و راه گشا می باشد، اما این فقط در صورتی است که فلسفه حکم به صورت قطعی یا از 
در غیر این صورت، . طریق بیان خود شارع یا از طریق حکم قطعی عقل شناخته شود

، نمی تواند در مباحث فقهی مورد استفاده قرار مالکی که از طریق ظنی شناخته شده باشد 
  .گیرد

البته بحث از چگونگی به کارگیري فلسفه احکام در مباحث فقهی و تبیین محدوده    
مجاز و غیر مجاز آن، بسیار مهم و ارزشمند است که مجال دیگري را می طلبد و ما به 

م ، مبتنی بر پیش فرض دیگر اینکه بحث از فلسفه احکا. همین اشاره بسنده می کنیم
کالمی است و به این جهت ممکن است جز مباحث علم کالم شمرده شود، ولی به نظر 
می رسد این بحث فقط در یک پیش فرض با مباحث کالمی ارتباط پیدا کند و آن اینکه، 
سخن گفتن از حکمت و فلسفه احکام الهی، مبتنی بر حکیم بودن خداوند متعال و عدم 

فعل عبث و لغو از جانب اوست و این خود به وجود حسن و قبح عقلی باز  صدور هر گونه
    1.می گردد
 

  فواید شناخت فلسفه احکام
آگاهی و تحقیق از فلسفه احکام اگر مستند بر ادله ي محکم شرعی باشد امري    

  :زیرا . ارزشمند و مفید است
                                                             

 .28قدرت اهللا خسرو شاهی، همان ص : ك.ر -1
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: قرآن می فرماید. هستنددانستن و علم بهتر از جهل است و دانایان برتر از نادانان  .١
 1}قل هل یستوي الذین یعلمون والذین ال یعلمون{

شخصی که فایده علم خود را بداند، به طور معمول با میل و رغبت و انگیزه  .٢
بیشتري عمل را انجام می دهد و از سوي دیگر، عناصر وسوسه انگیز نمی تواند به بهانه بی 

 .فاوتی و شک بکشاندثمربودن آن عمل، فرد را به انکار و بی ت

و دیگر اینکه بیان فلسفه و اسرار احکام، نیروي تفکر و اندیشه را در انسان به  .٣
 .طور کلی برمی انگیزاند

  
 

  سیر اجمالی تاریخی بیان فلسفه احکام 
بررسی فلسفه احکام و سعی در شناخت حکمت اوامر و نواهی خداوند، کاري    

در بسیاري از آیات . تازه نیست و عمري به درازاي عمر ادیان الهی و اندیشه انسان دارد
قرآن کریم، عالوه بر اینکه براي احکام و رهنمودهاي وحی، فلسفه و حکمت بیان می 

توجه به رهنمودهاي صاحبان خرد و راسخین در علم به کند، خود انسان را امر می کند با 
  .تفکر در حکمت هاي اوامر و نواهی و افعال خداوند بپردازد

این دستورات گویاي آن است که هیچ حکم و فعل و کالم الهی بدون حکمت و    
  2.فلسفه نیست

ز وجود دارد که آنها ا) ع(و همین نکته در سیره و کالم اهل بیت عصمت و طهارت 
پاسخگویی به هیچ پرسش دینی، روي گردان نبوده، و بلکه به درك عمیق دین و حقایق 

، همیشه از )ع(و شیعه، به برکت برخورداري از علوم اهل بیت . دینی تشویق می کردند
این بینش و روش امامان شیعه، سبب شد تا مجموعه . آزادي اندیشه برخوردار بوده است

                                                             
 .39/9زمر  -1
 .82،ص 2ناصر مکارم شیرازي، همان، ج : ك.ر -2
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مت احکام و افعال الهی است، در مجموعه ي احادیث اي از روایات که بیانگر حک
  1.گرانقدر شیعه جاي گیرد

این فخر براي «:عالمه طباطبایی این نکته را در اسالم پربها می داند و می نویسد   
دین مبین سالم، این محجه بیضاء و شریعت غرا بس است که زیربناي احکام خود را عقل 

  ».دشمن عقل است نهی فرموده قرا داده و از پیروي هواي نفس که
) ع(و امام رضا ) ع(بیان فلسفه احکام از برخی از امامان شیعه مانند امام صادق    

بیشتر وارد شده است و شاید علت اصلی همان شرایط دوران زندگی این امامان معصوم 
 که همزمان با انتقال حکومت اموي به عباسی بود، یک) ع(زمان امام صادق . باشد) ع(

نهضت علمی و فرهنگی بزرگ در میان مسلمین آغاز شد، نحله ها و مذهب هایی در 
اصول و فروع دین پیدا شدند، و در میان مسلمانان شور و هیجان خاصی براي فهم و تحقیق 

  .در مسائل دینی ریشه کرد
از سوي دیگر افکار انحرافی و افراد منحرف و زندیق هم سر بر آوردند، و نیز    
دانشمندان مسلمان به ترجمه ي آثار دیگر ملل به این شور و هیجان علمی کمک گرایش 

و شاگردان آنها به بیان افکار انحرافی و دفاع از ) ع(کرد و باعث شد که امامان معصوم 
  .معارف و حقایق اسالم مشغول شوند

این شرایط در زمان مأمون به اوج خود رسید، و او که اهل علم و عالقه مند به 
بنابراین . باحث عقلی و استداللی و آزادي مذهب و اندیشه بود زمینه را بیشتر مهیا کردم

شترین روایات در زمینه فلسفه احکام و معارف دین در زمان این دو امام یدلیل اینکه ب
بزرگوار وجود دارد، به دو مسأله بر می گردد یکی رواج و گرایش به مسائل عقلی و 

  2.و دیگري آزادي نسبی امامان در بیان معارف و حقایق دینیاستداللی در بین مردم 

                                                             
 .295- 296ین،ص بهرامی ـ ربانی، پیش: ك.ر - 3
 .63محمود ذبیحی، پیشین، ص : ك.ر -1
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فقها، مفسرین و متکلمین اسالمی هم در آثار خود به مناسبت به بیان فلسفه احکام    
می نویسند که بخشی » علل الشرایع«برخی همچون شیخ صدوق کتابی به نام . می پرداختند

  .اسرار احکام می باشدپیرامون حکمت و ) ع(از روایات ارزشمند اهل بیت 
در حال حاضر با رویکردي جدید به مسأله فلسفه احکام پرداخته می شود، و این    

مباحث به عنوان کارکرد باورهاي دینی در کالم جدید و دین پژوهی و معرفت شناسی 
   1.دینی قرار می گیرد

 
  )ع(فلسفه احکام در کالم امام رضا 

و به ویژه دوران والیتعهدي ) ع(ت حضرت رضا همانطور که بیان شد دوران امام   
یکی از این مباحث ارزشمند بیان اسرار . ایشان، موقعیت مناسبی براي حقایق ناب اسالم بود

این روایات به طور عمده از طریق دو راوي به نام . و فسفه واجبات و محرمات الهی است
و ما در اینجا به علت  و فضل بن شاذان به دست ما رسیده است 2هاي محمد بن سنان 

  .محدودیت نمی توانیم به تمامی آنها بپردازیم اما برخی از مسائل روز را ذکر می کنیم
  

  فلسفه وضو
وضو، یکی از احکام عبادي ـ بهداشتی اسالم است که از اهمیت ویژه اي    

برخوردار است به طوري که جزیی از ایمان محسوب شده و موجب نورانیت انسان می 

                                                             
، ص 1381عبدالحسین خسرو پناه، کالم جدید، قم، مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگی حوزه علمیه، : ك.ر -2

272. 
ایشان یکی از محدثان مشهور و معروف است، کتاب و آثارش در تذکره هاي رجال حدیث ذکر شده اند، او از   -3

عبارات زیادي در زمینه اصول و فروع و تفسیر آداب نقل کرده، اما علماي شیعه در مورد نقل روایات او امام رضا 
اختالف دارند، شیخ طوسی وي را تضعیف کرده ولی شیخ مفید او را توثیق نموده، نجاشی در کتاب وي را از روایان 

روایان امام رضا در مستند الرضا، عزیز اهللا  :ك .ر(ضعیف دانسته، ولی شیخ کشی از ایشان به نیکی یاد می کنند 
 ). 450 - 453ص  1367، )ع(عطاردي، مشهد، کنگره جهانی حضرت رضا
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این عمل عبادي مهم داراي آثار و اسراري می . و نماز بدون وضو صحیح نیست گردد
انما امر بالوضوء «: درباره فلسفه وضو می فرماید) ع(باشد، که وجود مقدس امام رضا 

لیکون العبد طاهرا اذ قام بین یدي الجبار عند مناجاته ایاه، مطیعا به فیها امره، نقیا من 
من ذهاب الکسل و طرد النعاس و تزکیه الفواد للقیام بین یدي االدناس و النجاسه، فیه 

  :در این حدیث شریف حضرت به چند اثر وضو اشاره می کنند 1» .الجبار
هیچ مکتب و آیینی چون اسالم ): النه یکون العبد طاهرا(آثار بهداشتی وضو  .١

آنجا که براي نظافت و بهداشت، که یک امر فطري و طبیعی است، ارزش قائل نشده تا 
بنابراین  2.»ان اهللا طیب یحب الطیب؛ نظیف یحب النظافه«: می فرماید) ص(رسول خدا 

یکی از فلسفه هاي وضو مربوط به بهداشت جسم و سالمت آن است؛ زیرا بدنی که 
  .حداقل روزي سه مرتبه شسته شود به مراتب سالم تر از بدنی است که شسته نشود

تماس آب وضو با ): من ذهاب الکسل و طرد النعاس(شادابی و نشاط بدن   .٢
از  3.پوست باعث شادابی و رفع کسالت شده و اثرات مهمی بر اعصاب انسان می گذارد

این رو سفارش شده است که با آب سرد وضو بگیریم و دست و صورت خود را خشک 
 .نکنیم

یکی از اثرات مهم وضو، ): جبارتزکیه الفواد للقیام بین یدي ال(طهارت روح  .٣
چون با قصد و قربت و براي خداوند انجام می شود، آثار معنوي و ملکوتی آن است، از 
جمله شستشوي گناهان و طهارت قلب و روح انسان؛ یعنی کدورت و تیرگی که بر اثر 

                                                             
 2؛ عیون اخبار الرضا، ج 359، ص 1؛ شیخ صدوق، ج 234، ص 77؛ بحار االنوار، ج 367ص  1وسایل الشیعه، ج -1

ه خداوند براي مناجات قرار می گیرد، پاکیزه گردد و خداوند امر به وضو نموده تا اینکه بنده وقتی در پیشگا«103ص 
مطیع دستورات او باشد و همچنین به وسیله وضو، بنده از پلیدي ها و نجاسات پاك گردد ، و نیز به سبب وضو ، 

 » .سستی و چرت از بین می رود و قلب براي نماز و حضور نزد حق تعالی پاك خواهد گشت

 .20314ح .ق 1416ث، میزان الحکمه، قم، دارالحدی -2

 .291، پیشین، ص 4ناصر مکارم شیرازي، تفسیر نمونه، ج : ك.ر -3
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در روح و جسم پدید می آید، به برکت طهارت و وضو ) مبطالت وضو(گناه و حدث 
هرگاه بنده وضو بگیرد، «: می فرماید) ص(پیامبر اسالم  1.ه نور و صفا می شودتبدیل ب

  2».گناهان او مانند برگ درختان فرو می ریزد

 
  فلسفه غسل جنابت

عله غسل الجنابه النظافه و لتطهیر االنسان مما اصابه من اذاه و تطهیر سائیر جسده «   
یه تطهیر جسده کله و عه التخفیف فی الن الجنابه خارجه من کل جسده فلذلک و جب عل

البول الغائط النه اکثر و ادوم من الجنابه، فرضی فیه بلوضوء لکثرته و مشقته و مجیثه بغیر 
  3» .اراده منه و ال شهوه و الجنابه ال تکون اال باالستلذاذ منهم و االکراه االنفسهم

ام بدن را باید شست، بعضی می پرسند، چرا اسالم دستور می دهد به هنگام جنابت تم
در حالی که فقط عضو معینی آلوده می شود، آیا میان بول کردن و خارج شدن منی 

) ع(تفاوتی هست که در یکی فقط محل را باید شست و در دیگري تمام بدن ؟ امام رضا 
ان الجنابه خارجه : (در حدیث فوق به این سؤال پاسخ داده و سر این مطلب را می گشایند

مانند (توضیح اینکه ؛ خارج شدن منی از انسان، یک عمل موضعی نیست )دهمن کل جس
به دلیل اینکه اثر آن در تمام بدن آشکار می گردد، و تمام سلول هاي ) بول و سایر زوائد

تن به دنبال خروج آن در یک حالت سستی مخصوص فرو می روند و این خود نشانه تأثیر 
قیقات دانشمندان در بدن انسان دو سلسله اعصاب طبق تح. آن روي تمام اجزاي بدن است

و » اعصاب سمپاتیک«نباتی وجود دارد که تمام فعالیت هاي بدن را کنترل می کند 
این دو رشته اعصاب در سراسر بدن انسان در اطراف تمام دستگاههاي . »پاراسمپاتیک«

                                                             
 .200ناصر مکارم شیرازي، پیشین، ص : ك.ر -4

 میزان الحکمه، همان -5
، ص 1؛ علل الشرایع، ج94، ص 6؛ بحارالنوار، ج178، ص 2؛ وسایل الشیعه، ج76، ص 1من ال یحضره الفقیه، ج - 1

 .88، ص 2یون اخبار الرضا، ج، ع195، باب 128
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عالیت واداشتن و به ف» تند کردن«وظیفه اعصاب سمپاتیک . داخلی و خارجی گسترده اند
فعالیت آنهاست، در » کند کردن«دستگاههاي مختلف بدن است، و وظیفه پاراسمپاتیک 

واقع یکی نقش گاز اتومبیل و دیگري نقش ترمز را دارد، و از تعادل فعالیت این دو دسته 
گاهی جریان هاي در بدن رخ می . اعصاب، دستگاههاي بدن به طور متعادل کار می کنند

» اوج لذت جنسی«تعادل را به هم می زند، از جمله این جریان ها مسأله دهد که این 
در این موقع سلسله . است که به طور معمول مقارن خروج منی صورت می گیرد) ارگاسم(

اعصاب پاراسمپاتیک بر اعصاب سمپاتیک پیشی می گیرد و تعادل به شکل منفی به هم 
جمله اموري که می تواند اعصاب  این موضوع نیز ثابت شده است که از. می خورد

سمپاتیک را به کار وادارد و روي تمام اعضاي بدن اعضاي بدن به طور محسوس دیده می 
شود و تعادل این دو دسته اعصاب در سراسر بدن به هم می خورد، دستور داده شده است 

بخش  پس از آمیزش جنسی، یا خروج منی تمام بدن با آب شسته شود و در پرتو اثر حیات
) ع(و نیز امام رضا . آن، تعادل کامل میان این دو دسته اعصاب در سراسر بدن قرار گردد

یکی از فلسفه هاي غسل، : اشاره می کند) النظافه و لتطهیر االنسان(در سطر اول حدیث 
و نیز عالوه بر اثرات فوق همان طور که در بحث فلسفه وضو بیان شد . پاکیزگی بدن است

  .ملکوتی همانند وضو دارد آثار معنوي و
 

  فلسفه نماز
ان عله الصاله انها اقرا بالربوبیه هللا و خلع االنداد و قیام بین یدي «): ع(االمام رضا 

الجبار جل جالله، بالذل و المسکنه و الخضوع و االعتراف، و الطلب لالقاله من سالف 
و ان یکون ذاکرا غیر الذنوب، و وضع الوجه علی االرض کل یوم اعظاما هللا جل جالله 

نااس و ال بطر، و یکون خاشا متذلال راغبا طالبا للزیاده فی الدین و الدنیا مع ما فیه من 
االیجاب و المداومه علی ذکر اهللا عزوجل بالیل و النهار، لئالینسی العبد سیده و مدبره و 
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زاجراله له عن  خالقه فیبطر و یطغی، و یکون ذلک فی ذکره لربه جل و عز و قیامه بین یدي
  1.»المعاصی و مانعا له من انواع الفساد

نماز، نخستین واجب الهی است که خداوند سبحان بر مردم مقرر داشته، و از مهم    
نماز ستون دین، استواري و . ترین سفارش انبیا بوده و از بارزترین مصادق عبادت است

است، و حکایت آن ، حکایت سیماي آن است، جایگاه آن در دین، مانند سر در کالبد 
ستون خیمه است، و برترین وسیله اي است که متوسالن براي نزدیک شدن به خداوند 

  2.بدان چنگ زده اند
در نماز، آثار و اسرار بسیار زیادي نهفته شده است، قرآن کریم، فلسفه بزرگ نماز    

  3.}عنِ الْفَحشَاء والْمنْکَرِإِنَّ الصلَاةَ تَنْهى {را بازداشتن از فحشا و منکر می داند 
طبیعت نماز از آنجا که انسان را به یاد نیرومندترین عامل باز دارنده، یعنی اعتقاد به    

   4.مبدأ و معاد می اندازد داراي اثر بازدارندگی از فحشا و منکر است
ر نماز عملی است عبودي، که بجا آوردنش صفتی د«: عالمه طباطبایی می فرماید   

روح آدمی پدید می آورد که آن صفت به اصطالح معروف، پلیسی است غیبی، و 
صاحبش را از فحشا و منکرات باز می دارد، و در نتیجه جان و دلش را از قدرت گناهان و 

و در حدیث فوق هم   5».آلودگی هایی که از اعمال زشت پیدا می شود، پاك می نماید
  :ماز اشاره می کنند، که مهم ترین آنها عبارتند ازبه اسرار زیادي از ن) ع(امام رضا 

                                                             
  104، ص 2، ج )ع(؛ عیون اخبار الرضا 317؛ علل الشرایع، ج ص 645و  214؛ ص 1من ال یحضره الفقیه، ج  -1
محمد محمدي ري شهري، الصاله فی الکتاب و السنه، مترجم؛ عبدالهادي مسعودي، قم، دارالحدیث، : ك .ر  -2

 .79، ص 1372رار نماز، تهران، ستاد اقامه نماز، ؛ محسن قرائتی، پرتوي از اس10، ص 1377
 29/45عنکبوت     -3
ناصر مکارم شیرازي و همکاران؛ یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ برگرفته از تفسیر نمونه، تدوین، جمعی از : ك.ر -4

 .405، ص 1379فضالي حوزه ي علمیه قم، اول، تهران، دارالکتب السالمیه، 
 .200؛ پیشین، ص 16المیزان، ج عالمه طباطبایی،  -1
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در ). اقرا بالربونیه هللا و خلع االنداد(نماز، اظهار بندگی خالص به خداوند است  .١
تمام اجزاي نماز از همان نیت تا نماز، بنده اظهار به بندگی خود و ربوبیت پروردگار می 

  .کند
بین یدي الجبار جل جالله،  قیام(نماز، مهم ترین عامل زدودن کبر و غرور است .٢

تکبر و خود بزرگ بینی از صفات زشت اخالقی و مهلکات ). بالذل و المسکنه و الخضوع
نماز که ترکیبی از خضوع و خشوع بوده . نفسانی، و عامل بسیاري از گناهان می باشد

: می فرماید) س(حضرت زهرا . عامل مناسب براي از بین بردن این صفت رذیله است
 . »الصاله تنزیها لکم عن الکبر... اهللا فجعل «

). ان یکون ذاکرا غیر ناس و ال بطر(نماز یاد خدا و سبب زودودن غفلت است   .٣
غفلت از . یاد خدا، باالترین ارزش براي انسان و ضروري ترین کاال براي سعادت بشر است

: می فرماید) ع(امام صادق . خداوند و فراموش کردن، زیانبارترین چیز براي انسان است
نماز و یادآوري خدا شده اند که مبادا از او غفلت کنند و مردم به این خاطر وادار به «

 1».فراموشش نمایند

لئال ینسی العبد سیده و (نماز، مهم ترین عامل شکر و سپاسگذاري از خداست  .۴
شکر و سپاسگذاري از منعم به حکم عقل و نقل، واجب است و از روي ). مدبره و خالقه

و عقاب می دانند و هر چیز که بر ترك  عقل کسی را که شکر منعم نکند، مستحب مذمت
و نماز سپاسگذاري  2. آن چیز شخص مستحق مالمت و عقاب می شود فعلش واجب است

 .به درگاه حق و تشکر از نعمت هاي بی کران اوست

                                                             
 .5، ص 3؛ وسائل الشیعه، ج2، باب 10، ص 2علل الشرایع، ج -2

عالمه حلی، الباب الحادي عشر، شرح مقداد بن عبداهللا السیوري، تحقیق مهدي محقق، مشهد، آستان قدس : ك. ر -3
 .3، ث1372رضوي، 
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در حدیث ) .مانعا له من انواع الفساد(نماز، انسان را از انواع گناه باز می دارد   .۵
ادا می کرد اما با این حال آلوده به ) ص(ر نماز را با پیامبر آمده است که؛ جوانی از انصا

  1»ان صالته تنهاه یوما«: گناهان زشتی بود، این ماجرا را به پیامبر عرضه داشتند، فرمود

 
  فلسفه روزه

لعرفان مس الجوع و العطش لیعلم ذلیال مستکینا ماجورا محتسبا « ): ع(االمام رضا    
صابرا، و یکون ذلک دلیال له علی شدائد االخره، مع مافیه من االنکسار له عن الشهوات، 
واعظا له فی العاجل دلیال علی االجل لیلم شده مبلغ ذلک من اهل الفقر و المسکنه فی 

  .»الدنیا و االخره
در لغت مصدر، به معناي خودداري از عمل است، براي » صوم«و » صیام«کلمه    

مثال صوم از خوردن و نوشیدن به معناي خودداري از آنهاست و چه بسا در معناي آن این 
قید را اضافه کرده باشند، که به معناي خودداري از خصوص کارهایی است که دل آدمی، 

روزه ابعاد گوناگونی دارد و آثار فراوانی از  2.داشته باشدمشتاق آن باشد و اشتهاي آن را 
نظر مادي و معنوي در وجود انسان می گذارد که از همه مهم تر، بعد اخالقی و فلسفه 

لَعلَّکُم  {: قرآن کریم مهم ترین اثر روزه را ، ایجاد تقوي می داند. تربیتی آن است
این مطلب را درك می کند، که اگر بخواهد به زیرا هر انسانی به فطرت خود  3.}تَتَّقُونَ

عالم طهارت و رفعت متصل شود، و به مقام بلند کمال و روحانیت ارتقا یابد، اولین چیزي 
که الزم است بدان ملتزم شود، این است که از افسار گسیختگی خود جلوگیري کند، و 

، و خود را بدون هیچ قید و شرطی ، سرگرم لذت هاي جسمی و شهوات بدنی نباشد

                                                             
، به نقل از مجمع البیان، شیخ طبرسی، 117پیشین، ص محمد محمدي ري شهري، الصاله فی الکتاب و السنه،   -4
 .»سرانجام روزي نمازش او را پاك می کند«447، ص 8ج

 .7عالمه طباطبایی، المیزان، پیشین، ص : ك.ر   -1
 .2/183بقره     -2
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و این تقوا از راه روزه و خودداري . بزرگتر از آن بداند که زندگی مادي را هدف پندارد
هم به فلسفه هاي مهم ) ع(و در حدیث شریف امام رضا  1. از راه شهوات به دست می آید

  : روزه اشاره شده است که عبارتند از
تدبیر بدن است و روح انسان در ) : لعرفان مس الجوع و العطش(تلطیف روح  .١

بدن بدون تدبیر روح، مانند کشتی بدون ناخداست و در روزه به دلیل امساك از خوردن و 
آشامیدن محدودکردن آن به ساعاتی مشخص و نیز کنترل حواس مانند چشم و گوش و 
ورود تمامی اطالعات به درون ذهن انسان، فراغت روح و نفس انسانی بیشتر فراهم می 

ح براي پرداخت به امور مادي و دنیوي کاهش یافته و امکان پرداخت به فعالیت رو. شود
  2.امور معنوي بیشتر می شود، در نتیجه روح از لطافت بیشتري برخوردار می گردد

انسان با روزه گرفتن بیشتر متوجه خداوند و ): ذلیال مستکینا(مانع کبر و غرور  .٢
ه دار، آه و ناله و احساس بندگی به ناتوانی خود است، و این سبب می شود که بنده روز

مجاهده ... حرس اهللا عباده المؤمنین «: حضرت علی می فرماید. آستان خداوند متعال بنماید
 3.»اذهابا للخیالء عنهم... الصیام فی االیام المفروضات 

رمز موفقیت انسان در همه زمینه ها بستگی به صبر و : تقویت صبر و استقامت .٣
تا بتواند در برابر حوادث و موانع پیروز شود و روزه تمرین صبر و اراده  استقامت وي دارد،

هنگامی که براي کسی مشکالتی پیش می آید روزه «: می فرماید) ع(امام صادق . است
  4}و استعینوا بالصبر{: زیرا خداوند می فرماید. بگیرد

                                                             
 .9عالمه طباطبایی، پیشین، ص : ك.ر   -3
، قم، نشر معارف، )معظم رهبري در دانشگاه هانهاد نمایندگی مقام ( 9گروه محققان، پرسش و پاسخ ها، ج   -4

 .319، ص 1382

خداوند بندگان مؤمنش را به تالش در روزه داري در « 287، ص 192نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، خ   -1
 .»به جهت بر طرف ساختن کبر و خودخواهی از آنها... روزهایی که واجب گردیده سفارش کرده است 

 »بر یاري جوییاز ص« 2/45بقره   -2
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یاد قیامت و تأثیري که ): و یکون ذلک له علی شدائد اآلخره(روزه و یاد قیامت  .۴
یکی از فلسفه هاي . عالم بعد از مرگ بر تربیت انسان می گذارد، بر کسی پوشیده نیست

رسول . مهم روزه همین است که انسان با تشنگی و گرسنگی خود، یاد آن روز می افتد
به یاد گرسنگی و ) ماه رمضان(به واسطه ي گرسنگی و تشنگی «: می فرماید) ص(خدا 

 1».تشنگی قیامت باشید

روزه دار باید ): مع ما فیه من االنکسار له عن الشهوات(کنترل غرایز و تعدیل آنها  .۵
در حال روزه، با وجود گرسنگی و تشنگی، از غذا و آب و سایر لذّات از قبیل لذّات 
جنسی چشم پوشی نموده و در عمل ثابت کند که او همچون حیوانات، در بند آب و 

نفس را به دست گیرد و بر هوش ها و شهوات خود مسلط او می تواند زمام . علف نیست
شود و این امر باعث می گردد که غرایز به کنترل او در آید و عالوه بر این در بهره بري از 

خالصه اینکه روزه انسان را از عالم حیوانیت ترقی داده و به . آنها تعدیل به وجود آید
 2.جهان فرشتگان صعود می دهد

لیعلم شده مبلغ ذلک من اهل الفقر و (ردي و نوع دوستی تقویت روحیه همد .۶
یکی از فلسفه هاي روزه، برانگیختن حس همدردي نسبت به ): المسکنه فی الدنیا و اآلخره

تا انسان خود درد گرسنگی را نچشد، نمی تواند . همنوعان تنگدست و مستمند می باشد
روزه به این دلیل واجب «: مایدمی فر) ع(امام صادق . این درد را در دیگران لمس کند

 3».شده است که میان فقر و داراء مساوات برقرار شود
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  فلسفه زکات
ان عله الزکاه من اجل قوت الفقرا و تحصین اموال االغنیا الن اهللا کلف اهل الصحه « 

  1)لتبلون فی اموالکم و انفسکم(بشان اهل الزمانه و البلوي کما قال اهللا تبارك و تعالی 
اموالکم اخرج الزکاه و فی انفسکم توطین االنفس علی الصبر مع ما فی ذلک من  فی

اداء شکر نعم اهللا عزوجل و الطمع فی الزیاده و الرافه و الرحمه الهل الضعف و العطف 
علی اهل المسکنه و الحث لهم علی المواساه و تقویه الفقراء و المعنوه علی المراالدین و هو 

عبره لهم لیستداوا علی فقراالخره به هم و ما لهم من الحث فی ذلک عطفه الهل الغنی و 
  »...علی الشکر هللا تبارك و تعالی 

. آمده است» تطهیر و پاك کردن«، سپس به معنی »نمو و رشد«به معنی » زکات«   
در . شاید به این معنی مناسبت باشد که پاکسازي آلودگی ها، سبب رشد و نمو است

ایض اسالمی و از عوامل مهم اجتماعی و مبارزه با فقر و محرومیت و اصطالح یکی از فر
پر کردن فاصله هاي طبقاتی و تقویت بنیه مالی حکومت اسالمی و پاکسازي روح و جان 

فلسفه هاي مهمی از زکات مشاهده ) ع(در بیان امام رضا  2.از حب دنیا و مال پرستی است
  :می کنیم که اهم آن عبارت اند از

شکی نیست که هر ): قوت الفقراء(عامل مهم معاش مستمندان است زکات  .١
جامعه داراي افراد از کار افتاده، بیمار، یتیمان بی سرپرست و معلولین و امثال آنها می باشد 

بنابراین مسئله زکات در اسالم داراي اهمیت بسیار است . که باید مورد حمایت قرار گیرند
امام موسی بن جعفر . بادات، یعنی نماز قرار گرفته استتا آنجا که در ردیف مهم ترین ع

 »انما وضعت الزکاه قوتا للفقراء«: می فرماید)  ع(

                                                             
 .3/186آل عمران  -2
جعفرشریعتمداري، شرح و تفسیر لغات بر اساس تفسیر نمونه، ج ، مشهد، بنیاد پژوهش هاي اسالمی آستان قدس  -3

 .252، ص 1374رضوي،



   29 \استان مرکزي  –گروه محققان 

 

در ): و تحصین اموال االغنیاء(زکات موجب بیمه ثروت انسان و برکت آن است  .٢
بار آمده است و به همین مقدار لفظ برکات با مشتقات ذکر  32قرآن کریم لفظ زکات 

حصنوا «: و امام کاظم می فرماید. خودنشانی از اعجاز قرآن است يبرابر شده است و این
 1.»اموالکم بالزکاه

الن اهللا کلف اهل الصحه (تقویت احساس مسئولیت و تعهد نسبت به گرفتاران  .٣
انسان ها مانند اعضاي یک پیکرند و نسبت به هم مسئول و ): بشان اهل الزمانه و البلوي
ی از اعضاي این پیکر، گرفتاري و دردي حاصل شد، مؤمنان متعهدند و هرگاه براي یک

 .طاقت دیدن آن را ندارند

تفسیر آیه شریفه ( زکات، یکی از مهم ترین امتحانات الهی براي بشر است  .۴
 ).توسط حضرت

مع ما فی ذلک من ( زکات شکر منعم است که به حکم عقل و نقل واجب است  .۵
جمله عبادات مالی حساب می شود، شکر نعمت یعنی زکات که از ): اداء شکر نعم اهللا

 .مالی است که خداوند به ما عطا کرده است

زکات در برگیرنده برخی از صفات برجسته ي انسانی، همچون ایثار، سخاوت،  .۶
 ).الزیاده و الرافه و الرحمه الهل الضعف(است .... عطوفت، مهربانی 

حکومت ) : المرالدین المعونه علی(زکات، یاري کننده امور دینی می باشد  .٧
اسالمی، قضات، وسائل تبلیغاتی و مراکز دینی، هر کدام نیازمند به صرف هزینه هایی 
است که بدون یک پشتوانه مالی منظم و مطمئن، سامان نمی پذیرد، و زکات از جمله 

 2.واجباتی است که این امر مهم را به عهده می گیرد
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  فلسفه حرمت گوشت خوك
نه مشوه جعله اهللا تعالی عظه للخلق و عبره و تخویفا و دلیال علی ما حرم الخنریز ال«

  »مسخ علی خلفته و الن اقدر غذاوه اقدار االقذار مع علل کثیره 
به دو جنبه از فلسفه هاي حرام بودن گوشت ) ع(در این حدیث شریف امام هشتم     

  .بهداشتیاز جنبه هاي اخالقی و از جنبه هاي : خوك اشاره می کند
در علوم طبیعی ثابت شده که هر حیوانی، داراي : اما از جنبه هاي اخالقی این که   

صفاتی است که این صفات از طریق غده هاو تراوش آنها در اخالق کسانی که از آن 
خوردن گوشت خوك باعث می شود در انسان اخالق . تغذیه می کنند اثر می گذارد

بل بی غیرتی و بی ناموسی است که هیچ گونه ادبی در زیرا خوك، سم. خوك تولید شود
اروپائیان که از گوشت خوك بیشتر استفاده می کنند این را می دانند و . زناشویی ندارد

حتی اگر بخواهند کسی را به بی غیرتی نسب کنند او را به نام خوك می خوانند و این 
هر شیطان است و این و نیز معروف است که خوك، مظ. یکی از فحش هاي آنان است

این مطلب در قصه هاي مذهبی . فکر را بیشتر خود اروپائیان که مرید حیوان مزبورند دارند
مسیحیان آمده که در آنجا هر وقت بخواهند به شیطان جسمیت دهند، آن را به صورت 

   1.خوك در می آورند
دا می کند می خورد این که هر حیوان هر گونه کثافتی را پی: و اما از جنبه بهداشتی   

و از هیچ چیز باك ندارد و گاهی نیز از فضوالت خودش تغذیه می کند و در نتیجه 
وجودش سرا پا کثافت است و به همین دلیل ثابت شده است که گوشت این حیوان داراي 

  2.انگل هاي بسیار خطرناکی است
  
 

                                                             
 .586، ص 1؛ ناصرمکارم شیرازي، تفسیر نمونه، ج 179عبدالحسین دستغیب، پیشین، ص : ك.ر  -2

 .همان: ك.ر  -3



   31 \استان مرکزي  –گروه محققان 

 

  فلسفه حرمت ربا
فبیع الربا و ... لما فیه من فساد االموال عله التحریم الربا لما نهی اهللا عزوجل عنه «

شراوه و کس علی حال، علی المشتري و علی البائع فحرم اهللا علی العباده الربا لعله فساد 
و عله تحریم الربا بالنسیه لعله ذهاب المعروف و لما فی ذلک من الفساد و الظلم ... االموال 

  .»و فناء االموال
است که خداوند متعال در قرآن بسیار شدید با آن رباخواري از جمله محرماتی    

ک نفر یا چند نفر اکتفا نمی کند، بلکه آثار شومش یزیرا فساد ربا به . برخورد می کنند
اجتماع را فاسد می کند و نظام حیات را مختل ساخته و پرده اي به سوي فطرت انسانی می 

فوق حضرت رضا به مفاسد مهم  در روایات  1. کشد و دین را به دست فراموشی می سپارد
  :رباخواري اشاره می کند

نابودي ثروت ها، زیرا رباخواران به جمع کردن اموال و انباشتن ثروت می  .١
پردازند و در راه به دست آوردن جاه و مقام با هم مسابقه می گذارند و این ها باعث وجود 

ي را بر باد می جنگ و غارت می شود که هم ثروت هاي مادي و هم ثروت هاي معنو
 2. دهد

رباخواري باعث می شود که کمک هاي دوستان به دیگران و اعمال خیر  .٢
  ).و ترکهم القرض... ذهاب المعروف (فراموش شود 

رغبه (رباخواري باعث می شود که سرمایه به سمت فعالیت هاي غیر مولد برود  .٣
 ).الناسِ فی الربح

روت در دست عده اي باشد و این ربا، باعث ایجاد شکاف طبقاتی شده و اینکه ث .۴
قبیح الربا و شراوه و کس علی کل حال علی (اسباب تباهی انسان ها را فراهم می کند 

 ).المشتري و البائع
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لما فی ذلک من (ربا، باعث می شود افراد بسیاري دچار ظلم و ستم جانکاه شوند  .۵
یر تکامل و تعالی و ستمی که جسم و روان آدمی را می آزارد و از مس) الفساد و الظلم

  1.زندگی درست و سازنده باز می دارد

  جمع بندي و نتیجه
بیان فلسفه و اسرار احکام الهی و آن هم از زبان وحی و مفسران حقیقی وحی    

می تواند عامل افزایش ایمان و جذب دیگران به آئین اسالم و مطرح )) ع(معصومین (
اما . و بنا شده بر اساس دلیل و فطرت، باشد کردن این دین الهی به عنوان یک دین کامل

آنچه که به عنوان فلسفه و علل احکام بیان می شود، نمی تواند علت هاي منحصر باشد، 
در پایان بسیاري از مسائلی که به فلسفه احکام پرداخته ) ع(بنابراین می بینیم حضرت رضا 

بنابراین امکان شناخت تمام اسرار و  2.»ار دیگریو علت هاي بس«: اند، اضافه می فرمایند
  .حکمت هاي احکام وجود ندارد و خیلی از آنها نیازمند به گذشت زمان هستند

اما باید دانست در جایی که با براهین محکم عقلی و نقلی ثابت شده است که    
خداوند متعال دانا و حکیم است، و در فرمان خود خیر و صالح بندگان را می داند، 

ن جزییات فلسفه هر حکم آن هم با درك محدود عقل بشري ضرورتی ندارد، و ما دانست
در درجه اول باید نسبت به احکام الهی متعبد باشیم و تعبد به این معنی است، که ما نباید 
این طور باشیم که تا حکمت دستوري راکشف کردیم، به آن عمل می کنیم، ما باید متعبد 

عنی است، که ما نباید این طور باشیم که تا حکمت دستوري را باشیم و تعبد به این م
کشف کردیم، به آن عمل می کنیم، ما باید متعبد باشیم به این معنی که هر دستوري که 

  .ثابت شد از ناحیه دین است عمل کنیم، خواه حکمتش را فهمیده باشیم و خواه نه
ه دانستن فلسفه احکام نماید، دیگر اینکه اگر بخواهد عمل به احکام را مربوط ب   

عمرش به آن وفا نمی کند و از عمل باز می ماند و چه بسا موجب نابودیش می شود، مانند 
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بیماري که بخواهد نسخه طبیب حاذق را بررسی کند و از خصوصیات و مقدار تأثیر آن و 
ون بدیهی است چنین بیماري که باید بد. عکس العمل هاي گوناگون داروها مطلع شود

فوت وقت به دستور پزشک عمل نماید، او را با این طرز برخورد با نسخه طبیب، از پا در 
اما از ناحیه ي خود دین، تعبد محض وجود ندارد، به این معنی که هیچ . خواهد آورد

  1.دستوري که خالی از حکمت و مصلحت باشد وجود ندارد
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 .1370فرهنگی، تهران، 

مصباح یزدي، محمد تقی، آموزش فلسفه، چاپ و نشر بین الملل، تهران،  .٢۴
1379. 

مکارم شیرازي، ناصر و همکاران، یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ برگرفته از  .٢۵
 .1384نمونه، تدوین جمعی از فضالي حوزه علمیه قم، دارالکتب االسالمیه، تهران، تفسیر 

 .1384گفتگوهاي فلسفه فقه، تهران، ... ملکیان، مصطفی و  .٢۶

هاشمی، سید محمد صادق، زندگانی امام علی بن موسی الرضا، منیر، تهران،  .٢٧
1383. 
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 هیعل رضا امام دگاهید از تیترب در اخالق و نیدی همگرائ
 السالم
  )يموحد محسن( 
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  :چکیده
ما، در نظام جهان معنا و نیز براى ادامه حیات اسالم و  امامت پیشوایان معصوم

ى  ماند، آن بزرگواران در شرایط ویژه و گرماى آن مى  به آفتاب و نور  مسلمین، درست
تابش و ضرورت ها و ایجاب هاى هر دوره، به درخشش و  هر زمان، و در ابعاد مختلف

در رهگذر ویژگی هاى عصر خود  دادند، و هر یک   رهنمایى و پرورش پیروان ادامه مى
آفریدند و پیام  برخى در میدان رزم حماسه مى  یى تجلى داشتند، و چنین بود که بگونه

بر منبر درس به گسترش علوم و معارف همت  رساندند، و برخى خون خویش به جهان مى 
خاستند، و در هر  طاغوت به مبارزه برمى  با تحمل قید و زندان با گماشتند، و برخى مى 

سازى و پرورش مسلمانان واقعى اشتغال داشتند، و اگر  حال آفتاب جامعه بودند، و به بیدار
تردید بر آنان که  شود، بى  تفاوت هایى دیده مى  به رعایت ضرورت ها در عمل آنان

. که در هدف یکسان بودند، و هدف خدا بود یى از بصیرت دارند پوشیده نیست بهره
درس زندگى و پاکى و  زیستند و عمال به مردم امامان پاك ما در میان مردم و با مردم مى 

کردند  آموختند، آنان الگو و سرمشق دیگران بودند، خود را از مردم جدا نمى  فضیلت مى 
دند، و هرگز مردم را به ش به روش جباران ، انحصار و اختصاصى براى خود قائل نمى  و

  .کردند کشاندند و تحقیر نمى  و پستى نمى  بردگى
تهیه ) ع(اخالق در تربیت از دیدگاه امام رضا  این مقاله که با عنوان همگرائی دین و

شده است ، با نگاهی به اهمیت بررسی این رابطه و تعریف مفهوم اخالق  و همچنین 
س می توان رابطه دین واخالق را در چهار نظریه زیر بر این اسا. مفهوم دین آغاز می شود 

تباین ، اتحاد، تعامل ، رابطه : جستجو نمود که در این نوشتار به تفصیل بررسی می شود
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تشریح مفهوم تربیت وتربیت دینی به ما کمک خواهد کرد که با توجه به بیانات . ارگانیک
همگرائی دین و اخالق در تربیت موارد زیر در زمینه ي ) ع(و سیره ي عملی امام رضا 

  :بررسی می شوند
تدریجى بودن تربیت ، بعد از تولد ، نامگذاري ، مراقبت از کودك ، کودك و 
سالمتی ، صحبت با کودك ، محبت ، احترام ، تشویق ، نظارت والدین ، خوداتکائی و 

  .پرورش بعد عقالنی
  :واژگان کلیدي 

  )ع(تربیت اخالقی ، امام رضا اخالق ، دین ، تربیت ، تربیت دینی ، 
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  : مقدمه
اعم از سرشت نیکو و اخالق در لغت عرب، جمع خُلق و به معناي سرشت و سجیه،

اخالق جمع . است) مانند فرومایگی(ناپسند و زشت یا سرشت ) مانند جوانمردي(پسندیده 
  . خُلْق و خُلُق می باشد

این دو واژه در اصل به , اب مفرداتبه گفته راغب در کت) 89، ص  1364معین ، ( 
خُلُق به معناي هیات و شکل و صورتی است که انسان با چشم می . یک ریشه باز می گردد

. بیند و ُخلْق به معناي قوا و سجایا و صفات درونی است که با چشم دل دیده می شود
گفته بنابراین می توان گفت؛ اخالق مجموعه صفات روحی و باطنی انسان است و به 

نیز , گاه به اعمال و رفتاري که از خلقیات درونی ناشی می شود, بعضی از دانشمندان
  )23ـ 24صص , 1377, مکارم شیرازي. (اخالق گفته می شود

اعتقادات که در . اگر از دیدگاه اخالق به دین نگریسته شود، تمام دین اخالق است
شود، در نهایت به ملکاتی در ید میاي از اعمال تأیآغاز شهادت زبانی است و با مجموعه

ترین نیرو و عنوان زمینه سایر فضایل اخالقی و مهمشود و ایمان را بهنفس انسان بدل می
همچنین اعمال عبادي و .آیدعامل دفع و رفع رذایل اخالقی در روح انسان پدید می

خالقی مناسک ظاهري که در برنامه تکالیف شرعی تعریف شده، براي حصول یک ملک ا
در نفس به نام عبودیت است و عبودیت با سایر اوصاف و ملکات نیک و ناپسند نسبتی 
دارد؛ دین این همه را بیان کرده و راه رشد و  کمال معنوي و باطنی را به انسان نمایانده 

براي ) ص(سازد و بعثت پیامبرملکات اخالق شاکله انسان و صورت باطنی او را می. است
مردم بیاموزد چگونه صورت باطنی خود را که در قیامت ظاهر و آشکار می این بود که به
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می) ص(رو رسول اکرم صورت و زینت حقیقی انسان آراسته سازند و هم از اینگردد، به
  )33-34، صص 1372شمس الدین ، (» انما بعثت التمم مکارم االخالق«:فرمودند

امروزه به سبب تأثّر فرهنگ ما از در بررسی مفهوم دین نیز باید توجه داشت ، 
ى دین و  فرهنگ غرب و با وارد شدن مفاهیمى مانند سکوالریزم و لیبرالیزم ، بحث گستره

درست است : گویند ى انبیا به شدت مورد سؤال واقع شده است؛ برخى مى ى وظیفه دامنه
اند، ولى آیا  دهها آم که انبیا از جانب خداوند و با مأموریتى آسمانى براى هدایت انسان

شود که انسان  هایى مى هدایت آنان شامل تمام ابعاد زندگى انسان است یا تنها شامل بخش
هاى عقالنى، علمى و تجربى خود  تواند بر داشته در مورد آنها قدرت استدالل ندارد و نمى

تیم ى دین است؛ آیا ما در تعریف دین، حداقلى هس تکیه کند؟ بنابراین، بحث بر سر گستره
  گرا؟ یا حداکثرى یا تمامیت

، )3ى  مائده، آیه(ى الْیوم أَکْملْت لَکُم دینَکُم وأَتْممت علَیکُم نعمتی  ى شریفه از آیه
هاى حیات  تمام است یعنى براى تمام جنبه. شود که دین کامل و تمام است استفاده مى

شود، و کامل است  سازى جدا مى ریزم و فردىانسان برنامه دارد؛ بنابراین، از روند سکوال
بشر خود . اند ها به بهترین شکل تبیین و به بشر ابالغ شده یعنى هرکدام از این زیر مجموعه

. تر از معارف وحیانى دست یابد هایى کامل تواند به یافته هرچه هم تالش کند، نمى
  )56، ص 1376مطهري ، (

ین سؤال مطرح است که دین اسالم درصدد ى تربیت دینى ا به هر حال، در زمینه
اى در برابر  شکوفاسازى کدام بعد از ابعاد شخصیت انسانى است؟ مربیان دینى چه وظیفه

ى زندگى انسان باشد، دراین صورت، تمام  ى دین به گستره انسان دارند؟ اگر گستره
و حتى برخى از شناسى، حقوق، اقتصاد، مدیریت  شناسى، روان هاى علوم، مثل جامعه شاخه
هاى علوم طبیعى هم وارد دین خواهند شد؛ چون در ارتباط با هموارسازى زندگى  شاخه

  )74، ص1376دلشاد تهرانی ، . (بشر است
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اى از باور  مجموعه«: توان گفت که دین عبارت است از با مراجعه به متون دینى مى
اى از  یعنى مجموعه» م رفتارىاى از احکا ها، یک نظام ارزشى و دامنه ها و طرز تلقى داشت

ها که همان بحث جهان بینى و تلقى ما از کلیت هستى و چگونگى آن است و  باورداشت
ى نظرى  یک نظام ارزشى از بایدها و نبایدهاى اخالقى که ناظر به رفتار است و فقط جنبه

و تئوریک صرف ندارد و یک دسته احکام حقوقى که بایدها و نبایدهاى رفتارى در 
شناسان، معتقدند که دین باید چهار نوع  امروزه برخی دین .شود ى حقوق را شامل مى دامنه

  :رابطه و رفتار را در انسان تنظیم نماید
  .شود ـ رفتارهایى که در روابط انسان با خودش مطرح مى

  .ـ رفتارهاى مربوط به ارتباط انسان با خدا
  .ح جامعهنوعانش در سط ـ رفتارهاى ناشى از انسان با هم

، 1366مصباح یزدى، (ـ رفتارهاى ناشى از روابط ارتباط با طبیعت و منابع طبیعى 
  ).115ص

فیلسوفان دین و . هاي اندیشۀ دینی استترین بحث رابطۀ دین و اخالق از پرسابقه
عالمان علم اخالق در زمینۀ رابطه دین و اخالق، اصالت دین یا اخالق، ضمانت اجرایی 

ها و ه دین، سرچشمگی دین از اخالق یا اخالق از دین و سایر وابستگی وسیلاخالق به
در این نوشتار ابتدا به بررسی اجمالی و بیان . اندهاي دین و اخالق سخن گفته نیازمندي

نظریه هاي گوناگون در همگرائی دین واخالق ، پرداخته می شود و سپس با استفاده از 
ه السالم ، تاثیر این همگرائی بر تربیت بررسی می کالم و سیره ي عملی امام رضا علی

  .گردد
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  :اهمیت بررسی رابطه دین واخالق
وگوي سقراط با نقطۀ آغازین ترابط دین و اخالق در گزارش افالطون از گفت

آیا چون خدا به چیزي امر کرده است، « : پرسدسقراط از اتیفرون می. اثیفرون نمایان است
  »چون آن چیز صواب  است، خدا به آن امر کرده است؟آن چیز صواب است یا 

وگو، حکیمان و متکلمان را برانگیخت تا در زمینۀ اخالق دینی یا استقالل این گفت
متفکران اسالمی اعم از متکلمان، فقیهان و عالمان اخالق در . اخالق از دین حکم رانند

فرقۀ اشاعره از . اندخن گفتهبحث از حسن و قبح شرعی یا عقلی  از ترابط دین و اخالق س
کنند و حسن و قبح شرعی ـــ در مقام ثبوت و اثبات؛ یعنی واقعیت و شناخت ـــ دفاع می

بر این باور هستند که افعال و اعمال ذاتاً حسن و قبح نداشته و با امر و نهی تشریعی، حسن 
با . گرددل، کشف میکنند  و با امر و نهی شرعی نیز حسن و قبح شرعی افعاو قبح پیدا می

چنین رویکردي، پیوند دین و اخالق، وثیق و ناگسستنی است و اخالق در تاروپود دین 
  .یابدحضور می
هاي دیگر اسالمی مانند معتزله و شیعه به حسن و قبح ذاتی و عقلی افعال معتقد فرقه

د حسن عدالت و ها ماننهستند؛ یعنی افعال و اعمال، ذاتاً حسن و قبح بردارند و کلیات آن
هاي گردند؛ پس ، نقش دین تنها در کشف ارزشوسیلۀ عقل بشر درك میقبح ظلم به

  .شودجزیی ظاهر می
پس مسأله ارتباط دین و اخالق در جهان نیز مورد توجه اندیشمندان مسلمان بوده 

حتی شرط ایمان و دینداري، عمل اخالقی، انجام احکام و فرایض شرعی و ترك . است
هاي اسالمی، تنها فرقۀ مرجئه است که اعتقادات در میان فرقه. و محرمات است رذایل

دینی را شرط ایمان دانسته و معصیت و  اباحیگري در اخالق و عمل را با دینداري و ایمان 
این عقیدة افراطی، واکنشی در برابر عقیدة افراطی خوارج بود . استمردم منافی ندانسته

) ع(اطهارروایات ائمه. پنداشتندرا کافر و محروم از ایمان می که مرتکب گناهان کبیره
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خسروپناه . ( مبنی بر ترکیبی بودن ایمان از معرفت قلبی، اقرار زبانی و عمل به ارکان است
  )26، ص1384، 

در این راستا می توان به چهار دیدگاه کلی تباین، اتحاد ، تعامل ورابطه ارگانیک 
  .ه به تفصیل به آن پرداخته می شوددین واخالق اشاره نمود ک

  :تباین بین دین واخالق -الف
شوند؛ دین و اخالق در این نگرش، دو عنصر متباین و غیر مرتبط با یکدیگر تلقی می

اي که هیچ ارتباط منطقی با گونهکه قلمرو هر یک جداي از دیگري است؛ بهچنان
این . کنندسافر با هم مالقات میصورت اتفاقی مانند دو میکدیگر نداشته و گاهی به

دیدگاه، عالوه بر طرح از ناحیه ملحدان و مخالفان دین، از سوي مؤمنان مسیحی مانند 
به زعم وي، اگر کسی در حوزة . فیلسوف اگزیستانس نیز مطرح شده است» یرکگورکی«

م در به همین سبب، حضرت ابراهی. تواند به مرحلۀ ایمان پا بگذارداخالق بماند، نمی
پس هیچ .اجراي حکم قتل فرزندش از اخالق پیروي نکرد و حکم دین را مقدم داشت

ارتباط منطقی میان دین و اخالق وجود ندارد و اگر مسائل دینی با مسائل اخالقی تالقی 
کنند، یک تالقی عرضی و اتفاقی ـــ نه یک رابطه منطقی  ـــ است مانند دو مسافر پیدا می

اند و در بین راه و در ه از یک مبدأ به سوي مقصدي حرکت کردهصورت جداگانکه به
که آن دو کنند ، بدون اینیک نقطۀ مشترك به صورت اتفاقی، همدیگر را مالقات می

  )44، ص 1373اخوان، . ( اي داشته باشندمسافر با یکدیگر رابطه
از جملۀ آن اند،مدعیان نظریۀ تباین براي اثبات ادعاي خود به دالیلی تمسک جسته

دین به رابطۀ انسان . هاي موضوعی وجود داردها این است که میان دین و اخالق، تفاوت
توسعه و تعریف دین به مجموعۀ . با خدا و اخالق به روابط آدمیان با یکدیگر انحصار دارد

تواند دلیل نخست را  غیر حقایقی که بیانگر رابطۀ انسان با خدا، خود و دیگران است؛ می
است که دین و اخالق از جهت هدف فاقد وجه استدالل دیگر این.ستدل نشان دهدم

ها است؛ هستند، هدف دین، خداگونه کردن آدمیان و تعالی بخشیدن به روح آناشتراك
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این . ها استهایی براي تصحیح روابط اجتماعی انسانولی هدف اخالق، ارائه دستورالعمل
هاي ها از راهنه کردن آدمیان و تعالی بخشیدن به آندلیل نیز مخدوش است؛ زیرا خداگو

آید، پس هدف اخالق به ها به دست میگوناگونی از جمله تصحیح روابط اجتماعی انسان
برخی از نویسندگان غربی معتقدند که وابستگی .گرددعنوان هدف متوسط دین تلقی می

ن باورهاي دینی، اخالق نیز فرو انجامد؛ زیرا با فرو ریختاخالق به دین، به محواخالق می
  .پاشدمی

به تعبیر دیگر، فرو ریختن ایمان به خدا، راه را براي پرورش کامل نیروهاي آفرینندة 
گردد؛ زیرا چهمخدوش بودن این ادعا با نفی تالزم پیشگفته آشکار می. گشایدانسان می

هاي اخالقی دین به گزارههاي اعتقادي دین هرغم نفی  گزاربسا ممکن است که گروهی به
باور داشته باشند و به دستورهاي ارزشی دین پایبند بمانند؛ هرچند در مقام عمل، اعتقاد به 

، 1384خسروپناه ، . ( آوردضمانت اجرایی احکام اخالقی را فراهم میخدا و معاد، 
  )27ص

  :اتحاد دین واخالق - ب
بر این اساس، . و اخالق است این نگرش، دومین دیدگاه در حوزة ترابط میان دین

گردد؛ زیرا دین از نگاه رابطۀ ارگانیکی و جزء و کل میان دین و اخالق برقرار می
اي از عقاید، اخالق و احکام که خداوند به متفکران اسالمی عبارت است از مجموعه

ست؛ ها به پیامبران وحی کرده امنظور هدایت مردمان و تأمین سعادت دنیایی و آخرتی آن
براساس این تلقی، نه تنها قلمرو اخالق از قلمرو دین جدا نیست؛ بلکه اخالق جزیی از 

از . که نسبت دین و اخالق، عموم وخصوص مطلق استآید؛ چنانشمار میگسترة دین به
ها و اخالق، تنه و توان دین را با درختی مقایسه کرد که عقاید، ریشهباب تشبیه، می

  )28، ص1384خسروپناه ، . ( و میوة آن هستند احکام، شاخه و برگ
  :تعامل دین واخالق -ج
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براساس این رویکرد، دین و اخالق داراي هویتی مستقل هستند؛ ولی در عین حال با 
. هم در تعامل قرار دارند؛ یعنی اخالق و دین از زوایاي گوناگون به یکدیگر محتاج هستند

خی از قضایاي اخالقی مبتنی است و تصدیق دستههاي دینی بر براي از گزارهپذیرش پاره
اي از قضایاي دینی است؛ پس دین و اخالق نه به هاي اخالقی متوقف بر پارهاي از گزاره
ها برقرار است، بلکه رابطۀ علیت هستند و نه ارتباط منطقی و ارگانیکی بین آنکلی متباین

، 1384خسروپناه ، . ( ها وجود داردنطور کلی تعامل بین آو معلولیت، تأثیر و تأثر و به
توان به هاي دین و اخالق نسبت به یکدیگر میدر زمینۀ وابستگی و نیازمندي )29ص

  :هاي ذیل اشاره کردنمونه 
  :هاي دین به اخالقنیازمندي   -1

مقدسرا شارعدینو تصدیقیتصوريمبادي. استاثباتتنها در مقاماخالقبهنیاز دین
و کارآمدي، ترویجلحاظبهاخالقبهاثبات، نیاز دیندر مقام. استساختهو روشنکردهبیان

و انسانزندگیدر صحنۀو پرجاذبهمستقیم، پررنگحضوريآنکهبرايدین. استدینتوسعۀ
صورتدهد و بهنشانو پیشرفتخود را در تغییر و اصالحباشد و تواناییداشتهبشريجامعۀ
از هرچیز بیشآنچه. استدرنیاید، نیازمند اخالقو دنیاییعادياز حیاتو بیگانهعیانتزاامري

ظاهريگیرد، رفتارها و گفتارهايمیانسانها جايو قلبدر نگاه، اندیشهو سریعتر از همه
 .خبر دهدانسانو ملکوتو باطنتواند از عمقمیکهاست

مثالبراي. استخود نیازمند اخالقتصدیقیدر مبادياند دینتصور کردهبرخیالبته
متوقفمبدأ، معاد و نبوتو نبوت، یعنیاز مرگپسوجود خدا، حیاتاثباتکهتصور شده

در کهقرار استاز اینمطلببیان. استو قبححسنمسئلۀافراد عمدتاًایندلیل. استبر اخالق
اثباتزیرا دلیل. استنیازمند اخالقاند دیناختیار گفتهمسئلۀبهبا توجهنبوت، برخیخصوص

افعالانجاماز راهکمالاست؛ و اینآفریدهکمالبهرسیدنخداوند ما را برايکهاستآننبوت
پسنیستکاملانسانآگاهیدارد و چونآگاهینیاز بهاختیاريشود و فعلمیحاصلاختیاري

پس. استخوباست؟ زیرا کمالکمالانسانخلقتاز هدفدلیلچهاما به. استوحینیاز به
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نباشد نبوتفرضپیشو اختیار است؛ و اگر اینکمالحسنپذیرشنبوتاستداللفرضپیش
 .شودنمیاثبات

و کیفر از نیکوکارانبسیاريزیرا پاداش. استو قبححسنبر اصلمعاد نیز متوقف
کهکسیندادنپاداشاز سویی. نیستکنو محدود ممماديدر دنیاياز گناهکارانبسیاري
 بیانیا به. باشدمیکیفر است، قبیحمستحقکهکسیکیفر رساندنو به استپاداشمستحق

رو ازاین. نیکوستکیفر کاريمستحقکیفر رساندنپاداش، و بهمستحقدادندیگر پاداش
نباشد اگر آخرت. شوندامور محققایندر آندیگر باشد کهجهانیاز مرگپساستالزم

حسن منفرد، .( استو قبحبر حسنمعاد متوقفاثباتپس. استشدهقبیحامريخدا مرتکب
 )63- 67، صص 1370

تواننباشد، نمیو قبححسناگر اعتقاد بهکهاستشدهگفتهخدا نیز چنیناثباتدر باب
رود کار میوجود خدا بهاثباتبرايکهاينظر از ادلهزیرا با صرف. کردوجود خدا را اثبات

استداللِیکو نتیجۀصحیحمقدماتمیانمالزمۀتا تصدیق...) عقلی، نقلی، شهودي، تجربی(
رو همۀازاین. داشتنخواهیمنتیجهپذیرشبرايندانیم، دلیلیرا نیکو و حسندرست

 .و قبحندحسنگیرند نیازمند پذیرشمیوجود خدا صورتاثباتبرايکهاستداللهایی

و قبحوجودشناختی، حسنو قبححسنمیانکهاستآنمطالبایناجمالیپاسخ
معاد او، اثباتوجود خدا یا صفاتاثبات. وجود داردتفاوتاخالقیو قبحو حسنزیباشناختی

 .اخالقیو قبححسننهاستوجودشناختیو قبحبر حسنمتوقفو نبوت

خوبیا دستگاهساختماناست، ایناست، هوا خوبخوبشود آبمیگفتهکههنگامی
ساختار، کارآمديوجود، جنسو نقصو نظایر آن، مراد کمالبد استهوا و آبیا آلودگی

گُل، گوییممیکهاما آنگاه. و نقصکمالیعنیوجودشناختیو قبححسنسادهبیانبه. است... و
نظر بنا بهکهاستزیباشناختیخوبیاست؛ اینخورشید خوبو طلوعدرخت، دریا، غروب

از پسند دیگر، صرفاًنظر برخیکند و بهمیحکایتو خارجیواقعییا صفتیبرخی، از کیفیت
کهاستتنها در جاییو بد اخالقیخوبولی. دهدخبر میانسانو تنفر درونیو ناپسند و میل
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و مقدماتمیانمالزمۀگردد کهمیروشنبیانبا این. شودواقعانسانیا منشاختیاريفعلصفت
یا تصدیق. پذیر استو کذبتنها صدقنیست؛ بلکهو بد اخالقیخوبپذیراينتایج، اصالً

وجود درصورت. استو شناختدركبهوابستهنیز امريو نتیجهمقدماتمیانمالزمۀپذیرش
و قبحگیرد و حسنمیصورتناخواهتصدیق، خواهیا عدممالزمه، تصدیقو شناختدرك

میکهاستاختیاريپذیرش، فعلییا تظاهر بهعناد و لجاجکهاستروشن. پذیردنمیاخالقی
آنبهو التزامو عملچیزيو تصدیقِشناختمیانآنکهخالصه. شودمتصفو قبححسنتواند به
است، اینمطلقیا خوبشود خدا خوبمیاگر گفتهبنابراین. وجود نداردمنطقیمالزمۀ
خدا کمالاست؛ یعنیوجودشناختیخوبیبلکهنیستاخالقیخوبیمعنايبهضرورتاًخوبی
نیست؛ بلکهاخالقیقبحضرورتاًقبحندارد، اینبر خدا راهشود قبیحمیاگر گفته. استمطلق

اینبه» باشدباید از مرگپسجهان«لذا . نداردبر خدا راهنقصاست؛ یعنیوجودشناختیقبح
نباشد و اگر قیامتاستخداوند کاملو قدرتحکمت، عدالت، خیرخواهیکهمعناست

. ( نداردبر خدا راه) قبح(نقصکهخواهد شد درحالیناقصخداوند استفعلکهجهانخلقت
 )111-114، صص 1385جهان میهن، 

و یا وجدانفطرت یاعقلکهاستامريو نقصکمالمعنايبهوجودشناختیو قبححسن
خوبیِ. نیازمند استدركایننیز بهاخالقیو قبححسنحتی. کندمیرا دركآن... یا

کمال... یا فطرتیا وجدانعقلکهروستاست، ازایناخالقیخوبیِکهو پاکدامنیراستگویی
بر نبوتثباتاتوقفمسئلۀپاسخبیانبا این. کندمیرا دركآنبودنکمالیا در راستايبودن
. اخالقیحسننهاستوجودشناختیحسن، حسناینشود؛ یعنیمیروشناختیار و کمالحسن

 )86-89، صص 1378رهبر ، ( 

و پاکیها، فضایلبهآناز پلیدي ها و پلشتی ها و آراستننفساخالق، پیراستناز اهداف
انسانسعادتمند برايزندگیو و آرامشاجتماعی، عدالت، امنیت، رفاهسالمایجاد روابط

نهایتبیبر آن، رشد استعدادهاينیز وجود دارد اما عالوهدر دینو غایاتاهدافاین. است
بهبا توجه... و فردي، اجتماعی، سیاسی، اقتصاديگوناگوندر شکلهايعبادتاز طریقانسان
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رو میازاین. استدینو غایاتاز اهدافروحو بقايجاودانگیو جنبۀاز مرگپسحیات
نمیچشمبهدر اخالقدینغایاتوجود دارد اما برخیدر دیناخالقغایاتهمۀگفتتوان

نیز و ارسطوییسقراطی، افالطونینظامگرا همچونسعادتاخالقینظام هايزیرا حتی. خورد
اخوان . ( ار داردبسیفاصلۀالهیموجود در ادیانبا سعادتدهند کهمیارائهاز سعادتتفسیري

به هر حال می توان گفت نیاز دین به اخالق از جنبه هاي زیر قابل ) 136، ص 1373، 
 ) 30، ص1384خسروپناه، : (بررسی است

هاي کالمی به عنوان یکی وجوب شکر منعم در کتاب : نیاز خداشناسی به اخالق -
گزاري انسان از از دالیل ضرورت خداشناسی ذکر گردیده ؛ یعنی حکم اخالقی سپاس

، فیلسوف شهیر آلمانی »کانت«. نعمت ، مقدمه ضرورت شناخت خدا بیان شده استولی
جوید و الزمۀ قوانین پس از نقد براهین عقلی به براهین اخالقی و عقل عملی تمسک می

اي دیگر از طریق عده. داندوجود خدا و خلود و جاودانگی نفس میاخالقی را اذعان به 
اخوان ، . ( اندوجود امر و نهی کننده، یعنی خداوند متعالی پی بردهی اخالقی به امر و نه

  )144، ص 1373
نمونۀ دیگر نیازمندي دین به اخالق، نیاز هدف دین به  : نیاز هدف دین به اخالق -

آید و این شمار میادارة زندگی فردي و اجتماعی انسان از اهداف دین به. اخالق است
پذیر است؛ پس دین بدون اخالق مجموعه اي از دستورات اخالقی تأمینهدف در پرتو 

  .تواند به اهداف خود دست یازدنمی
کاراترین شیوة ترویج دین، رفتارهاي اخالقی و  ارزشی : نیاز تبلیغ دین به اخالق  -

خویی پیامبر را رحمت االهی دانسته خداوند سبحان نیز نرم. داران و متولیان دین استدین
. شدنددل بود، همه از اطراف او پراکنده میکند که اگر خشن و سنگو تصریح می

  )44، ص 1376انصاریان ، (
  :وابستگی اخالق به دین -2
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اخالق سکوالر به . بحث نیازمندي  اخالق به دین در مقابل اخالق سکوالر قرار دارد
. استین حکم راندهنفی نیازمندي اخالق به دین و استقالل قلمرو اخالق از قلمرو د

طرفداران نظریۀ امر االهی معتقد هستند که اخالق در مقام ثبوت اوامر و نواهی اخالقی و 
که دین و اعتقادات اثبات و تصدیق باورهاي اخالقی به دین حاجتمند است؛ افزون بر این

  .اي الزم براي اجراي احکام اخالقی استدینی، پشتوانه
هاي اخالقی را تبیین و بديها، خوبین است که ارزشیکی  از کارکردهاي دین، ای

هاي رفتاري و  حدود هاي دینی و االهی، ارزشکند؛ یعنی به کمک آموزهو تعیین می
  .گرددافعال آدمی مشخص می

تواند اي است که عقل آدمی به تنهایی نمیگونهجزئیات اعمال اختیاري انسان به
هاي دینی وسیلۀ دین و گزارهها بهتعیین ارزش آن ها را درك کند وزشتی و زیبایی آن

  .میسر است
هاي اخالقی که قلمرو حداقلی اخالقی را تشکیل میبنابراین، گرچه کلیات ارزش

پذیر است؛ ولی بسیاري از مصادیق و جزئیات احکام هاي دینی تشخیصدهد بدون گزاره
  .هاي دینی نیازمند استاخالقی به دین و آموزه

هاي اخالقی را بهالوه بر شناسایی افعال خوب و بد، ضمانت اجرایی ارزشدین، ع
ها با تشویق یا توان گفت که بسیاري از انسانشناسی انسان نیز میبراساس روان. عهده دارد

هاي دینی و آموزه. کنندتنبیه، به انجام کارهاي خوب و ترك کارهاي بد رغبت پیدا می
هاي اخالقی حسابرسی به اعمال بندگان در معاد، اصول و ارزشاعتقاد به عدالت  االهی و 

فواید دنیایی و آخرتی افعال اخالقی، آدمیان را به سمت عمل به . کندآور میرا الزام
ها مؤثر دهد و دین در شناسایی فواید دنیایی و آخرتی آنهاي اخالقی سوق میارزش
به هدف و غایت نهایی نیازمند است، دین هاي اخالقی که افعال و ارزشعالوه بر این.است

به هر  )31، ص1384خسروپناه، . (در تعیین هدف واالي اخالقی نیز نقش تعیین کننده دارد
 .استنیازمند دیناثباتدر مقامو همثبوتدر مقامهماخالقحال 
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 :ثبوتدر مقامدینبهنیاز اخالق -
مانند خوب، بد، باید و نباید و اخالقیمفاهیم: مفهومییا ایضاحتصوريمبادي -الف
باید . استابهاماتاینرافعدارند؛ و دینبسیاريابتدایی، ابهاماتوضوحرغمعلینظایر آن

تواند تا حدودينمیطور مستقلبهانسانعقل، حس، و وجدانکهنیستمراد اینداشتتوجه
و دقیق، کاملدركکهاستمنظور آنکند، بلکهرا دركو رذیلتو بد، فضیلتخوبمعناي
طرفو سرمد، بیحکیم، قادر، ثابتموارد نیازمند منبعیدر برخیمفاهیمو پایدار اینشفاف

 -اوئینگآقايهمچونکسانیرو تالشازاین. سازدرا روشنمفاهیمتا ایناستو مهربان
و مباديمفاهیمو در ایضاحدینبهدر انکار نیاز اخالق -شهیر انگلیسیزبانیتحلیلفیلسوف
مفاهیمهمۀکهادعاستدر رد اینایشانزیرا استدالل. شدمواجهاخالق، با شکستتصوري
اخالقیمفاهیمبرخیکهاستادعا اینآنکهحال. دیننداز سويمفهومینیازمند ایضاحاخالقی

 )158، ص 1361حائري، (. استنیازمند دینو ثابتکاملو دقتوضوحبهیافتندستبراي

و کم، وضوحشد، دستبیانتصوريدر مباديکهگونههماناوالً: تصدیقیمبادي - ب
و واقعی(تصدیقاز آنجا که. استنیازمند دیناخالقیمفاهیمو پایدار برخیکاملروشنی
اخالقتصدیقیاز مباديکم، برخیدست: کهگفتتوانمینیستتصور ممکنبدون) حقیقی

باید «یا » استخوبراستگویی«نظیر اخالقیهايگزارهصدقثانیاً. استنیز نیازمند دین
در ایندین. و دلیلندنیازمند تبیین» گفتنباید دروغ«یا » بد استدروغگویی«، »گفتراست
 )160، ص 1361حائري، (. هاستگزارهاینگر صدقو تبییناخالقو ممدنیز پشتوانهناحیه

خوبراستگویی«استخدا گفتهچون کهنیستاینمقصود دیننظر اشاعرهبرخالف
با ارائۀدینکهاستمراد آناست، بلکهخوبراستگوییپس» گفتباید راست«یا » است
و بد و باید و نباید را در خوبمعیار و مالك) خداونددر اسالم(و بالذاتمطلوبکمال

و کند خوبنزدیکو بالذاتمطلوبکمالرا بهانسانکهو هر کاريهرچه. گذارداختیار می
کوششبیانبا این. شودمیدور سازد بد و ناشایستکمالاو را از ایناست، و هرچهبایسته

. ماندمیناکامتصدیقیمباديدر ناحیۀدینبهاخالقرد وابستگیبرايبارتلینظیر آقايکسانی
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خوبی، بدي، علتدین«: کهادعاسترد اینبرايبارتلیآقايمانند کسانیزیرا استدالل هاي
اینبارتلیآقايو نهاییاساسیپرسشآنکهحال» .کندمیکارها را بیانو نبایستگیبایستگی

از اوامر پیرويدلیلچهاست، یا بهاست، خوبخوباستخدا گفتهآنچهدلیلچهبه: کهاست
با گزارهتوانرا دیگر نمیالهیاز اوامر و نواهیپیرويبودنِخوب. استخوبالهیو نواهی

از پیرويکهاستخدا گفتهچونگفتتواننمییعنی. دور استکرد زیرا مستلزمتبییندینیاي
بودنايمصادره. استخوبالهیاز اوامر و نواهیپیروياست، پسخوبالهیاوامر و نواهی

تبیینبرايالهیغیر از اوامر و نواهیدیگريو منبعمالكباید پس. استروشناستداللاین
رو ازاین. استیا وجدانیا احساسعقلهمانباشد کهو باید و نباید وجود داشتهو بديخوبی
، 1372احمدي ،. (استمستقلندارد و، از آندیننیاز بهاشتصدیقیمباديدر تبییناخالق
 )46-50صص 

فعلهیچکهروستازآندینبهنیاز اخالق: باید گفتدر پاسخ مذکور،دلیلاما براساس
قاعدهنیز از ایناخالقیکارهاي. تواند باشدو نمینیستغایتبدونانسانو آگاهانۀاختیاري

اینهرچه. آنهاستغایاتارزشبهکارها وابستهاخالقیدیگر، ارزشاز سوي. مستثنا نیستند
کهغایتینیز آنغایاتدر میان. آنها بیشتر خواهد بوداخالقیارزشمندتر باشند ارزشغایات

خود را ارزشو سایر غایاتاستغایاتارزشمندترینو پایدار استحقیقیبالذاتمطلوب
و کمالتوانند غایتنمییکهیچو نظایر آنلذت، قدرت، علم، ثروتبنابراین. وامدار اویند

مناسبارزشهریکاند کهو آلیمتوسطغایاتیباشند بلکهبالذات، پایدار و حقیقیمطلوب
ارائهانسانبهدینکهاستو پایدار همانحقیقیو بالذاتمطلوبو کمالغایت. خود را دارند

عهد و بهپاکدامنی، عدالت، وفايآن کهرو دلیلازاین. تعالیخداوند باري کند؛ یعنیمی
را بهانسانکهاستعهد خود وفا نمود، اینبود و بهادلو عو باید عفیفاستخوبنظایر آن

و عهد بد استو نقضدامنی، ظلم آلودهآن کهکند و دلیلمینزدیکبالذاتمطلوبکمال
 مطلوبرا از کمالامور انساناینکهاستعهد بود، اینو ناقضو ظالمدامن نباید آلوده

 )80،ص 1377آبادي، حاجی ده . (سازدخود دور میبالذات
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 :اثباتدر مقامدینبهنیاز اخالق -
و تا استکردنعملبراياخالقکهاستروشن: و کیفراجرا و پاداشضمانت -الف

نظر برخالف. نخواهد داشتو اجتماعیفرديدر زندگیقرار نگیرد تأثیريمورد عمل
کافیعملبهانسانوادار ساختنو بد، باید و نباید برايو خطا، خوبصوابسقراط، شناخت

نظامضعفاز وجوهبودند و یکیمخالفبا سقراطبارهدر اینحقو ارسطو بهافالطون. نیست
در وجود انسانگوناگونوجود امیالبهزیرا سقراط. دانستندامر میرا همینسقراطاخالقی

 .بودنکردهتوجه

یا مورد تشویقبا ابزار گوناگونکهاستراه، نیازمند آندر ابتدايانسان، خصوصاً
او وعدةبخواند بهدرسخوبآنکهدر ابتدا برايکهمانند کودکیتحذیر قرار گیرد؛ درست

تشویقها و گونهاینبهبرده، نیازيپیو درسعلمفایدةخود بهاما بعدها بتدریج. دهندمیجایزه
از و اجتناباخالقیکارهايانجامبرايانسان واستگونهنیز همیناخالق. ها نداردیا تنبیه

وعیدها را ها و بدترینوعدهبهتریناست؛ و دینو یا تنبیهنیازمند تشویقضداخالقیکارهاي
از ) یا منفیمثبت(بسیار بزرگاخالقیاز کارهايبرخیبر اینعالوه. داردمیعرضهانسانبه

ایثار . کردو درخور آنها تعیینیا کیفر مناسبپاداشتواندر دنیا نمیزند کهانسانها سر می
مصداقیقیناًاستخود را نثار کردهجانو حتیچیز خود در دنیا گذشتهاز همهکهکسی

از انسانها نیز حتماًبرخی... و تجاوز و دیگر ظلماز سوي. استاخالقیکارهايبرترین
و نهاستدر دنیا ممکننخستعملپاداشتعییناما نه. استضداخالقیبارز کارهايمصادیق

سازد، میرا فراهمو کیفريپاداشچنینامکانکهو قیامتآخرتبا ارائۀدین. دومکیفر عمل
حد را از در اینضداخالقیعملآورد و انگیزةرا پدید میسطحدر ایناخالقیعملانگیزة

 .دهدمیبرد یا کاهشمیمیان

 :استینجا الزمدر اذکر دو نکته



   53 \استان مرکزي  –گروه محققان 

 

و ستایشندارد، بلکهدینیاجراییضمانتنیاز بهاخالقیاز کارهايبسیاريآن کهنخست
گمانکسانیشود کهنباید سبباما این. کندمیآنها کفایتبرايو دنیاییاجتماعیسرزنش

 .نیستدینیاجراییضمانتبهچنین هستند و نیازياخالقیکارهايکنند همۀ

روحشود کهمیسبباخالقبهرویکرديچنینکنند کهتصور میبرخیکهآن دوم
کاسب امريبهبرود و اخالقاز دستاستخالصانهو عملایثار و فداکاريهمانکهاخالق
کارها چنین همۀاوالًادعا باید گفتاینبهدر پاسخ. شودتبدیلاندیشانهو مصلحتکارانه
با انسان. استاخالقیکمالو متوسطابتداییمراحلبرايو عقابثواببهتمامتوجهثانیاً. نیستند

در نظر گرفتنتواند بدونمیرسد کهمیجاییبهبتدریجبر کار اخالقیو مداومتممارست
 .کندنتیجه، عمل

و مکانیکی، نیازمند نشاطو بیخشکباشد نهو با طراوتبا روحآن کهبراياخالق - ب
کهجهتاز آنکار اخالقیانجامصرف. استطبیعیو فوق متعالیمنشأ و نگرشیو منبع

. دادانجامحقو نیترا باید با انگیزهکار حق. نیستکافیرشد و کمالبراياستاخالقی
و طبیعتماورايبهتوجهدر اینجا یعنیدین. گرددمیحاصلدیندر سایۀو حقمتعالیانگیزة
و برترینالهیادیاندر قالبتوجهیچنینشکلو واالترینبرترینالبته. آنروابطو مادي جهان

  )114-117، صص1376مطهري ، . (استمتحققاسالمادیان، یعنیآن
  :رابطه ارگانیک دین واخالق -د

برگرفته از تلقی خاص از دین و اخالق ) تباین، تداخل و تعامل(هاي بیان شده نظریه 
تواند به تمایز قلمرو دین و اخالق یا تداخل تعریف خاصی از دین و اخالق میاست؛ یعنی 

اگر دین به رابطۀ انسان با خدا منحصر گردد و اخالق تولیت . دو بینجامدو تعامل آن 
دست گیرد، اخالق سکوالر و جدا انگاري دین از اخالق ها بایکدیگر را بهروابط انسان
د نظریه تباین دین و اخالق به تلقی نادرست طرفداران این اشکال اساتی. شوداستنتاج می

ها انحصار ندارد؛ زیرا قلمرو اخالق به روابط اجتماعی انسان. گردددیدگاه از دین بازمی
بنابراین، تمام رفتارهاي . شودصفات، ملکات نفسانی و رفتارهاي انسانی را نیز شامل می
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اخالق مطرح هستند، خواه مربوط به رابطۀ انسانپذیر باشند در حوزة آدمیان که مدح و ذم
ها با یکدیگر بوده یا به رابطۀ انسان با خدا یا انسان با خودش یا انسان با طبیعت اشاره داشته 

  .باشد
هاي گوناگون فردي، اجتماعی، سیاسی، از طرف دیگر، دین در متون اسالمی، حوزه

گیرد و  همه شؤون زندگی انسان را دربرمی دین اسالم،. شودالمللی و غیره را شامل میبین
اختصاص به رابطۀ انسان با خدا ندارد؛ زیرا همۀ این امور در زندگی انسان نقش داشته و 

اي در این عالم از نظر دینی، داراي با تکامل آدمی ارتباط دارد؛ به عبارت دیگر، هر پدیده
  .حکم و ارزشی خواهد بود

آید؛ یعنی شمار میت که اخالق، جزیی از دین بهدیدگاه منطقی و مستدل این اس
دین به . اي ارگانیکی مانند رابطۀ تنۀ درخت با کل درخت استرابطۀ دین و اخالق، رابطه

  .اش اخالق و شاخ و برگش، احکام هستندمثابۀ درختی است که ریشۀ آن، عقاید، تنه
هاي اخالقی داریم؛  ارهنکتۀ مهم این است که بر اساس تحلیلی که ما از مفاهیم و گز

ها را حاکی از روابط واقعی میان افعال اختیاري انسان و کمال نهایی آدمی می یعنی آن
تواند بدون پایبندي به اعتقادات یا دانیم، اخالق بر دین توقفی ندارد؛ یعنی هر کس می

طۀ میان دستورات دینی، این نظریه را بپذیرد؛ ولی شناخت کمال نهایی انسان و کشف راب
افعال اختیاري با کمال نهایی به شدت به دین نیازمند است، پس اخالق نیز به اصول و 
اعتقادات دینی و محتواي نبوت روحی نیاز دارد؛ زیرا هر شخصی ممکن است از کمال 

  .نهایی انسان تحلیلی ارائه نماید
دانند و  میگانه غضبیه، شهویه و عاقله اي کمال آدمی را در اعتدال قواي سهعده

اگر کمال نهایی . اندطلبی و غیره دانسته اي سازگاري  انسان با محیط و برخی لذتدسته
شک شناخت تقرب به خدا بدون دانستن اعتقادات دینی انسان، تقرب به خداوند باشد، بی

خدا، خلود، جاودانگی نفس و سایر احکام دینی میسر نیست؛ زیرا بین  اعتقاد به: از جمله
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االت مادي و ابدي و ظاهر و باطن اعمال رابطۀ تکوینی وجود دارد که درك آن در کم
  .شودشناسی تحصیل نمیکمال آدمی میسر است و آن مطلب بدون دین

حسن عدالت و قبح ظلم، کارایی : عقل انسان به تنهایی در شناخت مفاهیم کلی مانند
است؛ ولی این پرسش که  کدام دارد؛ ولی در تعیین مصادیق دستورهاي اخالقی ناتوان 

یک مانع از کمال آدمی است، از احاطۀ رفتار اختیاري در تقرب به خدا مؤثر است و کدام
  .عقل بشر دور است

بنابراین، اخالق هم به اعتقادات دینی و هم به دستورات دینی نیازمند است؛ در نتیجه 
در مقام تشخیص افعال گذاري، هم در تعیین مصداق هدف نهایی اخالق و مالك ارزش

  . ارزشمند به شدت به اعتقادات و دستورات دینی  حاجتمند هستیم
شود که دین اسالم در بردارندة اعتقادات، با مراجعه به قرآن و سنت معلوم می

کند و اختصاص به اخالقیات و احکام است و در همۀ شؤون زندگی انسان دخالت می
عنوان نمونه، قواعد حساب، ین سخن بدان معنا نیست که بهالبته ا. رابطۀ انسان با خدا ندارد

ها صرف روابطی که میان پدیده. شمار آوریمهندسه، فیزیک و شیمی را نیز جزو دین به
وجود دارد یا روابط علّی و معلولی میان  ترکیبات فیزیکی و شیمیایی یا فعل و  انفعاالت 

گیرد؛ ولی از آن جهت که این امور در نمیها در حیطۀ دین قرار فیزیکی و مانند این
ها  به نحوي با تکامل آدمی در ارتباط هستند از بعد زندگی انسان نقش دارند و همۀ این
  )31، ص1384خسروپناه، . (گیرندارزشی خود در قلمرو دین  قرار می

  
  :مفهوم تربیت و تربیت دینی

ست که هریک متأثر از مکتب یا هاى گوناگونى ارائه شده ا براى واژه تربیت تعریف 
پردازى است که درصدد  رویکرد فلسفى تربیتى و حال و هواى فرهنگىِ حاکم بر نظریه

براى تبیین و توضیح معنا و مفهوم تربیت اسالمى، ابتدا . توصیف این مفهوم برآمده است
باب تفعیل و  شناختىِ زبان عربى، تربیت از از نظرگاه واژه. باید به معناى تربیت توجه کنیم
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بیانگر تأثیرى یک جانبه در فراگیر است؛ یعنى متربى، یک ایده، منش و رفتارى را از 
ها و  ها، بینش  فرایندى که طى آن، مربى، با توجه به نگرش . پذیرد گیرد و مى مربى فرامى

به رغم این معناى . کوشد متربى را به سمتى سوق دهد هاى خاص تربیتى خود، مى جنبه 
آید، امروزه این مفهوم، در دین و  شناختى که با توجه به ویژگى باب تفعیل به ذهن مى هواژ

اى است که متضمن یک  تربیت هرچند از باب تفعیل است، ولى واژه. علم جایگاهى ندارد
؛ فرایندى است که بخشى از )13، ص1372احمدي ، (معناى تعاملى و دوسویه است 
شود و اگر  ى مربى و برخى دیگر از جانب متربى ارائه مى عناصر و متغیرهاى آن از ناحیه

  .ى تلقین یا القا است گونه نباشد، از دیدگاه تربیتى معادل واژه این
رسانى به  کمک«: توان گفت، تربیت عبارت است از با توجه به این دید تعاملى، مى

روزه، مربیان و معموالً ام. »اش هاى درونى ها و توانش متربى براى شکوفاسازى قابلیت
ى  شاخه: باید در سه شاخه انجام شود» کمک کردن«گویند که  فیلسوفان تعلیم و تربیت مى

ى یک بینش  ما با ارائه. ى رفتارها  ها، و شاخه ها و انگیزش ى گرایش ها، شاخه بینش
دهى یک رفتار به  خاصى، با تقویت بعد انگیزشى مشخص و سرانجام با تصحیح و جهت

طبیعتا این . هایش شکوفا شود کنیم تا استعدادها و قابلیت ، به متربى کمک مىسمت خاص
ونَفْسٍ وما سواها، فَأَلْهمها : فرماید طورى که قرآن کریم نیز مى هاى فطرى، همان قابلیت

تى و تواند شناخ مایه مى این الهام یا درون. اند دوگونه) 8و7ى  شمس، آیه(فُجورها وتَقْواها 
گرایش  ها به فُجور و تقوا، ممکن است یک یا گرایشى باشد؛ یعنى تمایل و گرایش انسان

آگاهانه، یا یک بنیه  شناختى باشد؛ به این معنا که یک علم حضورى ناآگاهانه یا نیمه
شناختى بالقوه و فطرى که بعدها به صورت علم تفصیلى از حالت اجمال به تفصیل 

سازى  هاى تقویت و خاموش یش خفته باشد که باید با مکانیزمآید؛ و یا یک گرا درمى
هاى فطرى براى  آورى زمینه بحث در تربیت، بحث امداد و فراهم. شکوفا یا راکد شود

حجتی ، . (متربى است، نه ایجاد یک امر بدون زمینه که در واقع نوعى تحمیل باشد
  )78،ص 1375



   57 \استان مرکزي  –گروه محققان 

 

و ) ص(الى کلمات پیامبر ت در البهمفهوم امداد که شاخص اصلى فرایند تربیت اس
بعثْت ألُتمم « حدیث نبوى معروف . هم به طور ضمنى وجود دارد) ع(ى معصومین ائمه

دهد که کار انبیا ایجاد مکارم اخالق نیست؛ مکارم  به روشنى نشان مى» مکارِم االَخْالقِ 
ها  هاى گرایشى در انسان هاى بینشى یا زمینه مایه اخالق، به صورت فطرى، در قالب دست

، تکمیل یا همان شکوفاسازى )ص(شود که کار پیامبر وجود دارد و از روایت استفاده مى
  )44، ص 1359امینی ، . (ها است مایه این دست

 و داراست ینید تیترب که ياسازنده و کارآمد اریبس يهایژگیو و اوصاف وجود با
 باز گشاست،گره و ثمربخش د،یمف اریبس یتیترب يالگو نیا که سازدیم قانع را یکس هر
یم یتلق ناکارآمد و نااستوار را آن ن،ید روانیپ از یگروه یحت و مردم از يادیز ةعد هم

 نیا يهایژگیو و اوصاف ۀهم با که دارند یاشتباه و ناروا تصورات آن ةدربار و کنند
 و یستگیشا یتیترب نظام نیا که دهدیم نشان عالوه به و است متناقض ، یتیترب يالگو

 یبعض. ندارد را تیترب به مربوط يها حوزه ةادار و یتیترب يهادستورالعمل ۀارائ تیصالح
  : از ندعبارت یاجمال صورت به تصورات، نیا از

  .است یمذهب مراسم انیمتول ای ینید کارگزاران تیترب یمعن به الزاماً ،ینید تیترب  -
 در و است يویدن يهاشیگرا و هاخواسته گذاشتن کنار یمعن به ینید تیترب  -

  .انجامدیم ییگراآخرت و یکشاضتیر به تینها
 را ینید ریشعا تینها در که است ياگونه به افراد آوردن بار ،ینید تیترب ةثمر  -

  .دهند انجام یشرع دستورات ای مکتوبات از یبعض مطابق
  .است یستیآلدهیا و شانهیاندالیخ ،ییگراواقع از شیب ینید تیترب -  
 از ياریبس یعمل ۀتجرب ژهیو به و ینید یتیترب نظام يهاتیواقع که است یحال در نیا

 و ذاتاً فوق موارد از کی چیه آنکه با و است نیا از ریغ ،یتیترب نظام نیا افتگانیتیترب
 یحت و ینید مسلّم قواعد از کی چیه که است آن قتیحق ستند،ین نابجا و ناروا حتماً
 هرگز یضمن ةاشار ای حیصر دیتأک با و نبوده موارد نیا دنبال به هرگز نید اهل يایوصا
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 نشان مثالً و کنند یمعرف تیترب نیا صادق يمایس عنوان به را یخاص وجه اندنخواسته
  .است ینید تیترب یینها ةثمر مشخص، و خاص شغل و پست نیا که دهند

 به حیتسب همواره ن،ید نام به شدهتیترب فرد که ستین نیا ینید تیترب از منظور
 نظام بستر در شدهتیترب فرد که ستین آن منظور عالوه، به. باشد ذکر به لب و دست

 زمزمه و ذکر البته. باشد فرمان به گوش و ریز به سر همواره و خجول، رو،کم ،ینید تیترب
 خود، معتدل و مشروع حد در بلکه ندارد، یمشکل چیه تنها نه بودن محجوب و ایح و

 رفته هم يرو ای ییتنها به را ها آن که نیا اما رود،یم شمار به ینید يهنجارها از یبخش
 و يزیاگریدن گذشته، نیا از. است فاحش يخطا آورد، حساب به ینید تیترب نظام معادل

 دیترد و یقطع مسلّمات با که انجامد،یم سمیسکوالر به منطقاً که یافراط ییگراآخرت
  !شود؟ یمعرف ینید تیترب تیغا و هدف تواندیم چگونه است، مخالف نید ریناپذ

 یمعن نیا به ست؛ین یمذهب افراد پرورش صرفاً ،ینید تیترب ماحصل گر،ید يسو از
  نید يصور و يظاهر اعمال به يرعادیغ یصورت به که دهدیم پرورش را يافراد که

 امر چیه از و اندمشغول یشیاین و یپرستش مناسک و آداب گزاردن به و ندیجویم تمسک
 یاصول يهایژگیو با و است نادرست زین تصور نیا. ندارند سررشته يگرید بار و کار و
 )131-145 صص ،1372 ، ياحمد. (دارد آشکار تناقض یتیترب نظام نیا

 
  :تاثیر رابطه ي دین واخالق بر تربیت

تربیت عبارت است از شکوفا سازى استعدادها و جهت دهى آن به سوى کمال 
انسان بدون تربیت صحیح ره به . ترین نیاز انسان در زندگى است  تربیت ضرورى. مطلوب

چیند و نه کام انسان هاى دیگر را از  مى برد، نه از باغ زندگى خویش میوه شیرین جایى نمى
و باالتر آن که نه به درك معناى انسانیت نایل  ;کند ثمرات درخت وجود خود شیرین مى

بدین جهت تربیت عالی ترین . یازد رفیع انسانیت دست مى هاى آید و نه به فتح قله  مى
. ترین وظیفه والدین است پیام کتب و اولین و ضرورى  ترین هدف پیامبران و اساسى
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بزرگ ارجى دو   مسوولیت دارد که به این ضرورت و اهمیت تربیت،والدین را بر آن مى
ایفاى درست آن خود را به صالح و آگاهى از روش و فنون تربیت  براى ;چندان نهند

  . مجهز بسازند و باالگو گرفتن از مربیان موفق در انجام دادن این وظیفه مهم بکوشند
ترین مربیان و سیره قولى و عملى آنها مطمئن  شک معصومان علیهم السالم موفق بى

با توجه به آنچه در . ترین الگو براى والدین در امر ظریف و پرپیچ و خم تربیت است 
مقاله بر  اهمیت رابطه ي دین واخالق ذکر شد ، براي بررسی این همگرائی بر تربیت ، این

تربیتى امام رضا علیه السالم در تربیت فرزند را یادآورى کند و  آن است تا نکاتى از سیره
سیره تربیتى امام رضا علیه السالم . بردارد  بیت  گامى، هر چند ناچیز، در ترویج معارف اهل

خانواده و نیز تک فرزندى چنان  ، با توجه به سفر آن حضرت به خراسان و دورى از کانون
چرا که تربیت فرزند یگانه آن هم از راه  ;توجه است ر قابلکه برخى از بزرگان قایلند بسیا

 . طلبد اى خاص مى دور شیوه

  
  :تدریجى بودن تربیت -1

 ;شناسد و نه زمان و مکان تربیت جریانى مستمر و فعالیتى تدریجى است که نه مرزمى
تربیت درخت . بلکه به درازاى عمر است و به پهناى ابعاد وجودى عالم اکبر، یعنى انسان

یک شبه یا چند ماهه در امر ظریف و پیچیده تربیت  دهد و نباید انتظارداشت زود ثمر نمى
باید از سال ها قبل از تولد زمینه تربیت صحیح را فراهم کرد و  بلکه  ;معجزه انجام گیرد

در سیره ائمه اطهار علیهم . با صبر و حوصله، به انجام آن پرداخت بعد از تولد، بتدریج 
و دیدگاه هاى آنان مسایلى چون انتخاب همسر شایسته، لزوم رعایت آداب ازدواج   مالسال

حکایت ازاین نکته ... ، توجه به مواقع و شرایط انعقاد نطفه، مراقبت هاى ایام باردارى و 
  )155، ص 1376انصاریان ، . ( مهم دارد

  :انتخاب همسر صالح و شایسته ) الف
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هیچ سودى براى « : لیه السالم نقل کرده است که فرمودرضا ع یحیى از امام صفوان بن
هنگام دیدن وى شوهر خوشحال شود و در غیاب شوهر  مرد بهتر از همسر صالح، که 

  )78، ص 1370خاتمی زنجانی ، ( » . نگهدار خود و اموالش باشد، نیست
ین است بروالد. هم چنان که زن باید صالح و شایسته باشد، مرد نیز باید شایسته باشد

بشار  حسین بن.  انتخاب کنند که به کمک دخترانشان، شوهران شایسته و صالحى براى آنان
از بستگانم از دخترم  خدمت امام رضا علیه السالم نامه نوشتم که یکى: گوید واسطى مى

هست که دخترم را به  آیا صالح. [خواستگارى کرده است، ولى مرد بد اخالقى است
را به ازدواج او در  اگر بداخالق است، دخترت« : حضرت فرمود] ازدواج او در آورم؟

  )119، ص  1385صالحی ، (» . نیاور
  : رعایت آداب ازدواج) ب

بعد از انتخاب همسر شایسته، در طلیعه ازدواج باید مهم ترین هدف ازدواج، که 
ب هاى همان تربیت فرزندان صالح است، مورد توجه باشد ویاد خداوند متعال میهمان قل

سایر آداب نکاح، از خداوند فرزند سالم و   پاك زن و مرد بوده و آنها باید، ضمن رعایت
الرضا، که به حضرت رضا علیه السالم منسوب  در کتاب شریف فقه. صالح طلب کنند

هنگامى که : به شوهر، چنین آمده است است، در مورد اولین برخورد زن و مرد، خطاب 
خداوندا، او را «: بنشان و بگو او را به طرف قبله  ;اش را بگیر ، پیشانىزن به خانه تو وارد شد

پروردگارا، از او فرزند با برکت و  ;ام کرده ام و با میثاق تو بر خود حالل به امانت گرفته
مدرسی (» .ام شریک مساز و سهمى براى او قرار مده ام کن و شیطان را درنطفه سالم روزى

  )98، ص 1376، 
  : بت هاى ایام باردارىمراق) ج

  توجه به. بعد از انعقاد نطفه، مراقبت هاى ایام باردارى بسیار مهم و ضرورى است
و   وضعیت روانى همسر، گستراندن بستر آرامش در منزل و خارج آن و نیز تغذیه مناسب

عالوه بر غذاى سالم و مقوى، استفاده ازبرخى . سالم از ضرورت هاى این دوره است
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تواند در آینده کودك و شخصیت و صفاتش مؤثر باشد ، بدین  و خوراکی ها مى ها میوه
توصیه   گیرى از برخى خوردنی ها در ایام باردارى جهت، معصومان علیهم السالم بهره

  )88، ص 1375حجتی ، . (اند کرده
: محمد بن سنان از امام رضا علیه السالم نقل کرده است که آن حضرت فرمود

اگر حمل آنها پسر باشد، پاکیزه قلب ودانشمند و شجاع  ;ارتان را کندر دهیدهمسران بارد«
» .یابد شود و نزدشوهرش منزلت مى خواهد شد و اگر دختر باشد، خوش اخالق و زیبا مى

  )114، ص 1380بوذري ، (
مسلما، این نوع خوراکی ها علت تامه پدیدآمدن این صفات نیست و عوامل دیگر 

 . هم مؤثر است

  
  :بعد از تولد  -2

باید آواى توحید را   در اولین گام. گذارد بعد از تولد، کودك قدم به جهانى نو مى
توحید عطرآگین ساخت و  اش را از نسیم خوش در گوش نوزاد زمزمه کرد، فضاى هستى

امام . هاى زیباى ذکر الهى سرشار کرد با افشاندن بذر توحید سرزمین وجودش را ازالله
هنگام تولد فرزند درگوش راست او اذان و در گوش چپش « : الم فرمود رضا علیه الس
 )78، ص 1385صالحی ، (  ». اقامه بگویید

  
  :نامگذارى  -3

ها بستگى مستقیم  زیبایى و رکیک بودن واژه . کند اى حکایت از معنایى مى هر واژه
ان مورد توجه گرچه معنا امرى اعتبارى است و در نامگذارى چند. به معناى آنها دارد

نام نیکو مایه . شود ولى هنگام به کاربردن آنها معانى ناخودآگاه تداعى مى ;نیست
زیرا نام تا . سرشکستگى و احیانا احساس حقارت است باعث  سربلندى و افتخار ونام زشت 

ائمه . پایان عمر با انسان همراه است و فرد همواره با آثار خوب و بدش مواجه است
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گزیدند و هم دیگران  م السالم هم خود نام هاى نیکو براى فرزندانشان بر مىعلیه طاهرین
امام هشتم شیعیان نام نیکوى محمد را بر فرزند دلبندش . کردند را بدین امر سفارش مى

نام محمد باشد، روز و  اى که در آن  خانه«: نهاد و از تاثیر این نام نیکو چنین پرده برداشت
 )60، ص 1386رکنی ، ( » .رسانند کى به پایان مىشبشان را با خیر و نی

  
  : مراقبت از کودك -4

به ثمر . رسد مى به رشد و شکوفایى نوزاد انسان گلى نو رسیده است که بتدریج 
مادر، باغبانان دلسوز   والدین، بویژه. نشستن گل به مراقبت دائمى باغبان نیاز دارد

مراقبت از . آنان نیاز دارد قبت همه جانبهاند و گل هاى معطر زندگیشان به مرا زندگى
روانى و تامین نیازهاى عاطفى  سالمت جسمانى، تغذیه مناسب، تامین آرامش و سالمت

به ویژه در نخستین . تاثیر بسزا دارد اش  نوزاد در رشد جسمانى، عاطفى و تکامل معنوى
توانى، به توجه روزهاى زندگى که نوزاد، به خاطربیگانگى با محیط جدید و ضعف و نا

  ) 66، ص 1359امینی  ، . ( افزون تر نیازمنداست
وقتى زمان وضع حمل خیزران، مادر : حکیمه خواهر امام رضا علیه السالم گفته است

هنگام « : حضرت جواد علیه السالم رسید، حضرت رضا علیه السالم مرا صدا زد و فرمود
آنگاه حضرت چراغى » . رون اتاق برود وضع حمل، پیش او حاضر باش و همراه او و قابله

حمل خیزران چراغ خاموش شد و او  هنگام وضع. در اتاق گذاشت و در آن را بست
جواد علیه السالم به دنیا آمد در حالى  بودیم که حضرت در این وضیعت . ناراحت گردید

آن نگاه  تمام اتاق را روشن کرد و ما به که بر روى او چیز نازکى مانند پارچه بود، نورش
در این هنگام . آنگاه او را در آغوش گرفتم و آن پرده را از او جدا کردم. کردیم مى
رضا علیه السالم آمد، در اتاق را باز کرد، جواد علیه السالم را گرفت، در گهواره  امام

 )144، ص 1376اکرمی ، ... ( اش باش  حکیمه مراقب گهواره: من فرمود گذاشت و به 
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  :المتى کودك و س -5
هر چند در . انسان است از ویژگی هاى دین اسالم تاکید بر پرورش همه ابعاد زندگى

اما دستیابى به آن هدف  ;است تربیت اسالمى پرورش ابعاد معنوى هدف اصلى و نهایى
در سیره تربیتى امام . پذیر است امکان بزرگ در پرتو داشتن جسمى سالم و روانى با نشاط

بهداشت ، تغذیه سالم و نیز  عالوه بر تاکید بر سایر ابعاد ، به رعایت  رضا علیه السالم ،
آن . و عقیقه توجه خاص شده است عوامل غیر مادى مؤثر در سالمتى مانند صدقه 

عقیقه کردن براى « : حضرت، در بخشى از مطالبى که براى مامون نوشت،چنین نگاشت
د در روز هفتم و معادل وزن موها طال یا پسر و دختر، نامگذارى، تراشیدن مو هاى سر نوزا

  )64، ص 1386رکنی ، (» . نقره صدقه دادن الزم است
فرزندانتان را در « : در سخن دیگرى به نقل از پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وآله فرمود

عالوه بر » . شود زیرا ختنه باعث پاکى بیشتر و رشد سریع تر آنان مى ;ختنه کنید روز هفتم
در منى : گوید مى یحیى صنعانى. تغذیه سالم و مقوى فرزند مورد توجه حضرت بود این ها،

حضرت  بر حضرت رضا علیه السالم وارد شدم، در حالى که جواد علیه السالم در دامان
 )151، ص 1376مدرسی ، . (داد نشسته بود و حضرت به او موز مى

  
  با کودك  صحبت  -6

در عین حال . هم معانى کلمات را نداردقدرت درك کودك اندك است و توان ف
کودك این توجه را نوعى اظهار محبت و . سخن گفتن با او نشانه توجه والدین به اوست

داند و با تمام ضعف و نقصان، گاه با لبخند و زمانى با حرکات دست و پا به  ابراز عاطفه مى
، به ویژه حرکات لب، گفتن والدین عالوه بر این، مشاهده چگونه سخن. دهد آن پاسخ مى

کلیم بن عمران . آورد زمینه مساعدى براى آموزش سخن گفتن کودك پدید مى
« : حضرت فرمود. از خدا بخواه به تو فرزندى دهد: به امام رضا علیه السالم گفتم: گوید مى

  )88، ص 1377اکبري ، ( » . شوم و او وارثم خواهد شد من صاحب یک فرزند مى
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جواد علیه السالم به دنیا آمد، حضرت رضا علیه السالم به اصحابش هنگامى که امام 
  : فرمود

بن  فرزندى به دنیا آمد که شبیه موسى بن عمران شکافنده دریاست و مانند عیسى« 
صالحی ، . (کرد و در تمام طول شب با او صحبت مى» . مریم مادرش پاك و مطهر است

 )90، ص 1385

  
  محبت -7

دردها، تسکین دهنده قلب هاست و بهترین راه محبت داروى شفابخش 
بجا، در هر مکان و زمان و در هر  محبت . مشکالت و ناسازگاري هاى تربیتى است حل

همگان، در هر سن و موقعیت، به عاطفه و . اى کارآمد و مؤثر است مقطع و سن، وسیله
. جام زالل محبتند اما کودکان، نوجوانان و جوانان بیش از دیگران تشنه ;محبت نیازمندند

کند و ناسازگارى و پرخاشگرى نابجایشان را  رفتار نابجا و ناقصشان را محبت اصالح مى
نا  ها را گشود و راه هاى   توان بسیارى از گره با محبت مى. برد از میان مى  داروى محبت

  )54، ص 1359امینی ، . (هموار را هموار کرد
. گرفت گوناگون بهره مى ؤثر تربیتى به شکل هاىامام رضا علیه السالم از این شیوه م

) پدر و مادرم به فدایت(»  انت و امى بابى«خود را در قالب جمله زیباى  گاهى اوج محبت
اکبري . ( بوسید فشرد و مى گرفت، به سینه خود مى مى داد و زمانى او را در آغوش نشان مى

  )66، ص 1377، 
علیه السالم بربستر شهادت پدر وارد شد، هنگامى که جواد « :  گوید اباصلت مى

برگردنش انداخت، او  حضرت رضا علیه السالم از بستر برخاست، به سوى او رفت، دست 
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، ص 1380بوذري ، (» ... را به سینه فشرد، میان دو چشمش را بوسید و با او سخن گفت
44(  

ل اصرارزیاد گاهى والدین در مقاب. محبت کلید حل بسیارى از مشکالت تربیتى است
 ;کنند ابراز مى کودکان بر خواست هاى غیر معقول یا غیر ممکن، رفتارى تند و نامناسب 

، 1375حجتی ، . (ولى حتى در چنین موقعیتى رفتار محبت آمیز مناسب تر و مؤثرتراست
  )112ص 

به جاى آورد و   در سالى که امام رضا علیه السالم حج« : کند امیه بن على نقل مى
به خراسان رفت، من در مکه همراه امام بودم و امام جواد علیه السالم نیز همراهش  سپس 

وقتى طوافش تمام شد، به طرف . امام رضا علیه السالم با خانه کعبه وداع کرد. بود 
جواد علیه السالم که خردسال بود، بر دوش . رفت و در آنجا نماز گزارد] ابراهیم[مقام

رفت، ] اسماعیل[جواد علیه السالم به طرف حجر . شد ه مىطواف داد) غالم حضرت(موفق
. باد، برخیز جانم به فدایت : موفق به او گفت. و این امر مدتى طول کشید در آنجا نشست 

موفق خدمت . اش غم نمایان شد خیزم تا وقتى که خدا بخواهد و در چهره برنمى: او فرمود
باد، جواد علیه السالم در حجر نشسته،  ایت جانم به فد: امام رضا علیه السالم آمد و گفت

برخیز، اى حبیب : جواد علیه السالم آمد و فرمود امام رضا علیه السالم به طرف. خیزد برنمى
کنید  چگونه برخیزم، درحالى که شما با کعبه چنان وداع مى: جواد علیه السالم فرمود. من

: امام رضا علیه السالم فرمود] براى بار سوم! [گردید که گویا هرگز به سویش بازنمى
  )132-133، صص 1376مدرسی ، ( » . جواد علیه السالم برخاست. برخیز، اى حبیب من
یابیم که امام رضا علیه السالم در مقابل اصرار امام جواد  شریف در مى  از این حدیث

آمیز و صبر و حوصله فرزند  بلکه با جمالت محبت ;علیه السالم هرگز به او تندى نکرد
  . خردسالش را قانع کرد
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  احترام  -8
شک هر انسانى در هر مقطع سنى، با توجه به برداشتى که از ارزش  بى

هر انسانى خود رادوست . خویش دارد، براى خود احترام و شخصیت قایل است نزلتوم
کودك و نوجوان نیزهر چند به . دارد و دوست دارد که مورد احترام دیگران واقع شود

بدین جهت . است اما براى خود احترام قایل ;رشد اجتماعى و عقالنى کافى نرسیده است
شمس الدین ، . (ن نقش مؤثرى در تربیت و رشد او داردآمیز والدین و مربیا رفتار احترام

  )77، ص 1372
امام رضا علیه السالم براى امام جواد علیه السالم احترام بسیار قایل بودند و از این 

عباد، که به تصویب فضل  محمد بن ابى. برد مؤثر در تربیت فرزند بسیار بهره مى شیوه 
حضرت « : گوید الم را به عهده گرفته بود، مىسهل امور نگارش حضرت رضا علیه الس بن

که نزد عرب عالمت [رضا علیه السالم همواره از فرزند بزرگوارش محمد با کنیه 
  ابوجعفر به من چنین نوشت و من به ابوجعفر چنین: فرمود برد و مى نام مى] است احترام 

و کودکى بیش نبود، برد  با آن که امام جواد علیه السالم در مدینه به سر مى. نوشتم
هایى که از حضرت جواد به  کرد و نامه رضا علیه السالم وى را بسیار احترام مى حضرت
 )89، ص 1377اکبري ، (» ... داد  رسید،با کمال بالغت و نیکویى پاسخ مى وى مى

  
  تشویق  - 9

در  تشویق بجا و مناسب. تشویق در تربیت کودك و نوجوان بسیار مؤثر است
. سازد کند و آنان را براى انجام کارهاى بزرگترآماده مى جاد انگیزه و شوق مىفرزندان ای

شیوه نیز مورد توجه  بدین جهت این. در واقع تشویق نردبان پیشرفت و موفقیت آنهاست
  . حضرت رضا علیه السالم بود

خدمت امام رضا علیه السالم بودم که حضرت جواد علیه « : گوید زکریا بن آدم مى
او، که حدود چهار ساله بود، دست هارا بر زمین نهاد و سرش را . السالم را نزد ما آوردند
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جانم به : رضا علیه السالم به او فرمود امام. به طرف آسمان بلند کرد و به فکر فرو رفت
مادرم فاطمه  به در آنچه نسبت: کنى؟ فرمود وضوعى چنین اندیشه مىباد، در چه م فدایت

سوزانم و خاکسترشان را به  آورم،مى به خدا قسم، آنها را از قبر بیرون مى. اند انجام داده
او را به خود نزدیک ساخت، ]در مقابل کار نیکویش[امام رضا علیه السالم . ریزم دریا مى

شایستگى  باد، تو براى امامت فدایت پدر و مادرم به :بین دو چشمش را بوسید و فرمود
 )93، ص 1377اکبري ، (» .دارى

  
  نظارت والدین  - 10 

آنان که بیشتر عمر خود در کسب تجارب صرف . و تجربه است زندگى صحنه درس
کودکان و نوجوانان . اند، در رویارویى با دشواري ها ازتوان فزون تر برخوردارند کرده

نظارت . ز تجربه دارند وبدین سبب به نظارت و کمک والدین نیازمندترندبهره کمترى ا
مستمر و حساب شده بروضعیت اخالقى، تحصیلى و رفتارى فرزند یک ضرورت 

نکته . البته این نظارت باید منطقى و غیر مستقیم باشد;انکارناپذیر در امر تربیت است
اختصاص  یژه پدر، در کانون خانوادهاین است که نظارت به مواقع حضور والدین، به و مهم

بلکه حتى وقتى پدر براى مدتى حضور فیزیکى ندارد، باید هم چنان از وضعیت  ;ندارد
سفارش هاى پیش از مسافرت و مکاتبه با . فرزندانش آگاه باشد و بر کار آنها نظارت کند

  ) 113، ص 1385جهان مهین ، . (ضرورى و کارساز است فرزند در طول سفر، امرى
حضرت رضا علیه السالم که به سبب ستم فرمانروایان ناگزیر مدتى دوراز وطن و 

شفاهى از دور بر   خاواده به سر برد، به شکل هاى گوناگون همچون نامه و پیام هاى
وى ارائه   کرد و راهنمایی هاى الزم را به وضعیت فرزندش جواد علیه السالم نظارت مى

نمود ،  شایسته مى تن به خراسان درباره فرزندانش آنچه چنان که پیش از رف. دادند مى
  : نماید زمینه بسیار سودمند مى اشاره به دو نمونه از رفتار آن حضرت در این. سفارش کرد

  قبل از سفر ) الف
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هنگامى که « : ابى محمد وشاء از امام رضا علیه السالم نقل کرد که حضرت فرمود
کنم، اهل و عیال خود را جمع کردم و از آنها  حرکتخواستم از مدینه به سوى خراسان 

سپس دوازده هزار دینار بین آنها تقسیم کردم و . بگریند خواستم که با صداى بلند بر من 
سپس دست جواد را گرفتم، وارد مسجد . گردم شما بر نمى من هرگز به سوى: گفتم

اش را  ز رسول خدا نگهدارىپیامبرصلی اله علیه و آله شدم، دست اورا بر قبر گذاشتم و ا
پدر و مادرم به فدایت، به سوى دشمن : دریافت و گفت] رازکارم را[جواد . طلب کردم

کرد که به سخنان جوادگوش  وکالء و خدام خود را سفارش روى؟ حضرت همه  مى
و آنها . کنند، با او مخالفت نورزند و بعد از وفات من به وى بگروند فرادهند، از اواطاعت

  )145، ص 1385صالحی ، (» ... آگاه کردم که او امام بعد از من و جانشین من است را 
  بعد از سفر ) ب

اى به حضرت جواد علیه السالم  گوید امام رضا علیه السالم در نامه نصر مى ابن ابى
اى اباجعفر، به من اطالع دادند که خدام، هنگام خروج شما ازخانه، شما « : چنین نوشته بود

برند و این به خاطر بخل آنهاست تا از شما به کسى خیرى  در کوچک بیرون مى را از
ورود و خروجت فقط از  خواهم که  به حقى که بر گردن تو دارم، از تو مى] فرزندم[ ;نرسد

هنگامى که خواستى از خانه خارج شوى، همراه خود طال و نقره داشته . در بزرگ باشد
اگرعموهایت از تو طلب کمک کردند، . ، عطا کنباش و هر که از تو چیزى خواسته

هایت کسى از تو  اگر از عمه . اختیار توست کمتر از پنجاه دینار عطا نکن و بیشتر از آن به
] فرزندم،. [کمک خواست، کمتر از بیست و پنج دینارمده و بیشتر از آن به اختیار توست

گران انفاق کن و از خداى این سفارش من به خاطر رشد ورفعت مقام توست، پس به دی
 )147، ص 1385صالحی ، (» . صاحب عرش، ترس فقر وتنگدستى نداشته باش
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  :  خود اتکایى -11
همگام با رشد جسمانى و . مهم تربیتى است  توجه به استقالل و خوداتکایى از نکات

ا براى یابد و او باید خود ر مردم از کودك افزایش مى افزایش سن، توقعات و انتظارات 
از طرفى وابستگى فرزند به والدین، به ویژه پدر، نه . سازد  ایفاى نقش در جامعه آماده

زیرا امکان پیش آمدن موقعیت ویژه و محروم شدن . همواره ممکن مطلوب است و نه 
بنابراین، والدین باید ضمن نظارت صحیح و . والدین انکارناپذیر است فرزند از کمک 

زمینه استقالل و خوداتکایى را در فرزندانشان به وجود آورند و با  به تدریج  حساب شده
حسن منفرد .(بدانان قدرت اداره زندگى را در آنها تقویت کنند واگذارى مسوولیت 

  )77، ص 1370،
آن . بسیار زیباى سیره تربیتى امام رضا علیه السالم توجه به این امر مهم است  از نکات

دانست  نگرى فرمود و چون مى جواد علیه السالم آینده خوبى براى فرزندش حضرت به
گیرد با  بزرگ رهبرى جامعه اسالمى را به عهده مى  مسوولیت فرزندش در نوجوانى

امام هشتم . وى قدرت مدیریت و رهبرى را در او تقویت کرد واگذاردن مسوولیت ها به
مال به فرزندش وا نهاد و علیه السالم ، هنگامى که درمدینه بود، اداره امور خویش را ع

حضرت جواد علیه السالم ، با این که کودك و نوجوان بود، به خوبى از عهده این امر 
پیوسته حضرت جواد علیه السالم با این که کودك بود، « : گوید حنان بن سدیرمى. برآمد

و  اداره امورحضرت رضا علیه السالم را در مدینه به عهده داشت و به خادمان حضرت امر
  )96، ص 1376اکرمی ، (» . کرد کرد و هیچ کس با وى مخالفت نمى نهى مى

کرد و  جواد علیه السالم به خوبى مدیریت مى این سخن بدان معناست که حضرت
 . کردند آنها با او مخالفت نمى
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  پرورش بعد عقالنى  -12
د منطق و پرورش بعد عقالنى و شکوفاساختن استعدا. باید همه جانبه باشد تربیت 

منطقى بار آوردن فرزند سبب . استدالل در فرزند یکى از مهم ترین ابعاد تربیت است
رفتار کند و در صورت لزوم،  بیندیشد، منطقى تصمیم بگیرد، منطقى شود درست  مى
سیره ) 120، ص 1376انصاریان، . ( کند هیچ هراسى از دیدگاه ها و رفتارهاى خود دفاع بى

آن  لیه السالم از این منظر نیز الگویى کامل براى همه رهروانتربیتى حضرت رضا ع
  :کند بنان بن نافع نقل مى. حضرت است

کرد،  جواد علیه السالم با کودکان بازى مى روزى مامون از جایى که حضرت« 
کردند و تنها جواد علیه السالم آنجا  کودکان از ترس میدان بازى را ترك. گذشت مى

گناهى مرتکب نشدم تا : ها فرار نکردى؟ فرمود چرا همراه بچه: و پرسیدمامون از ا. ایستاد
خواهى عبور  باز کنم، از هر جا مى تا آن را برایت  از ترس بگریزم و جاده هم تنگ نیست 

من : تو کیستى؟ حضرت در جواب فرمود: پرسید] تعجب کرد و از این پاسخ[مامون . کن
طالب علیهم  ابى على بن الحسین بن على بن د بنمحم بن جعفر بن محمد بن على بن موسى

 )95، ص1377اکبري ،(» .السالم هستم

  
  :نتیجه گیري و پیشنهادات

سطحبرتر برد تا بهاشو ماديخاکیخودرا از سطحانسانکهاستآندینوااليهدف
بهدر جایی. یابدمیتعابیر متفاوتیمختلفدر ادیانخود الهیآن. برساندو الهیخود علوي

استیا آتمنهستینهانیروحواحد است، در جاییجهان، یا خدايو خالقمبدأ هستیعنوان
و کلیقانونیشکلدیگر بهدارد، در جایینامالوهیتکهاستانسانیاصلیجوهرةهمانکه

ناپذیر هستیو تزلزلاساسیاصلشکلو بهیافتگریز نتوانآناز اقتضايآید کهفراگیر درمی
شد و با او شریکو خونباید در گوشتکهمتجسد استدیگر الوهیت، در جایی)تائو(است
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و الوهیحیاتبهشتبهماديحیاتزنداناو از اینمصایبکشید و از طریقاو رنجرنج هاي
 ... .و) مسیح(یافتخدا راهملکوتی

خاصتعبیريغاییواقعیتاز آنخود، عقیدتیهايآموزه تناسباز ادیان، بههریک
میهستیحقیقتخود را اصلغاییواقعیتبا یکدیگر مشترکند کهجهتدارند، اما در این

اند تا انسان آمدهادیان«: کرد کهخالصهجملهرا در یکادیانهمۀغایتتوانمیبنابراین. دانند
کنند و تعالیتا انسان ها را متحولاند آمدهادیان. »برسانندمحوريحقبهها را از خودمحوري

. ( راآنبهرسیدنطریقۀکنند و هممیآنها معرفیرا بهو هدفغایتکار، هماینبخشند و براي
 )81، ص 1366مصباح یزدي، 

  : وجود دارددو رویکرد اساسیاخالقو اهدافاما در مورد غایات
  .خوشایندیا ناظر بهکارانهرویکرد محافظه)  1
  .مصلحتیا ناظر بهطلبرویکرد اصالح  )2 
و روحانینفسانیانسان ها با وضعدانند کهمیرا ایناخالقغایترویکرد اولطرفداران 

. هستندانسان ها چهباید ابتدا دید کهفرضدر این. باشندداشتهو همراهیهمزیستیخودشان
و آنگاهناخوشایند آنها چیستها و خوشایند و و خواستهدارند، تمایالتروحیاتیچه

انسان ها بهشوند کهمیوضعآنبراياخالقیو دستوراتاصول. دادعملراهنمايبا آنمتناسب
محافظه. آورنددستبههایشانخواستهبیشترینارضا را برايتوانند بیشترینمیبیاموزند چگونه

آنها هدفانسان ها پدید آید، بلکهو نفسانیاتدر روحیاتاساسیخواهند تحولینمیکاران
آرمان. دارندانسان ها بالفعلکهاستو نفسانیاتیروحیاتهمینمقتضیاتو رعایتدر حفظ

بهآنانانسان ها و تدبیر وضعمیانو همزیستیهمراهیبیشترینخوشایند، حصولناظر بهاخالق
هستند حداقلیاخالق، اهدافیینااهداف. گردندتأمینو عدالتآزاديدو اصلکهاستنحوي

یکدیگر را بگیرد حقوقو تجاوز انسان ها بهجلو تعديشود کهمقدار اکتفا میهمینو به
 ).حقوقیاخالقی، نهاز راه هايالبته(
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دستیابیدنبالبهدهد و هموارهموجود رضا نمیوضعبهگاهطلب، هیچاصالحاما اخالق
تمایالتارضايبهاساسینحويانسان ها را نباید به اخالقنظر ایناز . بلند استآرمان هايبه

و فرعیوجود دارد، دعوتیزمینهدر ایندعوتیاگر همکرد، بلکهدعوتشانو نفسانیزیستی
را در انسان جدیديخواهد فضایلمیاخالقاین.واالتر استهدفیبهمنظور دستیابیو بهتبعی
در اینجا خوشایند و .کندجدید و برتر تبدیلموجوداتیرا به وجود آورد و آنهاها به

اخالق. آنهاستاست، مصالحمورد توجهآنچهنیستند، بلکهناخوشایند انسان ها مورد توجه
 .نیستدموکراتیککار، ذاتاًمحافظهاخالقطلب، برخالفاصالح

اهداف. کردرا بررسیو اخالقدیناهدافو اشتراكاختالفتوانمیتعریفبا اینحال
دینبخشتعالیسکوالر است، با اهدافاخالقنوعیطور قطعبهکار، کهمحافظهاخالق

منقرائت هاییکهخواهدینظاهراًخداناباورانِايپارههمچونسازگار نیست، مگر این که
گفتهنیز سخنلیبرالسکوالر و دیناز دینِکهدارند، تا جاییمیعرضهاز دینپایهو بیعندي

نظر غیردینیدینچناناند، ما نیز بهکردهتهیاشاصلیرا از هویترهگذر دیناند و از این
غیردینیخوشایند و دینِناظر بهاخالقاهدافمیانتوانمیصورتدر این. باشیمداشته

در اهدافسازگاريو دیناولنوعاخالقباشد، میاناگر دین، دیندید، وگرنهسازگاري
 .وجود ندارد

هر . کندمیدنبالدینکند کهرا دنبالاهدافیتواند همانمیمصلحتناظر بهاما اخالق
در آنها اختالفمیانانسانغایتدر بیاناستممکن. بخشندخواهند انسان ها را تعالیدو می

براي. گویندچیز را میو یکتقریرها، هر دبنابر برخیکمباشد، اما، دستتعبیر وجود داشته
خواهند هر دو می. نیستاو ارضاکنندهبالفعلو نفسانیاتو روحیاتموجود انسانهر دو وضع

قرار را محور رفتار و کردار خویشبرتر آید و حقیقتو خودمحورياز خودخواهیانسان
  )114-121، صص 1376مطهري ، .( دهد

از این رو . اى مرکب از تربیت و اخالق است واژه» تربیت اخالقى«از سوي دیگر ، 
بدین بیان که براى تحقق تربیت اخالقى دو دانش . سرو کار با دو علم تربیت و اخالق دارد
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توان گفت که  آید، البته سهم این دو دانش یکسان نیست و مى مذکور به مدد هم مى
کند و تربیت در خدمت آن و ابزارى مهم براى تحقق  اخالق نقش اصلى را بازى مى
  .بخشیدن به محتواى اخالق است

هایى جهت شکوفاسازى،   تربیت اخالقى فرآیند زمینه سازى و به کارگیرى شیوه
تقویت و ایجاد صفات، رفتارها و آداب اخالقى و اصالح و از بین بردن صفات، رفتارها و 

در این تعریف نکاتى لحاظ شده که با  .دیگرى استآداب غیر اخالقى در خود انسان یا 
، صص 1370حسن منفرد ،: ( گردد هاى تربیت اخالقى آشکار مى دقت در آنها، ویژگى

154-148(  
تربیت اخالقى فرآیند و جریانى مستمر و مداوم است و به ویژه در زمینه ایجاد . 1

تالش بلیغ و مجاهدت مستمر صفات و ملکات اخالقى و از بین بردن صفات رذیله، نیاز به 
دارد و انتظار این که این صفات در مدت کوتاه و بدون تالش فراوان در فرد ایجاد شود و 

  .یا از بین برود، انتظار نابجایى است
در تربیت اخالقى نیاز به زمینه سازى و بر طرف کردن موانع داریم و باید از طریق . 2

هاى اخالقى را در  ها و بدى زم نسبت به خوبىآموزش مستقیم و غیر مستقیم، شناخت ال
فرد ایجاد نماییم و عوامل منفى محیطى و غیر محیطى و نیز موانع متخلق شدن را برطرف و 

  . زمینه تخلق فرد به صفات، رفتارها و آداب اخالقى را فراهم کنیم
 ها دو عنصر اساسى در تربیت اخالقى شناخت فضایل و رذایل و بکارگیرى شیوه. 3

چرا که در تربیت اخالقى هدف کسب فضایل و رفتارهاى اخالقى و دورى از . است
ها این  ها و به کارگیرى شیوه رذایل و رفتارهاى ضداخالقى است و بدون شناخت این

  . گردد هدف محقق نمى
در تربیت اخالقى، در جنبه اثباتى آن، سه مرحله و به عبارت دیگر سه نوع تالش . 4

ى شکوفا سازى است که ناظر به صفات و ملکات فطرى اخالقى است؛ یک: متصور است
یعنى طبق این دیدگاه که صفات اخالقى ریشه فطرى دارند و برخى آیات قرآن و روایات 
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مرحله دیگر . کنند، ضرورى است که این صفات فطرى شکوفا گردد هم آن را تأیید مى
هایى از صفات و رفتارهاى اخالقى  هتقویت است؛ به این بیان که فرد در جنبه مثبت، بهر

رنگ و مقطعى است و نیاز است که این صفات و رفتارها در فرد تقویت  دارد؛ اما اینها کم
چنین در این مرحله و در مورد صفات و رفتارهاى  هم. یابند شده و ثبات و دوام بیش ترى

الش و مجاهدت مرحله سوم که نیاز به ت. ضد اخالقى، بحث اصالح و تغییر مطرح است
بیش تر دارد، مرحله ایجاد صفات و رفتارهاى اخالقى و از بین بردن رفتارهاى ضد اخالقى 

  . است
تربیت اخالقى در سه حوزه صفات، رفتارها، و آداب اخالقى مطرح است و . 5

  .چنان که پیش از این اشاره شد، اختصاص به صفات و ملکات درونى ندارد هم
نبه خود سازى دارد و هم جنبه دیگرسازى؛ به این بیان که تربیت اخالقى هم ج. 6

کند و هم وقتى تأثیرش  گذارد و به اصطالح خودسازى مى هم وقتى فرد در خود تأثیر مى
متوجه دیگرى است، در هر دو صورت، تربیت اخالقى مطرح است، البته باید توجه داشت 

گرسازى و جنبه اخالقى بیش تر ناظر که در تربیت اخالقى، جنبه تربیتى بیش تر ناظر به دی
  .به خودسازى است

 بخشی امور تواند مستقل از مالحظات اخالقی و ارزشی به سامان اي نمی هیچ جامعه

هایی  مقوله ها اجتماعی و فرهنگی خود اقدام نماید؛ به این خاطر که مسئله اخالق و ارزش
متأثر  اسی و رفتاري راهستند که تمامی مناسبات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، سی

ضرورت  ها مهم است، عالوه بر تأکید بر البته آنچه که در امر اخالق و ارزش. سازند می
 ها و رویکردهاي درست آموزش اخالقی و ها، توجه به روش توجه به اخالقیات و ارزش

 هها وجود دارد، ن بسیاري از تردیدها و ابهاماتی که نسبت به اخالق و ارزش. ارزشی است
 هاي آموزش و تربیت خاطر تردید نسبت به روش خاطر تردید در ضرورت، بلکه به لزوما به

 این تردید نیز خود ناشی از فقدان مدل. اخالقی در مدارس و دیگر نهادهاي مربوط است

 ها و بنابراین، تبیین و ارزیابی روش. خاص و روشن تربیت اخالقی و ارزشی است
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تواند گام مؤثري در جهت حل معضالت  اخالقی و ارزشی میرویکردهاي مؤثر تربیت 
  :بر همین اساس پیشنهاد می گردد. تربیت اخالقی و ارزشی به حساب آید مربوط به

زدگى  شود بدون شتاب به مراکز آموزشى و متولیان آموزش و پرورش توصیه مى -
هاى  ز پژوهشاى ا و با جذب نیروهاى متخصص و فرهیخته و حتى تربیت نیرو، مجموعه

منظم و منطقى را براي تبیین وشناخت تربیت دینی ورابطه ي آن با نظام ارزشی واخالقی ، 
به عالوه از نقد، . ساماندهى کنند و از اقدامات بدون پشتوانه نظرى قوى اجتناب ورزند

  .گیرد، غفلت نورزند هایى که صورت عملى به خود مى اصالح و تکمیل فرضیه
هاى پژوهش در  شود با توجه به دشوارى ت اسالمى پیشنهاد مىبه محققان تربی -

زمینه تربیت دینی و رسالت بزرگ آنها در هدایت آموزش و پرورش جامعه اسالمى، از 
هاى علمى و همکارى نزدیک با  کارهاى پراکنده و سطحى پرهیز کنند و با تشکیل انجمن

و آموزش و پرورشى را که دو مجریان آموزش و پرورش، ادعاهاى خود را عینیت بخشند 
از جمله . را توأمان داراست، ارائه کنند) تأمین نیازهاى معنوى و مادى و تمدنى(کارکرد 

در این زمینه ) ع(وائمه ي معصومین ) ص(موارد زیر بویژه با استفاده از قرآن و سنت پیامبر 
  :قابل تامل هستند

ارس نظام آموزش و پرورش رویکرد اخالقی در تربیت دینی در مد تبیین جایگاه
  ایران

رویکرد اخالقی و دیگر رویکردها در تربیت دینی در نظام آموزش  بررسی تطبیقی
  دینی در ایران
  راهکارهاي بهبود عملکرد رویکرد اخالقی در تربیت دینی بررسی

  رویکرد اخالقی به تربیت دینی در ایران نگاه آسیب شناسانه به
هاي درسی آموزش دینی با محتواي برنامه به تربیتبررسی تناسب رویکرد اخالقی 

 دین در مدارس ایران
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 يرضو رهیس در مهیکر اخالقي ها جلوه و مکارم

  )آشناوري مهد( 
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 :   چکیده 

مقاله حاضر مجموعه اي است در بیان مشخصات اخالق عملی و رهنمودهاي علمی 
به طور کامل ) ع(بیان اوصاف کمال آن امام همام  گرچه.ثامن االئمه علیه السالم  می باشد

ي ي صفات جمالیههرگز نمی توان فضائل بزرگ مردي که مظهر همه. مقدور نیست 
  . خداوند وجامع جمیع کماالت روحی و ملکات نفسانی است، به تقریر در آورد

جهت با توجه به اینکه پیامبران و امامان برحق و رهبران  دین در جامع  بشري ، 
و از نظر علم و عمل اسوه هستند لذا سعی شده تا حد توان ، مسائل مطروحه در دهنده

. هدایتگر باشد ... رابطه با آن حضرت از نظر جنبه هاي علمی ، و تربیتی و اخالق فردي و 
ي ارزش هاي انسانی و سرمشق عالی اخالق و آن امام عالی مقام به عنوان نمونه کامل همه

ي نمونه ، مؤثرترین وسیله براي تربیت و اصالح انی ارائه شود ؛ زیرا عرضهو فضائل انس
  . ي ابعاد اخالقی می باشد بشر در همه

اصالحات اخالقی در جامعه و پیدایش صفات انسانی در جامعه بشري ، تنها با 
تعلیمات و تبلیغات و امر و نهی واقع نمی شود ، بلکه باید به یک حقیقت عینی و قابل 

  .مس مبدل گردد و در وجود یک رهبر الهی و انسان پاك تجلی نماید ل
 ، خصائل ، اخالق عملی ، مکارم اخالق) ع(امام رضا : کلید واژه ها
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  :مقدمه 
نشده و اخالق  السالم، به درستى شناخته باید اعتراف کرد که زندگى ائمه ، علیهم

رغم  على. شیعیانشان نیز پوشیده مانده است کریمه و اسوه حسنه بودن آن عزیزان ، حتى بر
السالم، امروز  هزاران کتاب کوچک و بزرگ و قدیم و جدید درباره زندگى ائمه ، علیهم

همچنان غبارى از ابهام و اجمال، بخش عظیمى از زندگى این بزرگواران را فراگرفته و 
قرن و نیم از هاى خاندان نبوت که دو  ترین چهره حیات فردي و اجتماعی برجسته

اعتنایى بسیارى از پژوهندگان و  گیرد با بى هاى تاریخ اسالم را دربرمىحساسترین دوران
 هستند، حقیقت یک مختلف مصادیق ائمه همه که آنجا از. نویسندگان روبرو شده است

 ائمه دیگر یعمل سیره يمعنا به آنها از ییک یعمل سیره بیان و شرح لذا ،»احد و نور کلهم«
  .  رود کار به الزم تحقیق و تامل آن درباره بجاست لذا. هست نیز

  
   نفس تزکیه اهمیت

 -1:  اند کرده تقسیم دسته سه بر را اسالم مقدس دین احکام و تعالیم اسالم علماء
 حقیقت این بیانگر تقسیم این ؛ اخالقی دستورات -3 عملی احکام -2 اعتقادي مسائل
 ، انسانها اصالح جهت در خود ساز انسان و عالیه تعالیم در اسالم آسمانی مکتب که است

  :  نماید می دنبال را هدف سه
 پاك موهومی و خرافی افکار همه از انسانها باید عقیده مقام در یعنی:  عقائد تصحیح

 . کند پیدا اعتقاد حقه عقائد و حقایق به و گردد آزاد باطلی عقده نوع هر از افکارشان و



   81 \استان مرکزي  –گروه محققان 

 

 به و نمایند اجتناب ناشایسته کارهاي همه از باید عمل مقام در یعنی:  اعمال اصالح
 .  کنند عمل شایسته کارهاي و صالحه اعمال همه

 و نمایند تزکیه اخالقی رذائل همه از را خود باید باطن مقام در یعنی:  اخالق اصالح
 ، حقه عقائد داراي انسانها اگر واقع در.  بشوند نفسانی فضایل و کریمه اخالق به متخلّق
  .  اند شده هدایت مستقیم صراط به ، باشند کریمه اخالق و صالحه اعمال

 و وسیع دستورات و است قائل اي ویژه اهمیت ، اخالق اصالح بعد در اسالم
 کریم قرآن.  دهد می کریمه اخالق به تخلق و نفس تزکیه و باطن پاکی درباره را مؤکدي

 من افلح قد«  فرماید می که آنجا ، داند می اخالقی رذائل از تزکیه همان را رستگاري
  .شود می رستگار قطعاً گردانید پاك را آن کس هر که یعنی  1»زکّیها

 به اتصاف خاطر به افرادي بسا چه که است هائی نمونه اسالمی منابع و روایات در
 ایمان از و اورده در کفر از سر...  و ، حسد ، عجب کبر، مانند رذیله صفت چند یا یک

 مانند حسنه صفات به اتصاف و نیکو خلق چند خاطر به افرادي بالعکس و.  اند شده خارج
 براي.  اند شده منور ایمان نور به و اند یافته رهایی کفر از...  و شجاعت ، غیرت ، سخاوت

 هدف حدیث و قرآن زبان در که بس همین ، اخالق مکارم به تخلق و باطن تزکیه اهمیت
 ویزَکِّیهِم آیاته علَیهِم یتْلُو منْهم رسولًا الْأُمیینَ فی بعثَ الَّذي هو« : شده دانسته بعثت

مهلِّمعیو تَابۀَ الْککْمالْحص( پیامبر که انجا در یا 2»و (نِ«: فرماید میع النَّبِی )ص (قَالَ أَنَّه 
 به یافتن علم که است ضروري نکته این ذکر اینجا در. 3» الْأَخْلَاقِ مکَارِم تَمملأُ بعثْت إِنَّما

 عمل نشود شناخته کریمه و حسنه اخالق تا لذا.  است تر مقدم آن به کردن عمل بر چیزي

                                                             
 9 شمس، 1
 از را آنان( و بخواند آنان بر را او آیات تا برانگیخت خودشان از اى فرستاده سوادان بى میان در که کس آن اوست 2

 )2 ، جمعه(  بیاموزد بدیشان حکمت و کتاب و گرداند پاکشان) زشت اخالق و جهل لوث
:  ج بحاراألنوار ،373:  ص 68:  ج بحاراألنوار ،372:  ص 67:  ج بحاراألنوار  ، 187:  ص 11:  ج الوسائل مستدرك 3

 8:  ص األخالق مکارم  ، 382:  ص 68
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 اسوه عنوان به را) ص( پیامبر کریم قرآن که انجا از و بود خواهد معنی بی اخالق مکارم به
 کَانَ لِّمن حسنَۀٌ أُسوةٌ اللَّه رسولِ فی لَکُم کَانَ لَقَد« : فرماید می و کند می معرفی حسنه
 اخالق و سیره شناخت) ع( ائمه عصمت اصل گرفتن نظر در با و 1» الْآخرَ والْیوم اللَّه یرْجو

  . بود خواهد ضروري امري) ع( معصومین
  

   کامل اسوه) ع(الرضا موسی بن علی
 صراط نشانگر و کامل اسوه ، اخالقی و عملی ، اعتقادي بعد سه در) ع( هشتم امام

 با را خود حقه عقائد و حقایق همه خود عالیه تعلیمات در ، عقیدتی بعد در. بود مستقیم
 ، عملی بعد در.  گردانید روشن و بیان داد می اجازه زمان شرایط که آنجا تا ابعادش همه

 آگاه ناشایسته کارهاي و صالحه اعمال همه به را مومنان اش عملی و علمی رهنمودهاي به
 نظر از ، اخالقی بعد در.  نمود ارشاد زشت کارهاي از اجتناب و نیک کارهاي  انجام به و

 پاك انسانهاي تمامی براي کریمه اخالق و الهی ارزشهاي همه به تخلق و نفس تزکیه
  . بود نظیر بی الگویی
  

  )ع(رضا حضرت نفسانی فضایل از اي شمه
پاك و بی آالیش ، و آنان عمالً به . در میان مردم و با مردم بود ) ع(زندگی ائمه 
،  الگو ، سرمشق و )ص(آموختند و همچون پیامبر و پاکی و فضیلت می مردم درس زندگی
» ه وسرَاجا منیرًا داعیا إِلَى اللَّه بِإِذْن«سوره مبارکه احزاب  46ي شریفه مصداقی براي آیه

ي خدا و  ساخت، و برگزیده امامت آنان را از مردم ممتاز می بودند ، و با آنکه مقام رفیع
گرفتند، و خود را از مردم  عین حال در جامعه حریمی نمی حجت او در زمین بودند در

 . کردند  جدا نمی
                                                             

. دارد امید بازپسین روز و خدا به که کس آن براى نیکوست سرمشقى خدا رسول] به اقتدا[ در شما براى قطعا 1
 )21احزاب،(
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ر مقام ستایش پیامبر او جایی که خدایش د در اخالق نمونه بود ، تا) ص(پیامبر اکرم
موفقیت او را نیز  ، رمز»وإِنَّک لَعلى خُلُقٍ عظیمٍ« را به خلق نیکو و عظیمش یاد کرده 

   .دانداخالق ارزنده وي می
اختیار دید، بیاي که هرکس آنان را میبودند، به گونه امامان نیز تجلی اخالق پیامبر

نیز در زندگی فردي و اجتماعی چنین ) ع(احضرت رض. افتادمی) ص(به یاد رسول اکرم
هایی اعجازآمیز و ارزشهایی در کرد از او نشانهرا حکایت می بود که خلق واالي پیامبر

گویا . اوراق تاریخ و بستر روزگاران، متجلی است و گواهانی راستین بر بزرگی او گواهند
   .اخالق و صفات پیامبر است او آینه تمام نماي

، در ) ع(مالکات نفسانی و خصوصیات عالیه معنوي و عملی امام هشتم سجایا و  
: که فرمود) ع(آن بزرگوار طبق فرمایش امام صادق . حدي نیست که به تقریر در آید

ما امامان ، به خداوند سوگند اسماء حسناي خداوند هستیم ( 1» نَحنُ و اللَّه الْأَسماء الْحسنَى«
الیه و جمالیه است ، مانند علم ، حلم ،حکمت ، رحمت ، عطوفت  ، مظهر همه صفات کم)

  .وسایر اسماء حسنی و کماالت 
 صفات آن تمام گاه جلوه و نما تمام يآینه ، معصوم امامان سایر مانند) ع( رضا امام
 مردم سرآمد و فرد به منحصر حسنه صفات و کماالت کلیه در و ، است حق حضرت
 آن انسانی ارزشهاي و معنوي ابعاد و جوانب همه نشود هرگز پس.  بود خود روزگار
 یترك ال کله یدرك ال ما« نبوي حدیث مصداق به لکن کرد بیان و درك را حضرت

  .شود می اشاره آن از قسمتی به 2»کله
  
  

                                                             
 42 ص ، 2 ج ، تفسیرالعیاشی  ، 194ص ، الظاهرة اآلیات تأویل  ،6 ص ،91 ،ج بحاراألنوار ،144ص 1 ج  الکافی، 1
 58 ص ، 4ج ، الآللی عوالی 2
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  آداب غذا خوردن 

حضرت قبل از غذا دست مبارکش را می شست و به دستمال پاك نمی کرد ولی 
بعد از غذا دهان مبارکش 1.دست ها را می شست و با دستمال خشک می کرد بعد از غذا 

بعد ازغذا به پشت می خوابید و پاي راست را روي پاي چپ می انداخت . را می شست 
کَانَ . باقی مانده غذاي سفره را هرگز دور نمی ریخت دستور می داد به نیازمندان بدهند 2.

أَکَلَ أُتی بِصحفَۀٍ فَتُوضَع قُرْب مائدته فَیعمد إِلَى أَطْیبِ الطَّعامِ مما  إِذَا) ع(أَبو الْحسنِ الرِّضَا
نْ کُلِّ شَیأْخُذُ مفَی ؤْتَى بِهتْلُو  یی ینِ ثُماکسلْما لرُ بِهأْمی فَۀِ ثُمحالص لْکی تف وضَعئاً فَیشَی ء

قْتَحم الْعقَبۀَ ثُم یقُولُ علم اللَّه عزَّ و جلَّ أَنْ لَیس کُلُّ إِنْسانٍ یقْدر علَى عتْقِ هذه الْآیۀَ فَلَا ا
 3.رقَبۀٍ فَجعلَ لَهم السبِیلَ إِلَى الْجنَّۀِ بِإِطْعامِ الطَّعامِ 

قبل از غذا و بعد از نخود پخته شده را 4.غذا را اگر بسیار گرم بود ، میل نمی فرمودند
همیشه امر می کرد بر سر سفره . ي تازه را با اشتها میل می نمود غذا میل می نمود تره

حضرت دستور می داد گرده 5.نمک بگذارند و اکثر اوقات غذا را با نمک آغاز می کرد
به خوردن عسل عالقه داشتند . نان را کوچک بگیرند و می فرمود که در آن برکت است 

» تمریون«رطب و خرما را با میل و اشتها می خورد و می فرمود ما و شیعیان ما ) ع(ام ام6.
  8.هرگاه می خواست غذا میل کند ، هرکه با او بود به او هم می خورانید 7.هستیم 

                                                             
  52 باب 1 حدیث 476 ص ،16ج الشیعه وسائل ؛ مقدمه 48 ص ، 1ج)ع( رضا االمام مسند 1
 74 باب 3 و 1ح 500 ص ،16ج الشیعه وسائل 2
 11 ح 97 ص 49ج ، االنوار بحار 3
 14 باب 400-403 ،صص 66ج ، االنوار بحار 4
 96 باب 522،ص 16ج ، الشیعه وسائل ؛ 13 باب 394- 400 ،صص 66ج ، االنوار بحار: رك 5
 2 باب 298 و297 ،ص 66ج ، االنوار بحار: رك 6
 23 ح 103و102 ،ص 49ج ، االنوار بحار 7
 164 و 101 ،ص 49ج ، االنوار بحار 8
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  آداب لباس پوشیدن 

در خلوت و محیط خانه لباس درشت می پوشید اما در بیرون خانه و محیط اجتماع 
لباس 2.گاهی لباس طیلسان کبود و گاهی لباس خز می پوشید  1.ی می پوشید لباسهاي قیمت

هرگاه می خواست لباس نو بپوشد 3.لباس خود را همیشه از طرف راست می پوشید 2.
ظرف آبی می طلبید سوره هاي قدر و اخالص و کافرون را هرکدام ده بار می خواند و بر 

 4.ند زندگی پاکی خواهد داشت آن جامه می پاشید و می فرمود هرکس این کار را بک
ناس و (نوشته اي را که با مشک نوشته بودند و در آن آیۀ الکرسی و ام الکتاب و معوذتین 

دو انگشتر در  5.و قوارعی از قرآن در آن مکتوب و در غالفی بود همراه داشت ) فلق
 قوة اال ما شاء اهللا ال« و در دیگري نقش » حسبی اهللا«در یکی نقش . دست مبارك داشت 

  6.بود » باهللا
  

  )ع(بهداشت و نظافت امام رضا 
هر روز صبح بعد از مسواك  7.حضرت هر روز صبح بعد از نماز مسواك می کرد 

گاهی سر و صورت خود را به رنگ سیاه  8.کردن براي خوشبویی دهان کندر می جوید 

                                                             
 7 ح 300 ،ص 79ج ، االنوار بحار 1
 6ح 91 ،ص 49ج ، االنوار بحار 2
 4 ح 372 ص ،3ج ، الشیعه وسائل 3
 همان 4
 26 ح 103،ص 49ج ، االنوار بحار 5
 . مقدمه 39 ص1ج) ع( رضا االمام مسند 6
 مقدمه 39 ص 1ج) ع( رضا االمام مسند 7
 همان 8
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سرمه به چشم می گاهی و بلکه بسیاري اوقات خود را زینت می کرد و 1.خضاب می نمود 
   2.کشید 

در بسیاري از مواقع در . حضرت همیشه به آب نظیف ، مضمضه و استنشاق می کرد
گاهی مبلغ . هنگام وضو لبهاي مبارك را بر هم می گذاشت که آب وارد دهان نشود

بوي خوش را 3.زیادي خرج تهیه مشک می کرد و پیوسته به محاسن خود می مالید 
  4.روز خود را خوشبو می نموددوست می داشت و هر 

اکثر اوقات بعد از . هرگاه می خواست میان مردم برود موي خود را شانه می کرد 
سبزه زار رفتن و 5.به کار می برد دهان مبارك را شستشو می داد» اشنان«غذا در آبی که 

د حضرت هرگز آب دهان خو.استفاده از هواي آزاد و سالم ، مورد عالقه آن بزرگوار بود
  6.را در معابر عمومی نمی انداخت و از این کار در کوچه و بازار پرهیز می کرد

  
  ارتباط حضرت و مردم 

در تعامالت اجتماعی به  امام  علیه السالم با مردم نشست و برخاست داشتند و
بود که با الگو قرار دادن  این سیره چنان نیکو. نمودندنیکوترین صورت با آنان برخورد می

   .گوناگون را بیاموزیم توانیم روش صحیح برخورد اسالمی با افرادرت میآن حض

از پدر و مادر نسبت به .نسبت به دوستانش بسیار رئوف بود و محبت خاصی داشت 
گاهی شیعیان و دوستان را چنان مورد محبت قرار می . مردم نزدیک تر و مهربان تر بود 

                                                             
 102و100 صص ،76 ج ، االنوار بحار 1
 96 ص ،76 ج ، االنوار بحار 2
 25 ح 103ص ،49 ج ، االنوار بحار 3
 27 ح 104 ص ،49 ج ، االنوار بحار 4
 107 باب 4 ح 537ص ، 16ج ، الشیعه وسائل 5

 91 ص ،49 ج ، االنوار بحار 6



   87 \استان مرکزي  –گروه محققان 

 

خانه آنان را مشایعت می نمود و براي آنان ابالغ داد که با آنان مصافحه می نمود و تا در 
کارگري که براي کار اجیر می کرد مزدش را طی می کرد و در پایان . سالم می فرمود

اگر کسی به او احسان می کرد به چندین برابر احسان . کار مقداري مزد بیشتر به او می داد 
هنگام غذا خوردن به کار دیگري هرگز غالمان و کارگران خود را . او را تالفیمی نمود 

   1.وادار نمی کرد 
هیچگاه چه در سخن 2.حضرتش هیچگاه برابر کسی پاي مبارکش را دراز نمی کرد

  3.گفتن و چه در کار دیگري به کسی جفا نمی کرد 
  

 )ع( بخشش و کرم امام رضا
لذیذترین السالم این بود که دستور داد تا  علیه اي از بخشش و کرم امام رضا نمونه

بلکه او براي «: فقیران بدهند و این آیه را قرائت فرمود غذاها را در سینی بگذارند و به
اي را آزاد  داند که هر کس نتواند بنده خدا می: فرمود سپس 4»کند گردنه کوشش نمی

  5.گردد که مانند راهی است که به بهشت منتهی می نگرد کند، همان قدر به بخشش می
من یکی از : آمد و به او سالم داد و گفت) ع(امام  شخصی نزد:  نمونه اي دیگر

من از حج برگشته و پول و داراییم را . دارند می آنهایی هستم که تو و پدرت را دوست
از تو خواهش دارم که مرا به وطنم . منزلم برسم ام و هیچ پولی ندارم تا به تمام کرده
اي، از طرف تو  که تو به عنوان صدقه به من داده را وقتی به منزلم رسیدم، آنچه. بازگردانی

   .دهم به فقیري می

                                                             
 22ح  102، ص 49بحار االنوار ، ج  1

 91، ص49بحار االنوار ، ج  2

 90، ص49بحار االنوار ، ج  3

 .11/ بلد   4

 .28، ص 12بحاراالنوار، ج  5



 1389مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژوهشی شناخت اخالق و آداب رضوي   /  88

 

 

سپس امام رو به مردم کرد » .بنشین، خداي من به تو خیر دهد«: مرد فرمود امام به آن
امام . گفت تا متفرق شدند و کسی جز سلیمان جعفري و حیثمه باقی نماند و با آنان سخن

» خراسانی کجاست؟«: وارد شد و در را بست و گفتاو . اش را داد خانه ي ورود به اجازه
این دویست دینار را بگیر و براي رفع : به او فرمود) ع(حاضر شد و امام  خراسانی نزد او

   .صرف کن و آن را از طرف من به عنوان صدقه به فقیر مده احتیاج خود
مل را ترك کرد، زیرا لطف خداوند و امام معصوم شا آن مرد با خوشحالی آنجا

   .حال وي شده بود
فدایت شوم، شما مقدار زیادي پول به : جعفري رو به امام کرد و پرسید سپس سلیمان

   .در حالی که صورتت را پوشاندي آن مرد بخشیدي،
انجام دادم که مبادا آثار پستی  این کار را از این جهت: حضرت در جواب او گفت

مگر . برطرف کرده باشم ش راو شرمندگی در صورتش ببینم، چون ممکن است نیاز
اي  خفا عمل حسنه کسی که در«: را که فرمود) ص(اي این حدیث پیامبر اکرم  نشنیده

اي بیان  نشنیده آیا» .انجام دهد، مانند کسی است که هفتاد حج بموقع انجام داده است
به خانه مرا با آبرو  آمدم،) پیامبر اکرم(وقتی براي حاجتی نزد وي «: گوید شاعر را که می

   1.».برگردانید
السالم این است که مردي مسکین و  امام رضا علیه ي دیگري از سخاوتمندي نمونه

  !خود به من عطا فرما ي محبت به اندازه: فقیر به او گفت
   !توانم چنین تعهدي بکنم من نمی: حضرت به او فرمود

ي محبت خودم به  هبه انداز: به اشتباه خود پی برد و سپس به امام عرضه داشت فقیر
  .کن من عنایت

                                                             
 .28 ص ،12 ج بحاراالنوار، 1
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داد  پس دستور» .توانم البته می«: السالم لبخندي زد و به او فرمود امام رضا علیه
   1.دویست دینار به فقیر بدهند

 
   برترى مالك تقوى

 بِمائدةٍ یوماً فَدعا خُرَاسانَ إِلَى سفَرِه فی ع الرِّضَا مع کُنْت: گوید مى بلخ اهالى از یکى
لَه عما فَجهلَیع هیالونَ مانِ مودالس و مرِهغَی فَقُلْت لْتعج اكدف لَو زَلْتع ؤُلَاءهةً لدائفَقَالَ م 
هإِنَّ م الرَّب كارتَب الَى وتَع داحو و ةٌ الْأُمداحو و الْأَب داحو و زَاءالِبِ الْجمدر من2» الْأَع 

 حضرت براى اى سفره وقتى روز یک بودم، همراه خراسان به) ص(رضا حضرت سفر
 جمع سفره آن سر بر را سیاه غیر و سیاه از اعم خدمتگزاران تمام حضرت آن انداختند

 حضرت! دهید قرار دیگرى سفره آنها براى است خوب شوم فدایت کردم عرض من. کرد
 و است یکى ما همه پدر و ما همه مادر است، یکى ما همه خداى که باش آرام فرمود،
 چند هر است تر مقرب خداوند نزد است بهتر عملش کس هر. است عمل به هم پاداش

  باشد سیاه سودانى یا بنده
  

   تبذیر و اسراف
 لَهم فَقَالَ بِها رموا و أَکْلَها یستَقْصوا لَم و فَاکهۀً یوماً الْغلْمانُ أَکَلَ: گوید مى خادم یاسر

 إِلَیه یحتَاج منْ أَطْعموه یستَغْنُوا لَم أُنَاساً فَإِنَّ استَغْنَیتُم کُنْتُم إِنْ اللَّه سبحانَ ع الْحسنِ أَبو
. انداختند دور به نرسانده پایان به را آن و خوردند اى میوه حضرت غالمان روزى3»

 -هستید نیاز بى خورده نیم میوه همین از شما اگر اهللا سبحان: فرمود آنها به) ع(رضا حضرت
  . برسانید دارند احتیاج که افرادى به را آن اند، محتاج آن به که هستند افرادى -بدانید

                                                             
 .361 ص ،4 ج المناقب، 1
 230،ص 8 ج الکافی، 2
 297 ص ،6 ،ج الکافی 3



 1389مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژوهشی شناخت اخالق و آداب رضوي   /  90

 

 

  
   مؤمن حرمت

 اجتَمع قَد و أُحدثُه ع الرِّضَا الْحسنِ أَبِی مجلسِ فی أَنَا کُنْت: گوید مى حمزه بن یسع
هیرٌ خَلْقٌ إِلَیکَث أَلُونَهسنِ یلَالِ عالْح رَامِ وخَلَ إِذْ الْحد هلَیلٌ عجالٌ رطُو مفَقَالَ آد لَه لَامالس 

کلَیا عنَ یولِ ابسر لٌ اللَّهجنْ رم یکبحم ی وبحم کائآب و كاددرِ ع أَجدصنَ يمم 
جالْح و قَد تی افْتَقَدنَفَقَت ا وی معا ملُغُ مأَب لَۀً بِهرْحفَإِنْ م تأَیی أَنْ ري إِلَى تُنْهِضَنلَدب و لَّهل 
لَیۀٌ عمعفَإِذَا ن لَغْتي بلَدب قْتدي تَصی بِالَّذینتُول نْکع تفَلَس عضوقَۀٍ مدفَقَالَ ص لَه سلاج 

کمحر اللَّه لَ ولَى أَقْبالنَّاسِ ع مثُهدحتَّى یتَفَرَّقُوا ح و یقب وه انُ وملَیس فَرِيعالْج ۀُ وثَمخَی 
ی تَأْذَنُونَ أَ فَقَالَ أَنَا وی لخُولِ ففَقَالَ الد انُ لَهملَیس مقَد اللَّه رَكأَم خَلَ فَقَامرَةَ فَدجالْح و 

یقۀً باعس ثُم خَرَج و در ابالْب و أَخْرَج هدنْ یلَى مابِ أَعالْب نَ قَالَ وأَی یانا فَقَالَ الْخُرَاسأَنَا ه 
 بِها تَصدقْ لَا و بِها تَبرَّك و نَفَقَتک و مئُونَتک فی بِها استَعنْ و دینَارٍ الْمائَتَی هذه خُذْ فَقَالَ ذَا

 و أَجزَلْت لَقَد فداك جعلْت سلَیمانُ فَقَالَ خَرَج ثُم تَرَانی لَا و أَراك فَلَا اخْرُج و عنِّی
تمحا رمذَا فَل تَرْتس کهجو نْهخَافَۀَ فَقَالَ عى أَنْ مؤَالِ ذُلَّ أَری السف هِهجی وقَضَائل تَهاجح 

 بِالسیئَۀِ الْمذیع و حجۀً سبعینَ تَعدلُ بِالْحسنَۀِ الْمستَترُ ص اللَّه رسولِ حدیثَ سمعت ما أَ
  1. لَه مغْفُور بِها الْمستَترُ و مخْذُولٌ

 براى هم زیادى عده و بودم صحبت مشغول) ص(رضا حضرت با مجلسى در من
 داخل گندمگون و قامت بلند مردى که بودند شده جمع حرام و حالل مسائل از پرسش

 حج از و هستم شما اجداد و شما دوستداران از دوستى من داشت عرضه و کرد سالم و شد
 که برسم شهرم به من که بفرمائید کمکى است ممکن اگر شده گم ام توشه و زاد آیم، مى
 شما جانب از آنرا رسیدم شهرم به چون پس تعالى، خداى جانب از من بر است نعمتى این

  . ندارم صدقه به احتیاجى من چون دهم مى صدقه
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 آنها با و مردم به کردند رو حضرت. کند رحمت ترا خدا بنشین،: فرمود حضرت
 باقى خیثمه و جعفرى سلیمان و من و مرد آن فقط و شدند متفرق که وقتى تا گفتند سخن

   بروم؟ منزل داخل به من دهید مى اجازه فرمود، حضرت. ماندیم
 از را خود مبارك دست و در پشت آمدند لحظاتى از بعد و رفتند داخل و شدند بلند

 اینجا بله: گفت مرد آن خراسانى؟ مرد آن کجاست: فرمودند و کردند خارج در باالى
 متبرك آن به و بده انجام را خود کار و بگیر را دینار دویست این: فرمود حضرت. هستم

 آن. نبینى مرا تو و نبینم ترا من که برو بیرون دهى، صدقه نیست الزم هم من طرف از و شو
 و وافر عطاى که شما شوم فدایت گفت سلیمان آمدند، حضرت وقتى. شد خارج مرد

 تا فرمود، حضرت پوشاندید؟ او از را خود نازنین روى چرا فرمودید مرد این به زیادى
 هر: فرمود) ص(خدا رسول که اى نشینده مگر آیا. ببینم اش چهره در را سؤال ذلت مبادا
 کار و سیئه کس هر و حج هفتاد با است برابر بدارد، مستور را خود نیک کار و حسنه کس

 خالفش عمل و بپوشاند را خود زشتى کس هر و شود مى خوار کند آشکار را خود زشت
  ! شد؟ خواهد بخشیده دهد انجام پنهان در را

  
 خودشناسى

  . 1نَفْسه الْإِنْسانِ معرِفَۀُ الْعقْلِ أَفْضَلُ :فرماید مى ) السالم علیه( رضا امام
 درس انـسـان بـه خـودشـنـاسـى .باشد خودشناس انسان که است این عقل برترین

 هاى زیان نیز خود به انسان جهل و دارد بـسـیـارى سـودهـاى و آمـوزد مـى فـراوان هـاى
  . داشت خواهد بر در بسیار

 را خود زمانى شرایط و خود که کسى.  است انسان موفقیت کـلید ، خـودشـنـاسـى
 ، سیاسى ، فردى ، اجتماعى موقعیت و بیابد را خویش نـواقـص و هـا تـوانـایـى بشناسد،

                                                             
 355، ص  75بحاراألنوار ج  1
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 تصمیم تر، درست و تر مطمئن و بهتر و تر راحت کـند، درك را خـود دیـنـى فرهنگى
 و بخت به پا خود کارى ندانم و خود جهل با که جاهل هاى آدم خالف بر گیرد؛ مى

  .زنند مى خود خوشبختى
  

  :نتیجه 
تنها شمه اي از اخالق نیکو و خوي زیباي آن امام بزرگوار بود ، که  گذشت، آنچه

پسندیده و درجات کمالیه و صفات جمالیه را دارا بود و تمام ابعاد اخالق شایسته و آداب 
به زیور همه فضایل و خصال ستوده و سیرت عالیه آراسته بود و اخالق الهی بر همه ابعاد 

  .زندگی آن حضرت حاکم بود 
باید داراي اثر ) ع(و سایر امامان ) ع(اظهار عالقه و اعتقاد به مقام والیت امام رضا 

و حاکمیت آن بر اخالق ) ع(ید با تخلق به اخالق جمیله امام هشتم عملی باشد ، لذا با
  .  فردي و اجتماعی خود ، محیط زندگی انفرادي و اجتماعی خود را زیبا نمود 

ان اهللا تعالی جمیل و یحب «: به هر حال با توجه به حدیث نبوي شریف که فرمود 
عزَّ و جلَّ یحب معالی الْأُمورِ و یکْرَه  إِنَّ اللَّه:  فرمود یا» الجمال و یحب معالی االخالق

نباید از این زیبایی باطن و جمال معنوي که ارزش و کمال واقعی انسان است ، »  1سفْسافَها
و اتصاف به ) ع(غافل بود و سزاست که به پیروي از اسوه زیبایی و جمال ، حضرت رضا 

ر و باطن خود را زیبا نمود ، تا محبوب خداوندي خوي زیباي آن پیشوایان راستین ، ظاه
  ان شاء اهللا. که داراي همه صفات جمالیه است ، شد 

، بزرگ رهبر الهی و پیشواي برحقی است ) ع(لذا از آنجا که حضرت ثامن الحجج 
که تجسم عینی تمام ابعاد تعالیم اسالمی و بارزترین نمونه و سرمشق عالی اخالق الهی 

رح و روشی براي اصالح اخالق فردي و اجتماعی و سائر شئون بشري ، ارائه ط. است 

                                                             
 73ص17ج عهیالش وسائل -  1
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هرچند جامع و کامل باشد  ، آنگاه مؤثر و منشاء اصالحات واقعی می گردد ، که متکی 
و تجسم آن هم در اخالق و گفتار و کردار پیامبر و . به نمونه و سرمشق عالی اخالق باشد 

ي نیکی هاست ، که در دل هاي مردم ه کامل همهمعصوم ، اسوه و نمون. امام معصوم است 
چشمها به سوي او دوخته و دلها مجذوب معنویت او گشته تا همه با عشق . اثر می گذارد 

  . و عالقه وافري از اخالق و رفتار او پیروي کنند
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  : مآخذ و منابع

السالم قم،  جلد، مؤسسه آل البیت علیهم 29، وسائل الشیعۀشیخ حر عاملى،  .١
  هجرى قمرى 1409

، یک جلد، انتشارات رضى روضۀ الواعظینمحمد بن حسن فتال نیشابورى،  .٢
  قم

هجرى  1365جلد، دار الکتب اإلسالمیۀ تهران،  8، الکافیثقۀ االسالم کلینى،  .٣
  شمسى
 1404لبنان،  - جلد، مؤسسۀ الوفاء بیروت  110، بحار األنوارعالمه مجلسى،  .٤

  هجرى قمرى
جلد در یک مجلد، انتشارات جهان،  2، )ع(عیون أخبار الرضا شیخ صدوق،  .٥

 هجرى قمرى 1378

جلد، انتشارات جامعه مدرسین قم،  4، من ال یحضره الفقیهشیخ صدوق،  .٦
 هجرى قمرى 1413

، یک جلد، انتشارات جامعه مدرسین قم، تحف العقولحسن بن شعبه حرانى،  .٧
 هجرى قمرى 1404

، یک جلد، انتشارات صحیفۀ الرضاالسالم، امام على بن موسى الرضا علیه  .٨
 هجرى قمرى 1406، )ع(کنگره جهانى امام رضا 

هجرى  1407، یک جلد، دارالکتاب االسالمى، عدة الداعىابن فهد حلى،  .٩
 قمرى

، مناقب آل أبی طالببن شهرآشوب مازندرانی ، محمد بن علی ،  .١٠
 .هجري قمري 1379قم، مؤسسه انتشارات عالمه، 
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 )ع( رضا امامي رفتار وی خالقای شناس روش
  )یدگلیب انیاعظم مولود( 
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  چکیده
امامان بزرگوار همگی داراي بهترین وبرترین خصوصیات اخالقی ورفتاري بوده 

که درتمامی این بزرگواران به ..فضایلی همچون صبر؛ایثار؛فداکاري ؛مقاومت؛ایمان و.اند
زیباترین شکل ممکن ودرحد متعالی خویش وجود داشته است هرکدام ازاین ستارگان 

سجایاي اخالقی وسیرت نیکوي است دراین میان  پرفروغ تاریخ رابه اندیشه می کشانیده
همچون پدرانش براي همیشه تاریخ چراغ روشن )ع(امام همام علی بن موسی الرضا

  .جویندگان کمال ومعرفت می باشد
 ذات،ودرون کیفیت وکاشف است، انسان شخصیت مهم ازعناصر اخالق،یکی

 و عام دوستی سبب بودند،وبدین ممتاز،آراسته و عالی اخالق به السالمرضاعلیه امام.اوست
 بود، مانندبی و یگانه حضرت، آن انسانیت همچنین ،.  کردند جلب خود به را، خاص

 ازنگهبانان حضرت،یکی خودآن بودکه رسالتی نبوت،ومصداق روح یتجل ودرحقیقت
  .رفتمی شمار به اسرارآن ووارثان دارانوامانت

ورفتاري امام رضا علیه السالم می باشد روش شناسی اخالقی :موضوع این نوشتار
وفایده این آشنایی باروش این امام همام می باشد همچنین استفاده ازاین اخالق ورفتار 

  .فردي واجتماعی میباشد که فوایدبیشماري به همراه دارد یدرزندگ
این تابلوي شکوهمند که اینک برشدم تابه وسع خود گوشه اي ازآنرا بنمایانم چیزي 

همچنین ) ع(نیست مگرگوشه اي از تابلوي ارزشمندسیره وسخنان حضرت امام رضا
البته این کاربرمن حقیرسخت گران،چراکه من درحقیقت می .اخالق ورفتار ایشان می باشد
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از اینرو یاد آوري می کنم که !! کوچک بگنجانمخواهم تمام جمال وکمال رادرقطعه اي 
هر گونه نقص و کاستی در هر گوشه این تابلو به معنی کمبود ونارسایی در حقیقت 

  نیست،نقص از جانب قلمی است که کوشیده است این تابلو را ترسیم کند)ع(معصوم 
  اخالق ، رفتار، امام رضا علیه السالم ،روش : واژگان کلیدي
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 :مهمقد

ها وتامین سعادت بشردرتمام ابعاد  هدف اساسى دین اسالم،تربیت انسان
،براى این )ص( اسالم پیامبران الهى بویژه پیامبر. وجودي،درتمام مراحل زندگى است

اندودرانجام این   نموده سعى خود را مبذول  هدف مقدس مبعوث شده و در این راه نهایت
یک اصل مسلم توجه فراوان  یق فطرى بشر به عنوانها وعال به نیازها، ویژگى ماموریت،

،دقیقا ) ع( بخش اهل بیت به همین جهت دستورات تربیتى اسالم و فرهنگ حیات. داشتند
امامان بزرگوار همگی داراي بهترین . ها،تدوین شده است در راستاى پرورش فطرى انسان

فضایلی همچون .وبرترین خصوصیات اخالقی و رفتاري بوده اند
که در تمامی این بزرگواران به زیباترین شکل ...ر؛ایثار؛فداکاري؛مقاومت؛ایمان وصب

ممکن ودر حد متعالی خویش وجود داشته است هرکدام ازاین ستارگان پرفروغ تاریخ را 
بهترین و موثرترین روش وشیوه رهنمون ساختن انسانها «:به اندیشه می کشانیده است که
اشد،وامامان بزرگوار همان بهترین وپسندیده ترین شیوه را در مسیر رشد و هدایت چه می ب

  ).6ص1372شیرازي ،(برگزیده اند
از آنجا که زندگی مادي ومعنوي انسانها در هم تنیده است وجدا سازي میان نیازهاي 
دنیوي واخروي کامال امکان پذیر نیست امامان عالوه برپاسخگویی به نیازهاي معنوي 

  )73،ص1385ترابی ،(یات مادي انان نیز تاثیر گذار بوده اندومعرفتی در جنبه هاي ح
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  داشتن مکارم اخالقی
هرکس به سعادت دنیوي واخروي خود عالقه منداست باید مشکالت وسختی هاي 
زندگی را با برخوردي زیبا و اخالق خوبی که در سایه ایمان براي او حاصل شده است 

در خانواده  یکی از مهمترین راههاي  برطرف کند از این رو پرورش مکارم اخالقی
  .رسیدن به زندگی سعادتمند معرفی شده است 

به مردم )ص(از پدر گرامی خود نقل کرده اند که رسول اکرم ) ع(حضرت امام رضا
زیراخداوند مرا براي بسط اخالق .بکوشید تا به مکارم اخالق تخلق یابید«:می فرمودند

آن امام بزگوار پرورش مکارم ).3،ص1385ند ،پیو(»بزرگوارانه مبعوث فرموده است
کسی به رمز «:اخالق  را بعنوان یکی از رموز سبکباري در زندگی معرفی نموده می فرماید

سبکباري  از زندگی دست یافته که بدون حرص وطمع به روزي اکتفا کند و بوسیال انجام 
  1.یش باشدواجبات وترك محرمات و دارابودن مکارم اخالق آماده روز مرگ خو

  
 اخالق امام رضا از نگاه شاعران

وي که در . ابونواس ، از ادیبان و شعراي معروف عصر امام رضا علیه السالم است 
ادبیات و شعر ، شهره و نادار زمان خود بوده است ، با تمام توان ادبی که داشت ، از ستودن 

 :ابن طولون می نویسد . امام علیه السالم اظهار ناتوانی کرد 

  :برخی از اصحاب به ابونواس اعتراض داشته و گفتند « 
شعر سروده اي ، تو را چه شده ... تو درباره ي شراب ، کوه و دشت ، موسیقی و  

است که درباره ي موضوعی مهم ، یعنی شخصیت واالي علی بن موسی الرضا علیه السالم 
ام نیز هستی و او را به خوبی تا کنون چیزي نگفته و شعري نسروده اي ؟ با آن که معاصر ام

واهللا ما ترکت ذلک اال اعظاما له و لیس یقدر : ابونواس در پاسخ چنین گفت . می شناسی 

                                                             
 .مجلسی محمد تقی،بحاراالنوار - 1
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چگونه کسی . مثلی ان یقول مثله ؛ سوگند به خدا که بزرگی او مانع این کار شده است 
قیل :سرود  آن گاه ابیات زیر را» . چون من ، درباره ي شخصیتی چون او مدح تواند کرد 

  لی انت اوحد الناس طرا فی فنون من الکالم النبیه
  لک فی جوهر الکالم بدیع یثمر الدر فی یدي مجتبیه

  فعالم ترکت مدح ابن موسی والخصال التی تجمعن فیه
  قلت ال اهتدي لدمح امام کان جبریل خادما البیه

توان آن نیست تا از از من نخواهید او را بستایم ، مرا : چکیده ي سخن او چنین است 
  کسی که جبرئیل خادم آستان پدر

  ) 18ص  3کشف الغمه ج . ( اوست مدح گویم 
قصیده اي منسوب است که در مرو چون چشمش به حضرت رضا علیه السالم افتاد ، 

  : آن را سرود و گفت 
  مطهرون نقیات ثیابهم تجري الصاله علیهم اینما ذکروا

  له فی قدیم الدهر مفتخرمن لم یکن علویا حین تنسبه فما
  فانتم المال االعلی و عندکم علم الکتاب و ما جاء ت به السور

امامان معصوم ، پاکیزگان و پاکدامنان هستند که هرگاه نامی از ایشان به میان : عنی ی
  . آید ، بر آنان درود و تحیت فرستاده خواهدشد 

کسی که انتسابش به سالله ي پاك علی علیه السالم نرسد ، در روزگاران داراي 
  . مجد و افتخار نیست 

به راستی که شما در جایگاه بلندي قرار دارید و علم کتاب و مضامین سوره هاي 
  1. قرآن نزد شماست 
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حضرت از مناقبی واال و صفاتی « : ابن صباغ مالکی درباره ي حضرتش می نویسد 
صلی ( نفس شریفش پاك ، هاشمی نسب و از نژاد پاك نبوي . ندیده برخوردار است پس

  ) 243الفصول المهمه ص ( » است ) اهللا علیه و آله و سلم 
. بعد از جریان والیت عهدي ، روزي عبداهللا بن مطرف بن هامان بر مامون وارد شد 

: ه عبداهللا کرد و گفت خلیفه رو ب. حضرت رضا علیه السالم نیز در مجلس حضور داشت 
  :درباره ي ابوالحسن چه می گویی؟ عبداهللا گفت 

چه بگویم درباره ي کسی که طینت او با آب رسالت سرشته شده و ریشه در « 
آیا از چنین ذاتی جز مشک هدایت و عنبر تقوا می تواند . گواراي وحی دوانیده است 

  ). 144ص  2عیون اخبار الرضا ج ( » ظاهر شود؟ 
   
  )ع(خالق ورفتار امام رضا ا
در زمانی که با افراد مختلف در حال صحبت و بحث بودند به هیچ عنوان ) ع(امام  

سخن کسی را قطع نمی کردند واگر فرد حاجتی داشت در صورت توان حاجت او را 
و همیشه خنده ي آن حضرت تبسم بود و هرگز قهقهه اي از اودیده .برآورده می کرد
بر سر سفره می نشستند همه افراد خانه را صدا می کردند و بر سر ) ع(مام نشده است وقتی ا

کم خواب بودند وبیشتر شبها تا صبح بیدار می ماندند ) ع(سفره قرار شان می داد امام 
سه روز روزه در ماه را ترك نمی ) ع(وعبادت می کردند و دعا می خواندند هرگز امام 

وي که اکثر مواقع در شب این کار صورت می کردند و صدقه مخفی می دادند به نح
  .گرفت

در خصوص این موارد حدیثی از ابراهیم بن عباس نقل شده است ابراهیم بن عباس 
به کسی ظلم کند یا سخن کسی را قطع ) ع(می گویند من هرگز ندیدم حضرت رضا 

یا آب دهان نماید یا بی احترامی نسبت به کسی تکیه دهد یا بنده هاي خود را ناسزا گوید 
خود را بیرون بریزد یا صدایش را قهقهه بلند کند بلکه خنده آن حضرت تبسم بودوقتی 
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براي آن حضرت سفره می انداختند تمام بندگان وخدمتگزاران خود حتی دربانان و 
چوپانها را در سر سفره می نشاند خواب آن حضرت بسیار کم و بیداریش زیاد بود و 

نمی خوابید روزه هاي مستحبی بسیار می گرتف و هرگز سه روز  بسیاري  از شبها تا صبح
  1.صدقات سري آن حضرت بسیار بود... را در یک ماه ترك نمی کرد

  
  اخالق عملی ثامن الحجج

  مهمانی وآداب آن  
بسیار به مهمان احترام می گذاشتند وبراي ایشان وضعیت مهمان از نظر مالی ) ع(امام  

) ع(و پست ومقام مهم نبود هرفردي که برایشان وارد می شدند مورد احترام باالي امام 
. بودند و هیچ کاري را حتی جزیی به مهمان نمی سپردند و خود شخصا انجام می دادند

مهمانی داشتند چراغ روشنایی نیاز به اصالح پیدا کرد ) ع(آمده است شبی حضرت رضا 
دست او را کنار زدند ) ع(مهمان دست خود را دراز کردند چراغ را درست کنند امام رضا 

وخود به اصالح چراغ پرداختند وسپس فرمودند ما قومی هستیم که مهمانهایمان رابه 
ت و باید به آنان با مهربانی زیاد برخورد احترام به مهمان بسیار باال اس 2کاري وا نمی داریم

  .کرد چون مهمان حبیب خداست 
  

  تواضع 
یکی از اصول اخالق این است که در موقع نیاز به افراد کمک کنیم خود رابرتر از  

دیگري ندانیم و یا احساس نکنیم به کسی نیاز نداریم حال که اینگونه است ما خود را ملزم 
در آموزه هاي دینی ما کمک کردن به مردم بسیار اهمیت دارد . کنیم به کمک به دیگران

کسی که صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد : می فرمایند ) ص(به نحوي که پیامبر 
                                                             

 عیون االخبار ارضا- 1
 همان  - 2
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در کمک کردن . این اهتمام هرچند کم باشد یکی از اصول تواضع است 1مسلمان نیست
مشکل مردم در آن موقعیت، ممکن است  نباید ما خود را برتر بدانیم چون دیگر امکان رفع

کمک می خواست هرچند ) ع(در روایات آمده است اگر کسی از امام رضا . پیش نیاید
من این مقام و پست را دارم در روایتی : کم و ناچیز به اوکمک می کردند و نمی گفتند 

خل وارد حمام عمومی شدند یکی از کسانی که دا) ع(آمده است یکبار که امام رضا 
حمام بود و حضرت را نمی شناخت از حضرت خواست او را دالکی کند حضرت با تمام 
جاللتی که داشتند شروع کردندبه کیسه کشیدن آن شخص هنوز چیزي نگذشته بود که 
افرادي که در حمام رفت وآمد داشتند حضرت را شناختند و به آن شخص معرفی کردند 

ت بدون این که از کار خودشان دست آن مرد شروع کرد به عذرخواهی ولی حضر
بردارند جمالتی براي رفع ناراختی او فرمودند و همانگونه که دالکی می کردند با کالم 

  .نرم و مالیم قلب او را آرامش می بخشیدند 
دربخش صفات و اخالق آن حضرت از قول ابراهیم بن عباس نقل است که گفت 

ا می آوردند آن حضرت غالمان و نگهبان را بر تنها بود و براي او غذ) ع(چون امام رضا 
سر سفره اش می نشاند و با آنها غذا می خورد همچنین از یاسر خادم نقل شده است که 

چون آن حضرت تنها می شد همه خادمان و چاکران خود را جمع می کرد از : گفت 
کلینی . وبزرگ و کوچک و با آنان سخن می گفت او به آنان انس می گرفت و آنان با ا

در سفر ) ع(با امام رضا : در کافی به سندي خود از مردي بلخی روایت می کند که گفت 
بودیم پس روزي خواستار غذا شد و خادمان سیه چرده خود را نیز بر سفره خود نشاندند 

  یکی از یارانش به 
اي کاش غذاي اینان را جدا می کردي فرمود پروردگار تبارك و : او عرض کرد

  .یکی است و پدر ومادر هم یکی و پاداشها بسته به اعمال و کردارهاست تعالی

                                                             
 2االصول من الکافی ج - 1
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  برآورده ساختن نیاز مردم 

یکی از وظایف اخالقی ما در جامعه این است که در برآورده ساختن نیازهاي  
برادران دینی خود کوشا باشیم رفع نیاز ازیک مسلمان و برآورده ساختن حاجت او، نه تنها 
اجر و پاداشی باالتر و برتر از بیست حج، که هرکدام همراه با انفاق هزاران دینار در راه 

بلکه از محبوب ترین کارها نزد خدا به ). 365-363ص16الشیعه جوسائل ( خدا باشد دارد
ما باید از هر راهی که می توانیم در جهت ). 105ص2تاریخ یعقوبی،ج( حساب می آید

برآورده ساختن نیاز برادران مسلمان خود کوشا باشیم هرچند که این کوشش به جایی 
ین بندگانی است که در برآورده خداوند را در روي زم: می فرمایند ) ع(نرسد امام رضا 

ساختن نیازهاي مردم تالش می کنند اینان در روز قیامت در امانند هرکسی که مومنی را 
  ).2االصول من الکافی ج(شاد نماید خداوند در روز قیامت دل او را شاد می کند

  حقوق کارگر
به از دیگر دستورات اسالم این است که حق و حقوق مردم را در زمان مشخص و

مقدار رست پرداخت گردد اگر کارگري اجیر کردیم مزد او را مشخص کنیم و سپس 
سلیمان جعفري می گوید من . کار اورا شروع کنیم  ودر اتمام کار حتما پول او را بدهیم 

وارد منزلشان شدم و کارگري سیاه چهره با غالمان امام کار می کردند ) ع(با امام رضا 
گفتند کارگري است که او را آورده ایم به ما کمک کند امام این کیست؟ : امام فرمود

نه ما هرچه به او بدهیم راضی است : آیا مزد او را مشخص کرده اید ؟ گفتند : فرمود 
چرا : من پیش رفتم و به ایشان گفتم. حضرت چهره درهم کشیدند و ناراحت شدند

این کار منع کرده ام که به آخر من چندین بار آنها را از : ناراحت شدید؟ حضرت فرمود
اگر کارگري بدون تعیین . هیچ کس کاري ندهند مگر مزد واجرت او را تعیین کنند

اجرت براي تو کار کند، حتی اگر سه برابر اجرتش را به او بدهی بازگمان می کند به او 
کم پرداخت کرده اي و اگر مزد او را تعیین کردي اگر همان مقدار هم بدهی ترا 
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ار است و اگر یک ذره اضافه کنی بحساب می آوردو می فهمد که به او زیادي سپاسگز
  1.هم داده اي 

  تقوا مالك برتري است 
از مهمترین شرایط انسان تقوا وتدین است باید بدانیم کسی که در برابر خدا کرنش 

قائل  نکند وبه دستورات او بی اعتنا باشد در برابر مردم کرنش نمی کند و ارزشی براي آنها
نمی شود کسی که در برابر نعمتهاي خالق حاضر به شکرگزاري نباشد و حتی حاضر نشود 
نمازهاي روزانه را انجام دهد چگونه می تواند با مردم کنار بیاید و به آنها احترام بگذارد 
قرآن می فرماید ان اکرمکم عنداهللا اتقاکم بهترین شما در نزد خداوند پارساترین شماست 

احترام به دیگران بهترین معیار ما باید معیار الهی باشد یکی از اهالی بلخ می  پس براي
خداي همه ما : به خراسان همراه بودم، حضرت فرمودند ) ع(من درسفر امام رضا : گوید

یکی است پاداش به عمل است وهرکس عملش بهتر است نزد خدا مقرب تر است هرچند 
  2.بنده یا سوانی سیاه باشد

  
  وتبذیر اسراف 

وتبذیر  3اسراف در لغت به معنی زیاده روي، از حد گذشتن و ولخرجی می باشد 
اسالم به شدت با اسراف و تبذیر برخورد  4درلغت به معناي ولخرجی و گشاده بازي است

  . نموده است و از مسلمین خواسته بخورند وبیاشامند اما اسراف نکنند
نیزدر این امر دقیق ) ع(امام رضا . شتند اولیا دین نیزدر این خصوص دقت زیادي دا

بودند و حتی براثر استفاده نامطلوب از مواد غذایی به مصرف کنندگان تذکر می داد که 

                                                             
 .49،بحا راالنوارج2عیون االخبار ،ج - 1
 .2عیون االخبار ،ج - 2
 .48فرهنگ فارسی ص - 3
 .199فرهنگ فارسی ص - 4
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رعایت این اصل اساسی رابنمایند تا همگی بتوانند از نعمتهاي خداوند متعال استفاده 
آن را به پایان یاسر خادم می گوید روزي غالمان حضرت میوه اي خوردند و . نمایند

سبحان اهللا اگر شما ازهمین : به آن فرمود) ع(حضرت رضا. نرساندند وبه دور انداختند 
میوه نیم خورده بی نیاز هستیند بدانید افرادي هستند که به آن محتاج اند آن را به افرادي 

  1.که احتیاج دارند برسانید
  

  )ع(ادب و اخالق حضرت رضا 
ي این امام همام همچون پدرانش براي همیشه تاریخ سجایاي اخالقی وسیرت نیکو 

نحن واهللا : می فرمایند ) ع(چراغ روشن جویندگان کمال و معرفت می باشد امام صادق 
امامان  2.ما امامان به خداوند قسم اسماي حسناي خداوند هستیم –االسماء الحسنی 

نیکویی مانند علم،  بزرگوار ما مظهر همه صفات کمالیه و جمالیه خداوند هستند صفات
حلم، حکمت، رحمت، عطوفت، رافت، شفقت، عزت، کرامت ، امانت، متانت، عدالت ، 

  ..بصیرت، حقیقت، هدایت، کرم ، جود،احسان، جمال، وفا ، صبر و سایر اسما زیباي دیگر
مانند امامان دیگر آیینه تمام نما و جلوه گاه همه آن صفات حق است و ) ع(امام رضا 

. فات و کماالت حسنه مختصر به فرد و سرآمد مردم روزگار خویش بوده استدر کلیه ص
سخن وسکوت او ، حکمت  3ایشان از فهمی سرشار و حکمتی فوق العاده برخوردار بودند

آراسته به صفت شکیبایی بودند و در مصایب خویشتن دار وفاداري صدیق و . وعلم بود
آور و عامل به کتاب خدا بودند در راض به قضاي الهی بودند فصاحت کالمش شگفت 

راه خدا مجاهد و مهاجر بودند آن سان که براي حفظ کیان مکتب تشیع، از مدینه به 
. از اول تا آخر عمرشان کلمه اي ناسزا یا دروغ به کسی نگفتند . خراسان هجرت کردند 

                                                             
 عیون االخبار الرضا- 1
 372ح2/103نو رالثقلین - 2
 17ح49/100بحار- 3
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ن ابراهیم بن عباس که در مسافرت از مدینه تا طوس خدمت آن حضرت بوده است چنی
ندیدم به احدي ظلم کند هیچ وقت کالم کسی را قطع نمی کرد هیچ حاجتی را : می گوید

رد نمی نمود پاي خود را مقابل احدي دراز نمی کرد و در مقابل احدي تکیه نمی داد 
  .باهیچ کس سخن جسارت آمیز نمی گفت 

  
  )ع(شیوه اخالقی و انسانی امام 

ست و کاشف کیفیت ذاتو حاکی درون اخالق یکی از عناصر مهم شخصیت انسان ا 
به اخالقی عالی وممتاز ) ع(امام رضا . اوست ودرجه رسوخ ایمان را در او نشان می دهد 

آراسته بود وبه این علت دوستی عام و خاص را به خود جلب کرده بود همچنین انسانیت 
ه خود آن حضرت یگانه وبی مانند ودر حقیقت تجلی روح نبوت، ومصداق رسالتی بود ک

فضل اهللا، .( آن حضرت یکی از نگهبانان و اماننداران  و وارثان اسرار آن به شمار می رود 
1377 :50(  

  :از ابراهیم بن عباس صوفی نقل شده که گفته است  
  .را هرگزندیدم در سخن گفتن با کسی درشتی کند ) ع(من ابی الحسن الرضا  -
 .کند هرگز ندیدم سخن کسی را پیش از فراغ آن قطع  -

 هرگز درخواست کسی را که قادر به انجام آن بود رد نمی کرد -

 هرگز پاهاي خود را در جلوي همنشین دراز نمی کرد   -

 هرگز در برابر همنشین تکیه نمی داد  -

 هرگز او را ندیدم که غالمان وبردگان را بدگوید   -

 هرگز او را ندیدم که آب دهان را اندازد  -

 کند بلکه تبسم می کرد هرگز او را ندیدم که قهقه   -

هنگامی که مجلس او از مردم خالی و سفره غذا انداخته می شد همه غالمان و   -
 . حتی دربان ومیرآخور را به دور سفره غذا می نشاند 
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تا آنجا که عباس صوفی می گویدهرکسی که بگوید در فضیلت کسی را در زمان او 
  . مانند مناقب اودیده از او باور نکنید 

  
  گی به محرومان رسید

زمانی که به سوي خراسان می آمدند همواره محل استقرار و ) ع(امام رضا  
استراحت خود رادر طول مسیر مکانهایی قرار می دادند که ساکنان آن از طبقات محروم 
جامعه به شمارمی آمدند رفتار عملی این رفتار امام در حقیقت دلجویی از محرومان به 

  شمار می رفت 
د ایشان به نیشابور هزاران نفر از بزرگان و دانشمندان به همراه توده مردم به در ورو

استقبال امام شتافتند با وجود این امام رضا براي اقامت خود منطقه بالش آباد یا پالس آباد 
را که از مناطق محروم شهر به حساب می آمد برگزید و در منزل یک فرد تهیدست مهمان 

  .شد 
ود امام به چنین مناطقی و چنین منازلی آن هم با همراهان واضح است که ور

حکومتی نه تنها به آن خانواده محروم شخصیت و احترام می بخشید بلکه موجبات 
  . برخورداري آنها از کمکهاي مادي را نیز فراهم می ساخت

امام رضا افرادي را که می خواستند مسئولیت حکومتی به عهده بگیرند را سفارش به 
  .فاده از امکانات به سود مومنان وکمک به تهیدستان می کردند است

  
  

  نتیجه گیري 
دنیاي امروز با در برداشتن تیپ آرمانی انسان جدید درخواست ها، افکار و همین  

طور بحران هایش با انسان سنتی متفاوت است ارتباطات گسترده و عمیق روزگار حاضر 
از جمله مهمترین این بحران ها، کمرنگ . دامنه ي این بحران ها را وسعت بخشیده است 
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توجه به این گونه . از رخسار جوامع بشري است  شدن اخالق و رخت بربستن معنویت
بحرانها بسیار مهم است و براي حل آنها بایستی مطالب متناسب با بحران ها را عرضه 

به عنوان ) ع(به همین دلیل توجه به ابعاد زندگی تربیتی و معاشرتی حضرت رضا . نماییم
انهاي جهان مدرنیته امروز انسانی کامل می تواند راه حلی کارساز براي حل اینگونه بحر

پس اگر انسان در دنیاي امروز بخواهد به تعالی دست یابد و الگویی صحیح را براي . باشد
زندگی اجتماعی خود برگزینند، ناگزیر است به سیره وروشی مطمئن تاسی نماید که 

می باشد چرا که اینان چراغ ) ع(واالترین و مطمئن ترین آنها سیره و روش معصومین 
  .اهند وکشتی نجاتر

آنچه در این مختصر مطرح شدقطره اي از این دریاي بیکران بود که هرکدام معدنی 
از معارف را براي زندگی عملی مابه دنبال دارد که براي کشف این معارف غنی نیاز به 
بررسی هر فضیلت در کتاب واثري جداگانه است تا بتوان ابعاد سیاسی ، اقتصادي ، 

ی واخالقی وتربیتی هرکدام، و کارکردهایی که در رسیدن به سعادت اجتماعی، فرهنگ
  .وکمال انسان را دارند مطرح کرد

 
  پیشنهادها وراهکارها

 .در جهت معرفی جلوه اي زیباي فضایل رضوي اهتمام جدي انجام شود .١

 .با برنامه ریزي مناسب نسل جوان را با معارف دینی بیشتر آشنا کنیم .٢

 .استفاده شود) ع(براي شناساندن سیره اهل بیت  ينرار امکانات فرهنگی وه .٣

 .از علوم نوین در جهت معرفی فضایل رضوب بهره گیري شود .۴

اینکه بیاندیشیم چگونه می توانیم با به کارگیري فرهنگ وهنر ، از محبت اهل  .۵
بیت دژي بسازیم محکم تا جامعه خود بخصوص آینده سازان جامعه مان از آسیبهاي 

 .بمانندفرهنگی مصون 
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 .پیام آزادي

،وظایف والدین دررشد ذهنی وعاطفی )1372(شعاري نژادعلی اکبر .٨
 .کودکان،راهنماي دومین کنگره سراسري انجمن اولیا ومربیان کشور

 .عیون االخبار الرضا ،مطبعه الحیدریه نجف)ق1390(صدوق قمی شیخ .٩

، ترجمه ي علی اکبر غفاري، حمید رضا 1372بابویه،  صدوق ابن .١٠
 .، نشر صدوق، تهران)ع(مستفید،متن و ترجمه ي عیون االخبار الرضا

مترجم علی افراسیابی )جهاد با نفس(وسایل الشیعه) 1380(عاملی حر  .١١
 .،نشر نهاوندي ،قم

فضل اهللا، عالمه سید محمد حسین ،ترجمه لطیف راشدي، شیوه همسر  .١٢
 .داري
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ترجمه، سید محمد صادق عارف،تحلیلی )1377(اهللا ، محمد جواد فضل .١٣
 .از زندگانی امام رضا ، انتشارات آستان قدس رضوي ، مشهد ، چاپ چهارم

 .منتهی االمال،انتشارات فراوري )1381(قمی،شیخ عباس .١۴

انتشارات  ،)ع(آیین زندگی از دیدگاه امام رضا) 1387(کتابچی محسن .١۵
 .آستان قدس رضوي ، مشهد

 ..لینی محمد بن یعقوب ، اصول کافی، تهران، انتشارات عمیدک .١۶

  .3ص1385ماهنامه پیوند، .١٧
ترجمه مرتضی دهقان،نگاهی گذرا بر )1370(مقرم سید عبدالرزاق .١٨

 .انتشارات میقات)ع(زندگانی امام رضا

، چاپخانه اسالمیه 49مجلسی ، عالمه محمد تقی ،بی تا؛بحار االنوار، ج  .١٩
 .تهران 

مترجم ابوالقاسم ) 1374(حسن علی بن حسینمسعودي ، ابوال .٢٠
 .2، ج. پاینده،مروج الذهب،انتشارات علمی فرهنگی تهران

    
  
  
 
  
  

    



 1389مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژوهشی شناخت اخالق و آداب رضوي   /  112

 

 

  
  

 مردم ریسا با ارتباط در) ع(رضا امامی اجتماع اخالق
  )یکتاب میمر( 
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  چکیده
چون اخالق هنربهزیستی انسان است،براي تحقق زندگی خوب الزم است که      

تمام شئون فرهنگی،اقتصادي و اجتماعی زندگی در راستاي ارزشهاي اخالقی بطور 
  .هماهنگ تدبیر شوند تا تکاپوي واقعی در جهت آراستگی افراد جامعه صورت بگیرد

و »در ارتباط با سایر مردم)ع(از منظر امام رضااخالق اجتماعی «در این راستا،بازخوانی بر     
با نگاهی نو )ع(نیز مطرح نمودن اصول روان شناسی روز در کنار فرمایشات حضرت

دستاویز نگارش این پژوهش شد که ابتدا بر حسب ضرورت،به ارائه ي کلیاتی در این 
  .رابطه پرداخته شده است

نگاه امام به انسان و :بعادي چوندر ادامه به تحلیل مبحث اصلی نوشتار در ا     
شناخت جایگاه وي،بایستگی و اهمیت اخالق اجتماعی مطلوب،بستر و زیرساختها،پایه ها 
و اصول حاکم و نیز شیوه ها و فنون اساسی اخالق اجتماعی در ارتباط با سایر مردم از 

  .منظر رضوي پرداخته شده است
است که در هر قسمت فرمایشات امام نکته شایان توجه و پیام این پژوهش این      

باروان شناسی روز کامال مطابقت داشته و دراکثر موارد کارآمدتر و حتی کاملتر )ع(رضا
  نیز میباشد؛چرا که بینش حضرت به انسان،بینشی

توحیدي است وحکایتگر نگاه کرامت محورحضرت به انسان و جایگاه وي در 
  دستگاه آفرینش میباشد،نه نگاهی
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از ابزارمندي و در زمان و مکانی خاص،پس قابلیت بهره برداري را نیز در برخاسته 
  .هر عصر و دوره اي داراست

  
،ارتباط،سایر مردم،سیره و )ع(اخالق،اخالق اجتماعی،امام رضا:واژگان کلیدي

  .اندیشه
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  مقدمه
از زمانیکه انسانها در اجتماع،در ارتباط با هم به منزله موجودات و    
با یکدیگر روبرو می شوند یا می خواهند خود را با این عنوان »اخالقی«عناوین

  به دیگر بیان،.بشناسانند،مساله،مبنا و اساس کار نیز پیش کشیده می شود
با دیگران »تعامل«و»ارتباط«گریزي از»منفرد«و حتی»اجتماعی«انسان به مثابه موجودي

آن و »نادرست«و نه»درست«ندارد،اما صرف تعامل و ارتباط مهم نیست،بلکه مساله انجام
  به تعبیردیگر،تحقق آن بر پایه معیار و اساسی

  .است»اخالقی«
استوار شدن روابط و تعامالت بر پایه ي معیاري اخالقی،بویژه در اجتماع باعث     

  انی،می شود این روابط انس
اخالقی باشند ومشخصا با این عنوان شناخته شوند،چراکه روابط و تعامالت انسانها 

  در همه عرصه هاي شناخته 
شده،بازتاب و انعکاسی پدید می آورد و این بازتاب و انعکاس نوعی رفت و 

  .برگشت و تعامل را پدید می آورد
  .همه این امور اجتناب ناپذیرند

پندارند که امروزه وسایل ارتباطی به دلیل پیشرفتهاي فوق هرچند برخی چنین می      
العاده،تاثیر بسزایی در زندگی انسانها بر جاي گذاشته است و با وجود این مساله نیازي به 
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تعامل و برقراري رابطه با دیگران نیست،اما تجربیات ثابت کرده است که طیف وسیعی از 
  ز ناکامیهاي زندگیبیماریهاي روحی و روانی و نیز بخش مهمی ا

پس .به خاطر عدم برقراري ارتباط یا ناکامی در برقراري رابطه با مردم اجتماع است
کسی که نتواند با .د ساده انگاشتیمحوریت صحیح اخالق در روابط اجتماعی را نبا

دیگران اخالق اجتماعی صحیح و منطقی برقرار سازد،دچار تنش ها،مشکالت و بلکه 
واهد شد که بر کُلِ زندگی او تاثیر خواهد داشت و موجب نارضایتی بحران هاي زیادي خ

و تنها ماندن وي از سوي مردم،بلکه سبب ناکامی هایی نیز براي خود شخص خواهد 
این چنین انسانی یعنی کسی که نتواند در ارتباط با سایر مردم،از هر گروه،رده،طبقه و .شد

داشته باشد،طبیعی است که در اجتماع نیز اجتماعی روابط و اخالق متعادلی  يسامانه 
از اینرو،پیوسته در حال تنش و اضطراب .نمیتواند،تعامل مثبت و سازنده اي را برقرار نماید

همین امر،بر موقعیت اجتماعی او و نیز کسب و .است و همواره از فشار روانی رنج می برد
  .کارش تاثیر منفی بر جاي خواهد گذاشت

اما نباید فراموش کرد همین برقراري ارتباط و داشتن اخالق صحیح در زندگی      
جمعی،نیازمند ضابطه و قانون است؛چرا که بدون ضابطه و پایبندي،شالوده روابط و نیز 

  .زندگی اجتماعی از هم می پاشد و در نتیجه اجتماع هم از بین می رود
ول حاکم جهت برقراري ارتباط براي از اینرو،توجه کردن و به کار بستن اص     

تمامی افراد و از آن جمله نهادهاي مختلف اجتماعی،امري ضروري است که بخش عمده 
اي از متون دینی نیز به این امر مهم اختصاص دارد که مغفول و محجور مانده است؛یکی 

ت که در در ارتباط با سایر مردم اس)ع(از همین موارد اخالق اجتماعی از منظر امام رضا
  .این مجال به بررسی آن خواهیم پرداخت
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  تاملی بر مفاهیم -1
بازشناسی واژه ها و مفاهیم کلیدي در هر پژوهش،بی تردید در رفع ابهام و شتاب      

این کار در واقع به مفهوم درك صحیح موضوع .بیشتر و پایانی تحقیق تاثیر به سزایی دارد
مورد بحث است که بررسی و حل مساله را نیز میسرتر میسازد؛به ویژه در مقدمه هاي 

  که به سبب کاربرد وسیع واژگان و عدماجتماعی،سیاسی و مذهبی 
دقت علمی در استعمال آنها،همواره با نوعی اختالط مفاهیم و امتزاج معانی 

بنابراین پیش از ورود به متن پژوهش،با نگرشی ویژه و دقیقتر به بررسی واژه هاي .مواجهیم
  .کلیدي این نوشتار می پردازیم

  :زمهمترین واژه هاي مورد نظر عبارتند ا     
  اخالق اجتماعی)1-1

مجموعه ي اصول و .1«:واژه اخالق در لغت به معانی ذیل تعبیر شده است     
ارزشهاي عموما پذیرفته شده اي که درستی یا نادرستی و خوبی یا بدي رفتار و شخصیت 

وضع روحی و رفتاري شخص،رفتار،خُلق و .2افراد یک جامعه را مشخص می سازد؛
  شناخت و بررسی ارزشهایی مانند خوبی،.4رفتارشایسته؛خویهاي پسندیده،.3خوي؛

  ].48،صفرهنگ روز سخنحسن انوري،[»بدي،حق و وظیفه،علم اخالق
اخالق :حال اگر اخالق را به اخالق نظري و عملی تقسیم نماییم،می توان گفت     

نظري،شاخه اي از فلسفه است که به مسائلی مانند درست و نادرست و خیر و شر می 
به عبارت دیگر،اخالق نظري علمی است که درباره کردار بشر به داوري .زدپردا

اخالق عملی معموال به فلسفه درست و نادرست نمی پردازد،بلکه به آداب و سنن .میپردازد
  .رایج اشاره دارد

بنابراین در مجموع می توان اصطالح اخالق را به معناي مجموعه بایدها و      
ي در حوزه ي فرهنگ و متاثر از باورها،ایده ها و نبایدهاي فکري و رفتار

  .عقاید،ارزشها،هنجارها و نهادها دانست
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گاهی :تعاریف متعددي بیان شده است)اخالق(به هر حال،به طور کلی از این واژه     
اخالق با توجه به شخص انسان و برمبناي نیروهاي باطنی تعریف شده است و زمانی در 

   ساحت تعامالت جمعی قالب اخالق اجتماعی در
ارائه گردیده است و پیرامون اهمیت آن در آموزه هاي اسالمی نیز توصیه هاي 

  .فراوانی شده است
  
  ارتباط)2-1

کلمه اي تعریف شده و بی نیاز از توضیح به نظر »ارتباط«در نگاه اول کلمه ي     
عنی چه؟رابطه به یمیرسد،اما اگر کمی دقت کنیم از خود خواهیم پرسید به راستی ارتباط 
  چه معناست؟آیا ارتباط همان رابطه است؟ و عملکرد آنها چگونه است؟

رلحظه و همه جا درحال برقراري درموردپرسش نخست باید بگوییم که ما ه    
  »ارتباط«این واژه.ارتباط هستیم

از یکسو داراي مفهومی واضح و روشن و از سوي دیگر،داراي مفاهیمی پیچیده و 
از دیدگاه لغوي،تعاریف متعدد براي این واژه بیان شده است که به چند مورد .غامض است

  :آن اشاره می شود
یدن،انتقال دادن،آگاه ساختن و مکالمه و رساندن،بخش«ارتباط به معانی     

ربط «به بیان دیگر ارتباط در قالب مصدر متعدي به معناي].826وبستر،ص[آمده است»مراوده
می باشد و در نقش اسم مصدر،به »دادن،بستن،بستن چیزي به چیزي و بربستن

ر و د].189،ص1،جفرهنگ فارسیمحمد معین،[است»بستگی،پیوند،پیوستگی و رابطه«معناي
مبادله،گزارش،ابالغیه،ابالغ،نقل و انتقال،مراوده و عمل «جاي دیگر ارتباط به معناي

  ].386،ص1،جفارسی -فرهنگ کامل انگلیسیعباس آریانپور،[آمده است»...رساندن و ابالغ و
درتعریف اصطالحی ازمیان تعاریف ارائه شده براي ارتباط و روابط بین      

  ریففردي،سه تعریف بنیان تمام تعا
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جستجو براي دست یافتن به کلیه )ریطوریقا(در نزد ارسطو،ارتباط.را پی می ریزد
ارتباط مهدي محسنیان راد،[وسائل و امکانات موجود براي ترغیب و اقناع دیگران است

  ].39،صشناسی
از دیدگاه روان شناسی اجتماعی و دانشمندان علوم ارتباطات انسانی،ارتباط میان      

است که طی آن اطالعات،معانی و احساسات از طریق پیام هاي کالمی و فردي،فرایندي 
  .غیرکالمی با دیگران در میان گذارده می شود

اون هارجی [یعنی همان فرایند ارسال و دریافت پیام را ارتباط می گویند
  ].90،صمهارتهاي اجتماعی در ارتباطات میان فرديکریستین،

فردي،یک تعامل گزینشی نظام مند،منحصربه  بر طبق تعریف سوم،ارتباط میان     
فرد و رو به پیشرفت است که سازنده ي شناخت طرفین از یکدیگر است و محصول این 

ارتباطات میان جولیاتی وود،[شناخت،خَلق معانی مشترك بین اعضا و طرفین ارتباط است
  ].137،صفردي

ین تعریفی که از واژه در پاسخ به پرسش دوم باید اظهار داشت که شاید بارزتر     
مجموعه رفتارهاي متقابل و کُنش ها و «:رابطه از نظر لغوي می توان ارائه داد،عبارتست از

  رابطه ي جنسی،زناشویی،:واکنش هاي دو جانبه
تماس،گفتگو،مراوده یا «به بیانی دیگر].585فرهنگ روز سخن،ص[»...سیاسی،اجتماعی و

  دوستی بین دو یاچندکس
حال با تمام تفاسیر،همانگونه که پیشتر نیز در تعریف لغوي ارتباط بیان ].همان[»ارتباط

لذا از نظر او،نوعی این .شد،معین در فرهنگ خود اساس ارتباط را،رابطه تعریف می کند
  ].189،ص1فرهنگ فارسی،ج[همانی بین این دو واژه وجود دارد

  مردم)3-1
وه نامشخصی از انسانها که انسانها،آدمیان،گر«مردم درفرهنگ لغت به معناي   

  ویژگی معینی آنها را به یکدیگر
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فرهنگ روز [آمده است»پیوند می دهد،ساکنان جایی،دیگران،بیگانگان و غریبه ها
  در تعابیر عامه،].1129سخن،ص

مردم آزار،مردم به دور،مردم پسند،مردمدار،مردم :این واژه با پسوندهایی همچون
  دوست،مردم فریب،مردم گریز، 

  ].1129فرهنگ روز سخن،ص[به کار می رود...و
  
  اهمیت و ضرورت اخالق -2

از منظري عام،اخالق در فرهنگ و اندیشه بشري به میزانی اهمیت دارد که کمتر      
افالطون سیاست .اندیشه یا فلسفه اي را میتوان یافت که به مسائل اخالقی نپرداخته باشد

  حمنعبدالر[راجزئی از اخالقیات شمرده است
ارسطو اخالق را غایت سیاست،و هدف دولت را ].174،صبنیاد علم سیاستعالم،

  تحقق زندگی خوب دانسته است
وي .کانت درباره ي اخالق مباحث مفصل و دقیقی دارد].123،صسیاستارسطو،[

تقسیم بندي کانت در (سیاست را تحت موضوع اخالق در حوزه عقل عملی قرار می دهد
در دیدگاه یونانیان،حکمت عملی به سه .م کالسیک یونانی استاین مورد برخالف تقسی

  حال آنکه کانت حکمت.عرصه اخالق،تدبیر منزل و سیاست تقسیم میشود
عملی را منحصر در اخالق کرده و سیاست را تحت اخالق قرار میدهد که خود 

  )داراي نتایج بسیار مهمی است
جدایی سیاست از اخالق نظر دارد ماکیاول بر ].88،صنقد قوه ي حکمایمانوئل کانت،[

نیکولو [و سیاستمداران را به رعایت اصول اخالقی ملزم نمی کند
متفکران معاصر از جمله فالسفه پست مدرن نیز بخش عمده اي از ].166،صشهریارماکیاولی،

آثار خود را به نقد اخالق و سیاست مدرن و نفی عقل واحد در این حوزه تخصیص داده 
  اند
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  ].6-7،صص68بازخوانی اندیشهمحمدتقی قزلسفلی،[
اهمیت اخالق در اندیشه اسالمی به اندازه اي است که آیات فراوانی به آن      

درباره )ع(و سایر معصومین)ص(اختصاص داده شده و بسیاري از روایات منقول از پیامبر
انبیا اشاعه بر اساس آموزه هاي اسالمی،هدف از بعثت .ي اخالق و مسائل اخالقی است

  هدف از رسالت خود را تکمیل مکارم )ص(پیامبر اسالم.مکارم اخالقی میباشد
و یا در روایت دیگري می »بعثت التممم مکارم االخالق«:اخالقی بیان می کند

  ].20،صفلسفه اخالقمرتضی مطهري،[»علیکم بمکارم االخالق ربی بعثنی بها«:فرماید
می شود که فلسفه انجام عبادات،ایجاد فضایل با بررسی آیات و روایات مشخص      

اخالقی در افراد و جامعه است؛براي مثال،وجوب پرداخت انفاقات مالی براي از بین بردن 
  :بخل و ایجاد سخاوت در مردم ذکر شده است

پس تا می توانید تقواي الهی پیشه کنید و گوش دهید و اطاعت نمایید و کسانی که از بخل و «
  صون بمانند،حرص خویشتن م

،همچنین فلسفه نماز،پرهیز از صفات زشت و آراسته شدن به ]16/تغابن[»رستگاران اند
  :صفات نیک ذکرشده است

،حج نیز بر مسلمانان براي ایجاد ]45/عنکبوت[»ان الصاله تنهی عن الفحشا و المنکر«
  روحیه عطوفت و مهربانی،

حج در «:اجب شده استتحمل سختی ها،همدردي با دیگران و پرهیز از جدال و
حج را بر خود فرض کرده )با بستن احرام و شروع به مناسک حج(ماههاي معینی است و کسانی که

در حج آمیزش جنسی زنان و گناه و جدال نیست و آنچه از کارهاي نیک انجام دهید )باید بدانند که(اند،
پرهیزکاري است و از من پروا داشته  خدا آن را می داند و زاد و توشه تهیه کنید که بهترین زاد و توشه

،همچنین روزه براي بدست آوردن پرهیزگاري،دوري جستن ]197/بقره[»باشید اي خردمندان
امر به ].183/بقره[از کارهاي زشت و آراسته شدن به کارهاي نیک واجب شده است
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اد معروف و نهی از منکر که از مهم ترین فرایض دینی است،پشتوانه اي استوار در ایج
  .زمینه اخالق نیک و براندازي صفات زشت می باشد

  
  خاستگاه پیدایش روابط اجتماعی -3

از آنجا که دین خود مبدع رابطه هاي انسانی نیست و بیشتر نقش تاییدي و      
امضائی در برابر ارتباط موجود را دارد و در واقع دیندار بودن مردم،آنها را به سمت پی 

ه است،پس باید بررسی کرد که منشا پیدایش اینگونه روابط ریزي این مساله نکشاند
انسانی چیست؟چه عاملی موجب کشیده شدن به سمت این ارتباطات شده است؟واضح 
است تا منشا پیدایش و انگیزه ي ظهور روابط اجتماعی شناخته نشود،نمی توان به نوع و 

بزار آن پی برد و آنگاه چگونگی اخالق صحیح اجتماعی دست یافت و به شرایط،انواع و ا
  .با معیار شریعت در مورد ارکان،شرایط و انواع آن قضاوت نمود

رابطه انسانها با یکدیگر در اجتماع،تنها محصول تدبیر عاقالنه انسانهاست که تمام      
یعنی .امور از جمله انسانهاي دیگر را در مسیر رسیدن به اهداف خود به خدمت می گیرند

یجه رسیده اند که در دنیا بدون همکاري یکدیگر وجلب یاري دیگران عقال به این نت
حتی و چه بسا زندگی فارغ از حمایت دیگران .نمیتوانند به تمام اهداف زندگی دست یابند

اینگونه تفکر و استدالل،آنها را به پی .مورد تهدید واقع شود و به نابودي منتهی گردد
ماع و دریافت کمک ازهمنوعِ خویش سوق داده ریزي برقراري رابطه با دیگران در اجت

است تا اهداف خود را در رهگذر اخالق نیک اجتماعی و همیاري با یکدیگر به دست 
گویا این گونه پنداشته اند همان گونه .یکی از انواع ارتباط،رابطه با سایر مردم است.آورند

از سالمت الزم ...ی وکه جامعه انسانی و اهداف زندگی،بدون ارتباط اقتصادي و آموزش
برخوردار نیست و زندگی بدون آنها رو به فنا و نابودي است،همین طور زندگی فارغ از 
ارتباط دوستی با مردم،یک زندگی سالم،رو به رشد و حتی بهبودي نیست و براي رسیدن 
به اهداف زندگی و برخورداري از سالمت روحی و روانی و حرکت در جاده تکامل 
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عی،وجود ارتباط دوستی با سایر مردم جامعه همانند ارتباط اقتصادي و فردي و اجتما
بنابراین برقراري رابطه ي دوستی با آنها محصول تدبیر عاقالنه .فرهنگی ضروري می باشد

  .عقال است و این امر تحقق نمی پذیرد مگر با اخالق نیک اجتماعی
  
  انسان و رابطه هایش -4

عالی پذیر است؛کمال آدمی بر اثر حسن انجام انسان موجودي کمال جو و ت     
وظایفی به دست می آید که به موجب روابط گوناگون او با خود،خداوند و همنوعان بر 

  :این روابط عبارتند از.عهده اش نهاده شده است
  رابطه ي انسان با خود)1-4

اندیشمندان رفتار اجتماعی،بر این باورند که توانایی آدمی در انجام دادن هر      
مدیریت علی رضائیان،[چیزي در زندگی،بر توان او در هدایت سیستم عصبی اش مبتنی است

  توان هدایت سیستم عصبی بوسیله].332،صرفتار
علم )ابطه با خودر(این برنامه ریزي.فرد را،برنامه ریزي ارتباطات با خود می نامند

این علم،کلید گشودن .چگونگی اداره ي بهتر ذهن براي ایجاد نتایج مطلوب است
براساس برنامه ریزي ارتباطات با .رمزچگونگی ایجاد نتایج بهینه مستمر را ارائه میدهد

خود،افراد می توانند با بکارگیري توان مغزي و بدنی خود،به موفقیت هاي بزرگی دست 
با تسلط بر خود حتی می توانند موفقیتهاي خیره کننده دیگران را بازسازي و  در واقع.یابند

پژوهشگران معتقدند که اگر کسی در این جهان فضیلتی را کسب کرده که .تقلید کنند
مورد توجه دیگران قرار دارد،به آن دلیل است که مایل به پرداخت هزینه زمان و تالش 

حاضر بوده است که با کنترل مغز،روان و بدن خود به به بیان دیگر وي .براي آن بوده است
  .این موفقیت ها دست یابد

همچنین این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که قرآن نیز بدان اشاره نموده      
  /،انعام29-107/نساء[است
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و در سرلوحه ي همه ي برنامه هاي ]18/،حشر187/،بقره105/،مائده47/،هود31
  رح می سازد؛خود،خودسازي را مط

ي که داراي فطریات و ابعاد وجودي »خود«ساخته شود؛»خود«چرا که اگر این
ي »خود«.ي که آفریده شده مبدا وجود اوست و ره به سوي او دارد»خود«.گوناگون است

ي که اگر رو بسوي آیین »خود«.که میتواند جانشین خدا بر روي زمین قرار گیرد
ست خواهد یافت و اگر از آن دوري جوید به استوارتوحیدي کند به سعادت ابدي د

ي که اگر سالم بماند،جامعه اي را احیا خواهد کرد »خود«.شقاوت ابدي خواهد رسید
واگر دچار مسخ شود ملتی را نابودخواهدساخت،دیگري ودیگران براي وي مطرح 

  .ویران شود،دیگري براي وي معنا و مفهومی نخواهد داشت»خود«خواهند بود و اگر این
  
  رابطه ي انسان با خدا)2-4

مهمترین رابطه اي که در میان روابط چندگانه وجود دارد،رابطه ي انسان با      
خداست و در واقع این رابطه اساس همه ي رابطه هاست و هر رابطه اي که انسان با 

  دیگران برقرار می سازد،باید بر مبناي این رابطه باشد؛
داوند،نیازمند به برقراري رابطه با خالق خود است از چرا که انسان به عنوان مخلوق خ

البته .این رو،رابطه ي انسان با خداوند در طول زندگی،رابطه اي ضروري و شایسته است
برقراري رابطه ي انسان با خدا در گرو وظایفی است که قرآن از آنها با تعابیري همچون 

محض و مطلق از حضرت ،پرستش و اطاعت ]9/شوري[پذیرش والیت و سرپرستی خدا
،انجام ]7/ابراهیم[،شکر نعمتهاي الهی]60/مومن[،راز و نیایش با آفریدگار]64/آل عمران[حق

یاد می ...و]11/،ابراهیم160/آل عمران[همه  اعمال با نیت و انگیزه ي خدایی و توکل بر او
  .کند

بطه با شاید دلیل این همه تاکید بر انجام این امور و وظایف در ایجاد را     
خداوند،این است که همه ي این مسائل سبب کمال انسان می شود و برقراري این نوع 
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رابطه را انسان تنها با خداي خویش می تواند برقرار کند و در مورد غیرخدا،چنین رابطه 
  .اي نه صادق است و نه جایز

  
  رابطه ي انسان با دیگران)3-4

عه،مربوط به تعامل وي با سایر مردم بخش قابل توجهی از رابطه انسان درجام    
است،چراکه انسان به عنوان موجودي مسئول،متعهد و اجتماعی که بسیاري از ابعاد 
وجودیش تنها در رابطه با جامعه شکل میگیرد،نمی تواند نسبت به این افراد بی تفاوت 

د،بدون فردي که از محیط اجتماعی خود را دور می سازد و به گوشه اي پناه می بر.باشد
  .شک بسیاري از استعدادهایش را از رشد صحیح باز می دارد

را  -رابطه انسان با سایر مردم - حتی نظریه پردازان علوم اجتماعی نیز این خصیصه    
با توجه به استعدادهاي مختلف  -معلول نیازهاي متنوع آدمی دانسته اند؛زیرا نیازهاي او

ر و ایجاد روابط نیکو و اخالق شایسته با با معاشرت،تبادل افکا -نهفته در وجودش
همنوعان،در یک اجتماع سازمان یافته انسانی تامین می شود و بر اثر همین معاشرت ها و 
تبادل افکار،روابط انسانی و اخالق نیک اجتماعی شکل می گیرد و فرهنگ انسانی به 

  .وجود می آید
  
  سایر مردمدنیاي معاصر،اخالق اجتماعی و رابطه انسان با  -5

زمان به سرعت و بیرحمانه میگذرد و با رشد روزافزون      
  .تکنولوژي،انسان،فردگراتر،تنهاتر و منزوي تر میشود

پیامد این تحول سریع،انسانها را در برابر خود و دیگران بیگانه تر ساخته و مجبور 
ن معنایی میسازد در این آزادي بی حد و مرز،جهانی را براي خود بیافریند که در آ

  جامعه مدرن با بیرحمی،انسان را با سقوط ارزشهاي.بیابد
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مشترك،گسست روابط،دریده شدن پرده هاي اخالقی و از میان رفتن پیوندهاي 
  .اجتماعی روبرو ساخته است

در گذشته اي نه چندان دور،انسان در فضایی زیست می کرد که در همان فضا      
کرده و به نیازهاي اساسی هستی خود پاسخ داده و آن نیز دوستی،مهر و محبت را جستجو 

را تحقق می بخشید و همه آن سادگیها و طبیعی زیستن ها،امروزه به پدیده اي پیچیده و 
دشوار بدل گشته و موجب استفاده اغراق آمیز از تکنولوژي به جاي برقراري ارتباط با 

  .سایر مردم با یک اخالق نیک و حسنه شده است
و دنیاي ماشین ها،اخالق حسنه ي )مجازي(سترش بیشتر فضاي سایبريبا گ     

اجتماعی،کمرنگ تر شده است و احساسات تاحدبسیار زیادي،چنانکه درفیلمهاي تخیلی 
  نیز می بینیم،از بین میرود و رباطها و ماشینها،

در گذشته فیلمهاي تخیلی،انسان متمدن و نسل .جایگزین عواطف بشري می شود
را در خارج از اتمسفر و ساکنِ سیارات دیگري تصور می کرد که با گسترش هاي آینده 

  بیشتر سایبر،این تئوري به سمت انقراض رفت و 
امروز انسان را در یک فضاي سایبري تیره،خطرناك و بی روح می بیند که 
محبت،مهربانی و اخالق نیک در آن جایی ندارد؛فضایی بدون آسمان آبی و زمانی که 

ژي خورشید به پایان رسیده است و همه می دانند که صبح ها خورشید طلوع نمی منبع انر
  !کند

در چنین وضعیتی هنگامیکه سنت،فرهنگ و ارزشهاي اخالقی و انسانی معناي      
خود را از دست بدهند و دیگر وجود نداشته باشد تا روابط انسانی و اجتماعی را تعریف و 

دیگر،جهانی معنادار را براي تداومِ هستی خویش بیافریند و تعیین کنند،فرد باید بگونه اي 
در همین جا است که می توان گفت برقراري اخالق حسنه و نیک در ارتباط با سایر مردم 

  .هنري است که انسان مدرن در آفرینش و حفظ آن ناکام مانده است
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ق مطلوب انسان مدرن در روابط اجتماعیش که بسیار محدود نیز شده است،اخال     
را تنها بصورت پدیده اي می بیند که فقط باید به او احترام گذارده شود،بی آنکه او نیز به 
دیگران احترامی بگذارد و بی آنکه استعداد دوست داشتن را در خود رشد و پرورش 

  .از این رو،فرد پیوسته می کوشد دیگران را متوجه خود کُند.دهد
       
  اجتماعی علت حصر شدن اخالق نیک -6

آدمی از آغاز به اقتضاي فطرت کمال جویش به کمال گرایش نشان می      
عالقه و گرایش به .دهد،بگونه اي که کمال را دوست می دارد و به آن عالقمند می شود

  مادر،با این احساس که مادر نیازش را برآورده می سازد،
ن،پیش از یافتن البته از آنجا که انسا.از آغازین نمودهاي این حقیقت است

هرکس،ابتدا خود را می یابد،پس طبیعی است که خود را دوست بدارد و به خود عالقمند 
عالقه به خود از آغاز حیات با انسان همراه .تعبیر می کنند»حب ذات«باشد که از آن به

با تربیتهاي ناصواب که .است،ولی این عالقه مانع از توجه او به کماالت دیگران نمی شود
آن از عهده مقاله خارج است،توجه آدمی به خود معطوف و محصور شده و در شرح 

حصرِ خویش گرفتار می شود،بگونه اي که خود را می بیند،به خود می اندیشد،خود را 
اگر به دنیا رو می .دوست دارد،براي خود می طلبد و از آنچه به زیانش است می گریزد

اطاعت از فرامین الهی بشود نیز براي  آورد،براي خود رو می آورد و اگر حاضر به
مصلحت دنیا و آخرت خویش چنین می کند؛اگرچه در اندازه نگاه به خود،بین او و 

این توجه به خود،همان چیزي است که از آن به انانیت تعبیر .دنیادوستان فرق بسیار است
کس را جز خود البته این نگاه گاه به اندازه اي قوت می یابد که هیچ چیز و هیچ.می کنند

در مقابل،به .نمی بیند،به خود می بالد و از دیدن کماالت خویش به عجب گرفتار می شود
ارزشها و کماالت دیگران بی اعتنا می شود تا آنجا که یا آنها را نمی بیند یا با عناوینی از 

  قبیل وظیفه و تکلیف در بی ارزش جلوه دادن کماالت افراد میکوشد،بعبارتی



 1389مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژوهشی شناخت اخالق و آداب رضوي   /  128

 

 

مورد لطف و محبت و اخالق مطلوب خویش قرار نمیدهد و به آنان روي آنان را 
به عنوان مثال اگر از کسی خدمتی مشاهده کند،به جاي تمجید و .خوش نشان نمیدهد

او نمی خواهد و بلکه .تکریم،می گوید خدمت کردن وظیفه او است و باید چنین می کرد
هش به عیوب دیگران به سرعت نمی تواند خوبی هاي دیگران را ببیند و برعکس،توج

عیبهاي خود را نمی بیند و براي هر .جلب شده و زبان به مالمت آنها می گشاید
این است که می توان گفت،نشان دادن خُلقی خوش به .اعتراضی،توجیهی آماده می سازد

دیگران را در خویش زندانی ساخته و از دوست داشتن سایر مردم و محبت کردن به آنان 
خود را دوست دارد،شیفته خود می شود و حتی با هرکس دوستی کند،نه .شود عاجز می

براي آن است که او را دوست دارد،بلکه فقط براي آن است که او را برطرف کننده ي 
روانی اش در مکان و یا زمانی خاص می بیند؛از این رو  -نیازي از نیازهاي مادي یا روحی

صد البته که این تنهایی،نتیجه ي خودخواهی هاي تنها است و از تنهایی رنج می برد و 
خود او است؛چرا که فقط خود را باور دارد و فقط خود را می بیند و ارتباطش با دیگران 
ارتباطی ابزاري است،به این معنا که دیگران را به چشم ابزاري در برآورده کردن 

  .نیازهایش می نگرد
  
  اخالق مطلوب اجتماعی،مهارت یا معرفت -7
برخی معتقدند که اخالق اجتماعی مطلوب،مبتنی بر نوعی معرفت است ولی با      

  .آن تفاوتهاي اساسی دارد
این نکته سبب شده که برخی مانند اریک فروم،این مقوله را از سنخ هنر یا مهارت 

به اعتقاد آنان،برخی از انسانها،چگونگی اخالق نیک با سایر مردم را مهم نمی دانند .بدانند
این سخنان بدین معناست که آنها این هنر یا مهارت را ندارند،برخی .با آن آشنا نیستند یا

  .هم آن را بسیار ساده و حتی بی ارزش به شمار می آورند



   129 \استان مرکزي  –گروه محققان 

 

اخالق نیک یک هنر «همچنین آنان می گویند،نخستین قدم این است که بدانیم     
یریم که چگونه می توان به اگر بخواهیم یاد بگ.همانگونه که زیستن یک هنر است»است

دیگران خوش خُلقی نماییم،باید همان راهی را انتخاب کنیم که براي آموختن هر هنر 
  .دیگر مانند موسیقی،نقاشی،نجاري،طبابت یا مهندسی بدان نیازمندیم

تسلط بر جنبه نظري و .اول:براي آموختن هر هنر معموال باید دو مرحله را پیمود
  .ی آنتسلط بر جنبه عمل.دوم

اگر بخواهیم هنر پزشکی را بیاموزیم،باید اول بدن انسان و بیماریهاي گوناگون آن 
را بشناسیم،اما پس از آنکه همه معلومات نظري را کسب کردیم،هنوز این شایستگی را 

تنها پس از تجربه فراوان ممکن است در این کار .نداریم که ما را پزشک خطاب کنند
جه معلومات نظري ما با آنچه از راه تجربه بدست آورده ایم با مسلط شویم؛یعنی وقتی نتی

هم یکی شود،در ما بصیرت که اساس تسلط بر هر هنري است،به وجود می آید ولی غیر 
از یادگیري نظري و عملی،عامل سومی نیز براي تسلط بر هر هنري الزم است و آن اینکه 

نی در جهان چیزي نباید در نظر او تسلط بر هنر مورد نظر باید هدف غایی شخص باشد؛یع
این در مورد موسیقی،طب،نجاري و هنر برقراري رابطه با سایر .مهم تر از هنر جلوه کند

  .مردم نیز صدق می کند
پیداست که طبق نظریه فوق،اخالق نیک اجتماعی صرفا نوعی معرفت      

  .نیست،بلکه بیشتر به مقوله ي مهارتها شبیه است
بصورت واقعی و با دقت عقلی،خُلق نیک و خوشی را که خداوند  اما اگرآدمی     

خطاب به پیغمبر برگزیده اش سفارش نموده است و نیز آثارش را شناسایی نماید و در 
عین حال خواهان سعادت حقیقی باشد،بی تردید تمام حرکات درونی و بیرونی خود را در 

لی،نظام و سامان می بخشد که به ارتباط با سایر مردم با داشتن اخالق شایسته به شک
حضرت حق متصل شود و از این طریق عالوه بر بردن گوي سعادت،خوشبختی و 
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اما در مقابل،اگر چنین نباشد حرکات ناآگاهانه .نیکبختی را نیز براي خودش رقم می زند
  .ي وي،نه تنها او را به جایی نمی رساند،بلکه دچار زحمت و زیان فراوان نیز می نماید

ما من حرکه اال و «:نیز در رابطه با حرکت بر پایه ي معرفت فرمود)ع(حضرت علی    
  انت محتاج فیها الی معرفه؛

عالمه [»هیچ حرکتی نیست،مگر اینکه تو نسبت به آن نیازمند به معرفت و شناخت هستی
  ].268،صبحاراالنوارمجلسی،

پس با توجه به آنچه بیان شد،نکته ي بسیار روشنی که درباره اخالق مطلوب      
اجتماعی وجود دارد،این است که این مساله نتیجه ي معرفت است؛چرا که اخالق نیک 

معرفتی که ابزارش حواس ظاهري و باطنی .محصول پرفایده معرفت و آگاهی است
فت و شناخت حقیقی میرسد،قادر است که انسان زمانیکه به درجه ي باالیی از معر.است

  .نسبت به بندگان خدا داراي خُلقی خوش و شایسته باشد
  
  انسان،اخالق اجتماعی و اسالم -8

هر مکتب فلسفی و اندیشه گري،از انسان تعریفی به دست می دهد که چه بسا با      
آن می توان به  با نگاه به تعریف انسان و واشکافی.تعریف دیگر همگون یا ناهمگون است

  .جان مایه ي فکري و فلسفی هرکس پی برد
در این تعریف هاي رنگارنگ و گوناگون به کوشش هایی براي ارج نهادن به بشر و 

  .ارزش او بر می خوریم که در پوششی از اندیشه گري و رمزآفرینی گنجانده شده است
پیوند آفریده با آفریدگار آنچه انسان را به اسالم پیوند می دهد،همان دین یا راه      

انسان داراي دو بعد .اضافه شده است»حق«و»خدا«واژه ي دین در قرآن بیشتر به.است
انسان .پهناور و شگفت آفرین مادي و معنوي است که در قرآن بدان پرداخته شده است

  شناسی قرآن با واشکافی زیر و بمهاي آن،از آفرینش تا کمال،نشان دهنده 
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هنگامیکه آدم جانشین .انسان در دستگاه اندیشه گري اسالم دارد اهمیتی است که
  خداوند در زمین می شود،

این شایستگی و آمادگی هنگامی به .آمادگی دارد تا همگی نام هاي او را بیاموزد
فرشتگان این نیک .اوج شکوه خود می رسد که می بینیم آموزگار آدم،خود خدا است

شوند و از جام آگاهی و دانایی او بنوشند،و در اینجا بود که  بختی را نیافتند تا جانشین خدا
  .رشک ورزیدند

به همان اندازه که .انسان در نگاه اسالم،مسئولیت و رسالتی سنگین بر دوش دارد     
ارزش انسان،به خودي خود و در جایگاه شاهکار آفرینش و نمود صفتهاي خداوندي بس 

پذیرش بارِ سنگین امانت خداوندي و .گین داردگرانبار است،مسئولیتی سنگین و سهم
جانشینی وي در زمین به وسیله ي انسان ناآگاه و تاریک،پس از آموختن نام هاي 
خدا،موجب شد تا او به درجه اي از آگاهی و روشنایی برسد که هم شاهکار آفرینش به 

ین انسان به عالوه بر این،هم.شمار آید و هم داننده ي عشق و شور و آفرینش گري شود
اجتماعی «عنوان موجودي کمال جو و آرمانگرا به منظور پاسخگویی به حقیقت ذاتی

و تامین نیازهاي متنوع خود نیازمند برقراري روابط نیکو با سایر مردم از طریق اخالق »بودن
از دیدگاه اسالم،اخالق اجتماعی و برقراري .است...حسنه اجتماعی،معاشرت،تبادل افکار و

با سایر مردم داراي خطوط کلی است که در دو مرحله اندیشه و عمل پایه ریزي ارتباط 
این اخالق اجتماعی در ارتباط با سایر مردم بر اصولی اندیشه در مرحله .شده است

نیز آداب عمل مبتنی است و در مرحله ...و»حسن ظن«،»محبت و مودت«،»خیرخواهی«چون
آن را ایمان به خدا،تقویت روح فضیلت و و وظایف خاصی قرار داده است که پایه ي 

  .انسانیت تشکیل می دهد
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  )ع(انسان از دریچه ي چشم امام رضا - 9
در ارتباط با سایر مردم )ع(براي آنکه به تبیین اخالق اجتماعی از منظر امام رضا     

به انسان از جنس چه نوع نگاهی است؟و )ع(بپردازیم،نخست باید آگاه شویم که نگاه امام
  در منظر ایشان جایگاه انسان کجاست؟

ندیشه هاي قرآنی و درباره انسان،جایگاه و منزلت او،بازتابِ ا)ع(دیدگاه امام رضا     
  .آموزه هاي پیامبري است

گذشته از آیه هایی که درباره ي آفرینش،بزرگ .بار در قرآن آمده است63نام انسان
داشت،گرامی داشت،روان شناسی و ویژگی هاي انسان آمده،دو آیه بگونه اي برجسته،از 

ین ساختن یک جا خداوندبه فرشتگان ازجانش.اهمیت و ارجمند بودن او سخن گفته است
انسان برروي زمین خبر میدهد و اینکه فرشتگان ازچنین کاري سترگ و خطرآمیز به 

  و هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت که من در زمین جانشین می گذارم،«شگفت می آیند
آیا کسی را بر زمین می گذاري که تباهی کند و خون ریزد؟و حال آنکه ما با :فرشتگان گفتند

من آنچه شما نمی دانید می :خداوند فرمود.تو را تسبیح می گوییم و تقدیس می کنیمستایشِ تو،
  ].30/بقره[»دانم

در آیه ي دیگر،پروردگار جهانیان از گرایش انسان به جاي دیگر آفریدگان براي      
  بردوش کشیدن بار سنگین

الجبال  انا عرضنا االمانه علی السموات و االرض و«سخن می گوید»امانت«و سهمگین
ما به آسمانها و زمین و فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها االنسان انه کان ظلوما جهوال؛

کوهها این امانت را پیشنهاد کردیم،پس آنها از کشیدن بار آن خودداري ورزیدند و از آن به هراس افتادند 
  /احزاب[»ودهمانا او بسیار گستاخ و نادان ب.و انسان آن امانت را بر دوش گرفت

72.[  
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انسان،زمین یا :ساختار چهارگانه اي که در این دو آیه دیده می شود،عبارتست از     
بگونه اي همگانی طبیعت،پیوندي معنوي که انسان را از یکسو به زمین و طبیعت و از دیگر 

  .سو به همزاد و همنوع خویش وابسته می سازد و خداوند
ینش توحیدي رضوي نقش انسان در زندگی بنابراین با این توصیف،در ب     

بدین گونه،سرشت و گوهرِ بستگی و .اش،همان نقش جانشینی و امانت پذیري است
پیوستگی انسان و طبیعت،پیوند میان امین با امانتی است که بدو سپرده اند و نه پیوند میان 

،پیوند برتري اینجا است که پیوند انسان با انسان).مملوك(و داشته و برده)مالک(دارنده
در این نگاه،هر بخش و .جویی،خدایی کردن،تقدس گرایی یا دارندگی و مالکیت نیست

زمین و آنچه در آن است،در دست بشر .پاره اي،درون این ترکیب و چارچوب جا میگیرد
  امانتی بیش نیست و انسانها در کشیدنِ

  .بار امانت و جانشینی خداوند با هم شریکند
در مورد جایگاه انسانها سوال کردند،در پاسخ با اشاره )ع(هنگامی که از امام رضا     

  :به داستان آدم فرمودند
خداوند به فرشتگان دستور داد تا در برابر کرامت و منزلتی که به انسان ارزانی 

نگاه آ«:فرمودند)ع(داشت،به پاي او بیفتند و پیش او سر خم کنند و با استشهاد به کالم علی
سجده ي او را از .از فرشتگان خواست تا آنچه در عهده دارند،ادا کنند و عهدي را که پذیرفته اند وفا کنند

  ].1نهج البالغه،خطبه[»...بنِ دندان بپذیرند و خود را خوار و او را بزرگ گیرند
صاحب شرافت و فضیلتی خاص است که )ع(بنابراین انسان در بینش امام رضا     
و فضلناهم علی کثیر ممن ...«وي را بر بسیاري از مخلوقات برتري بخشیده استخداوند 

  و آنها را بربسیاري از موجوداتی که آفریدیم ...خلقنا تفضیال؛
در ارتباط با سایر )ع(و در حقیقت با چنین بینشی است که امام] 70/اسراء[»برتري دادیم

  .ه دیگران نیز آن را توصیه می نمایدمردم اخالق نیک را اوال خود برقرار ساخته و سپس ب
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ایشان با نگاه انسان شناسانه و روان شناسانه به مطالعه ي نیازهاي معنوي و کمال      
انسان پرداخته و تامین این نیازها و نیز برقراري این روابط را در سایه ي دین و تعالیم قرآن 

  .امکان پذیر می داند
  

  اخالق اجتماعی شایسته ،بایستگی و اهمیت)ع(حضرت رضا -10
همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد،امروزه احساس تنهایی،پدیده اي جهانی است که با 

  .درنوردیدن مرزها،عضوِ درونی شده ي هراجتماعی است
این پدیده،همه قشرهاي اجتماع،از تهیدست و توانگر تا پیر و جوان و زن و مرد را در 

  بر میگیرد و از شاخصهاي 
  .وامعی است که ارزشهاي اجتماعی را فداي ارزشهاي فردي کرده اندویژه ي ج

پژوهش ها درباره ي همه گیري شناسیِ احساس تنهایی،گویاي آن است که      
احساس تنهایی که همان برداشت ذهنی فرد است و از کمبود و یا فقدانِ روابط رضایت 

  .افراد جامعه استبخشِ اجتماعی حکایت می کند،گریبانگیر شمار انبوهی از 
درصد افراد در جامعه ي آمریکایی وجود 40بر پایه گزارشها،احساس تنهایی در     

  درصد دانشجویان27دارد و 
محمدرضا [ایرانی نیزطبق بررسی ها،بیش از یکسال احساس تنهایی کرده اند

  ].42،صروان شناسی کاربرديحجت،
درپژوهشی دیگر که دختران نوجوان ایرانی در تهران را مورد قرار داده     

  درصد از این نوجوانان اظهار36است،
  .داشته ا ند که حداقل به مدت یکسال آنان نیز چنین احساسی را تجربه کرده اند

از دیدگاه روان شناسی اینگونه تنهایی ها و عدم برقراري رابطه با سایر مردم،هم      
  .اخواسته است و هم ناخوشایند و هم در برخی موارد،درازمدت نیز می باشدن
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حال ممکن است برخی اینگونه اظهارنظر کنند که تنهایی همیشه بد نیست،چراکه  
  گاهی اوقات همین تنهایی

دستمایه ي آفرینش آثار هنري نیز بوده است؛به طوریکه افسانه 
  ان،سرایان،نویسندگان،شاعران،نمایشنامه نویس

فیلمسازان،نقاشان،مجسمه سازان،موسیقی دانان و هنرمندان دیگر،هریک بگونه اي 
تاثیرات خویش را از تنهایی تجسم بخشیده اند و این خود نشانگر آن است که احساس 

اما این .تنهایی ریشه هاي ژرف در بنِ عواطف و روان انسان دارد؛به واقع نیز چنین است
  جنسِ تنهایی سایر افراد عادي نیست،بلکه تنهایینوع تنهایی هنرمندان،از 

آنها براي تمرکز حواس و بکارگیري هر چه بیشتر توان خویش در وادي هنر 
پس باید این احساس تنهایی آنان که یک تجربه ي موقت و زودگذر است را جداي .است

مناسبات زیرا اینان پس از مدتی جاي خود را به .از تنهایی مورد بحث ما به شمار آورد
  .اجتماعی نوین و خالقیت هاي هنري شگفت آوري می دهند

به هر حال احساس تنهایی،به گفته ي جامعه شناسانی      
بی تردید پیامد شیوه هاي نادرست روابط اجتماعی انسان با »اسالتر«و»رایزمن«،»بومن«چون

افراد به  سایر مردم و نداشتن اخالق نیک اجتماعی در جامعه ي مدرن است که در آن
یادگیري و کاربرد فلسفه نادرست استقالل تام فردي و بی نیازي از دیگران تشویق می 

در چنین جامعه اي،انسان در تالش بیهوده خود براي رسیدن به هدفهاي بلند پروازانه .شوند
ي زندگیِ بی معنی اش،به سبب دوري از شبکه ي اجتماعی افراد خانواده و آشنایان در 

ندگی نه انگیزه ي یاریگري دارد و نه یاوري دیگران را پذیرا می شود بی سختی هاي ز
  .تردید تنهایی پیامد چنین موقعیتی است

تمامی این مسائل در حالی است که برقراري روابط با افراد خانواده و پس از آن      
در محیط اجتماع با سایر مردم و نیک دانستن اصل دوستی وهمیاري و اخالق شایسته 

محسوب )ع(ازمهمترین تعالیم قرآن،سیره وسنت نبوي،ائمه هدي و از آن جمله امام رضا
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می شود و به کرات راهکارهاي موثر براي استوارسازي روابط اجتماعی بر پایه ي ایمان و 
  .تحقق پیوند برادري توصیه و تاکید شده است

المومن «:فرمایند در بیان اهمیت این مساله خطاب به یارانشان می)ع(حضرت رضا     
در ارتباط و الفت است و آنکس که نه با )با مردم(مومنمالوف و ال خیر فی من ال یالف و ال یولف؛

  »دیگران الفت گیرد ونه دیگران با او،خیري در وي نیست
چرا که محیط اجتماع و روابط با سایر مردم با ].104،ص2جاصول کافی،شیخ کلینی،[

ز سویی همه فعالیتها و رفتارهاي مختلف انسان را همراهی اخالقی نیک است که ا
هماهنگ و متناسب با محیط پیرامونش می کند و از سوي دیگر مهمترین پاالیش و 
تحوالت را در روابط انسانها ایجاد می نماید؛روابطی که تنها به منظور انتقال معانی انجام 

  .افراد از هم نیز منتهی می شود نمی پذیرند،بلکه به تولید معانی و مبادله شناخت هاي دیگر
بنابر تعالیم واالي رضوي،انسان موجودي اجتماعی است که بهزیستی وي،و      

برقراري ارتباط با سایر مردم با اخالقی مطلوب در مناسبات اجتماعی از یکسو و خشنودي 
اش از شبکه پشتیبانی اجتماعی از سوي دیگر،پیوندي تنگاتنگ دارد و انسانی که از 
برقراري روابط حسنه با سایر مردم گریزان است و در مسیر تنهایی گام می نهد در جهتی 

  .مخالف با طبیعت اجتماعی انسان قدم بر میدارد
  
  

  نتیجه گیري
دریافتیم که در دنیايِ جدید،دنیايِ پرشتاب و تغییر،اغلب افراد احساس میکنند در 

ند که راه برون رفت از این شرایط آنها و مشکالتی مواجه شده ا زندگی روزمره با مسائل
  .را با وضعیت تعارض آمیز مواجه ساخته است

در این میان از یکسو سمت و سوي تغییرات و تحوالت اجتماعی به ویژه در سایه 
توسعه روزافزون شاخه هاي مختلف علوم،امیدبخش توان افزایی بشر در مواجهه با طبیعت 
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به روز ابعاد و زوایاي نامکشوف عالم هستی به تسخیر زندگی اجتماعی می باشد که روز 
انسان در می آید ولی از سوي دیگر،همزمان احساسِ شیء گشتگی،بی یاوري،از 

خودساخته،کُنش هاي روابط انسانی را »قفس آهنین«خودبیگانگی،تنهایی و گرفتاري در
ش آمده فراتر از آنچنان تحت تاثیر قرار داده است که به نظر می رسد شرایط ساختاري پی

  .توان و ظرفیت هاي انسان هاي امروزي رقم خورده است
فضاي تعارض آمیز و بدون رابطه با سایر انسانها در زندگی بشر با آمریت و اجبار 
ساختهاي اجتماعی،روز به روز قدرت خالقه او را تحت تاثیر قرار میدهد و دراین 

ه اي برخورد می کند و آنچه که فضاخودمختاري کارکردي وي با موانع محدود کنند
نامرئی و  انسان به طور مستقیم به آن آگاهی دارد و آنچه که میکوشد انجام دهد با بندهاي

مدارهاي ناپیدایی که در آن به سر می برند،بسته و مقید شده است و حوزه نگرش و نگاه 
ان فعال و این وضعیت به صورت تدریجی انس.بشر محدود به مناظر بسیار نزدیکتر است

  .تبدیل می کند...عاریتی و تماشاگر،تنها،مردم گریز و اجتماعی را به موجودي بی تفاوت،
فرآیند تبدیل شدن افراد به انسان هایی بی تفاوت و تماشاگر و عاري از هرگونه 
اخالق نیک اجتماعی در ارتباط با سایر مردم،قالبها و ساختارهاي قبلی تشکیل دهنده ي 

ا در برقراري ارتباط درهم ریخته و احساس بی پناهی در میان انبوهی از کُنش انسانی ر
جمعیت که وي با آنها  در تراکم اخالقی گرفتار آمده است را شدت می بخشد و او را به 

تبدیل می کند؛بگونه اي که تنها رابطه یک انسان با سایر »تنها در جمع«عنوان موجودي
ن و مکان است و به عبارت دیگر نگاه انسانها به مردم در اجتماع،براساس مقتضیات زما

یکدیگر در برقراري رابطه ها،یک نگاه و رابطه ي ابزارمند است؛نه نگاهی متاثر و برخاسته 
  .از جایگاه و کرامت انسانی وي

این در حالی است که دقت در محتواي آموزه هاي دینی و از آن جمله آموزه هاي 
ري رابطه با سایر مردم،از این واقعیت پرده بر میدارد اخالق محور رضوي در جهت برقرا

به مردم،حاکی از وجود مبانی خاص انسان شناسانه وناشی از نوع )ع(که نگاه حضرت رضا
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شان به جایگاه و ارزش انسان است و درحالیکه نظریات روان شناسی نوین ینگرش خاص ا
در ارتباط با سایر مردم با پایه هاي نظري و عملی و چگونگی برقراري اخالق اجتماعی 

دیدگاههاي گوناگونی را مطرح نموده است،اندیشه هاي رضوي در عرصه برنامه ریزي 
جهت برقراري یک ارتباط صحیح زیرساختی و زیربنایی کارآمدتر عمل نموده و این 

  .نظریات را بر پایه هاي فکري محکمی نیز استوار نموده است
رعایت اخالق اجتماعی مطلوب در ارتباط )ع(اهمانگونه که از دیدگاه حضرت رض 

با سایر مردم و تعامل بین آنها امري ضروري است و از اهمیت باالیی برخوردار 
خودسازي و رشد :ایشان وجود بسترها و زیرساختهاي مناسب چون.است

شخصیتی،باورمندي به نظارت دائمی پروردگار،اندیشیدن پیش از سخن گفتن،آموزش و 
رین و تکرار در آموزه هاي خویش را براي ایجاد رابطه با مردم مورد تاکید یادگیري و تم
  .قرار می دهند

در اجراي اخالق نیک اجتماعی در رابطه با سایر مردم،تنها به این امور )ع(امام رضا  
بسنده ننمود،بلکه آنچنان جایگاهی براي انسان قائل است که معتقدند آدمی در هنگام 

ان و برقراري ارتباط با آنها در اخالق اجتماعی خویش،بایسته است تا ورود به حریم دیگر
پایه ها و اصولی را رعایت نماید؛همان پایه ها و اصولی که مبناي آن را احترام به حقوق و 
کرامت انسانها و نیز مروت و مدارا با آنان تشکیل می دهد که توجه به آن از آسیب هاي 

  .تباط به نحو چشمگیري می کاهدرفتاري فرد در عدم توانایی ار
براي ایجاد یک رابطه ي صحیح و اخالق محور با مردم شیوه ها و )ع(پس حضرت 

فنون اساسی را معرفی می کند،شیوه ها و فنونی که تنها جنبه ي تئوري نداشته،بلکه در 
اندیشمندان مرحله ي عمل نیز از آنچنان قابلیتی برخوردار است که با مراجعه به نظریات 

همان .روانشناس کنونی،به جایگاه و ارزش آن فرمایشات گُهربار به خوبی می توان پی برد
فنونی که بکارگیري آن،ازبین بردن احساس تنهایی،بی تفاوتی اخالقی،بی هویتی و بی 

  .را به ارمغان خواهد آورد...اجتماعی و يهدفی،بی اعتماد
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و زیرساختها،اصول و پایه ها و نیز شیوه ها بنابراین شناخت درست هریک از بسترها  
و فنون اساسی در اخالق اجتماعی در ارتباط با سایر مردم از منظر رضوي،عالوه 
بربسترسازيِ پایه هاي مستحکم روابط اجتماعی،امنیت روحی و روانی را نیز براي آنها به 

  .دنبال خواهد داشت
دارا بودن فرهنگی منطبق بر  و خالصه آنکه فرهنگ اخالق محور رضوي،به اقتضاي

قرآن کریم و سیره و سنت نبوي،شایسته الگوگیري از ماندگارترین و بهترین فرهنگ 
برقراري ارتباط با سایر مردم در اخالق اجتماعی است؛چرا که عالوه بر جامعیت و 

  .پویایی،می تواند جهت ارتباطی پایا و مانا براي همیشه و همه ي اقشار باقی بماند
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 یاجتماع وی فرهنگي چالشها با برخورد وهیش و) ع( رضا امام
  )ينوروز نیعزالد( 
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  دهیچک
 هر که برد یپ نکته نیا به توان یم) ع(نیمعصوم ائمه از کی هر یزندگان یبررس با

 در یمتفاوت يها وهیش بودند، واقع آن در که یتیموقع به توجه با بزرگواران آن از کی
 خاص تیموقع لیدل به) ع(رضا حضرت زمان. داشتند تیواقع از افراد، کردن آگاه

. دارد مشابهت معاصر زمان با مورد نیا در که داشت وجود تفکر ینسب يآزاد ،یفرهنگ
 و زدودند یم افکار از را توهمات ابتدا شدند، یم مواجه که يفکر شبهات با )ع(رضا امام

 برخوردها نیا در که یجالب نکات. پرداختند یم تیواقع انیب به يقو استدالل  با سپس
 قابل مسلمات طبق شانیا که است نیا افت،ی توان یم حضرت آن مناظرات در مخصوصا

 یمنطق استدالل با .شدند ینم منحرف حق ریمس از و نمودند یم بحث مقابل طرف قبول
 گفتند یم سخن آنان فهم سطح اندازه به کس هر با و پرداختند یم نبوت و دیتوح انیب به
 سوال شنهادیپ شانیا خود یحت و نداشتند ینگران دوران آن يها چالش با ییارویرو از و

  .دادند یم انجام احسن نحو به را تیمسئول نیا از و کردند یم مطرح را نمودن
 امام برخورد وهیش یبررس به ياسناد روش از استفاده با شده یسع مقاله نیا در

 نیا از استفاده يبرا راهکار ارائه و خود زمان یاجتماع و یفرهنگ يچالشها با) ع(رضا
  .شود پرداخته حاضر زمان در روشها

 يفکر يها چالش با) ع( رضا امام برخورد وهیش که است آن از یحاک قیتحق جینتا
 دوران يها چالش با برخورد يبرا آن از توان یم و است تامل قابل اریبس شیخو زمان

 از حیصح شناخت :اوال د،یبا حضرت آن روش از يبردار بهره يبرا. گرفت الهام معاصر
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 طبع و صدر شرح داشتن با: اًیثان شده مطلع موجود يفکر يها چالش از و داشت زمان
 رد در یسع ابتدا یمنطق انیب با: ثالثاً. کرد تحمل و دیشن را مخالفان يها صحبت بلند،

 به یمنطق استدالل با) ع( تیب اهل سخنان و قران اتیآ به توجه  با سپس داشت، شبهات
  . پرداخت تیواقع انیب

  یاجتماع چالش ،یفرهنگ چالش چالش، :يدیکل واژگان
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  :مقدمه
 که هستند یمتفاوت يها شهیواند افکار يدارا بودن انسان حکم به يبشر جوامع

 افراد بر افکار نیا یگاه یحت. است گذار ریتاث آنها منش و رفتار در افکار نیا حاصل
 کج دچار که يافکار. شود یم آنها فساد ای صالح موجب که گذارد یم ریتاث گرید

  .شود یم چالش و شبهه آمدن دیپد باعث شود فساد و یشیاند
 به توجه با خود زمان يها یشیاند کج با دربرخورد) ع( نیمعصوم ائمه از کی هر

 یم انجام به کامل طور به را خود تیمسئول بودند واقع آن در که یطیشرا و تیموقع
 اما. ندارد وجود یتفاوت) ع( بزرگواران آن از کی چیه انیم جهت نیا از و رساندند
  .است متفاوت ها چالش نیا با آنان برخورد یچگونگ

 شدن، حبس درس، جلسات لیتشک نمودن، دعا جنگ، و صلح شدن، نینش خانه
  .نداشت باز تیمسئول نیا از را آنها يعهد تیوال قبول و گرفتن قرار دیشد مراقبت تحت

 يبرا یهمگ و ندارد وجود هدفشان در یتفاوت چیه) ع( ائمه انیم که حال نیا با
 و) ع( نیحس  امام امیق انیم یتوجه قابل تشابه نمودند، یم اقدام یاله نید داشتن برپا

 از خروج هنگام) ع( رضا امام. دارد وجود مامون درمجلس) ع( رضا امام یعلم مناظرات
 یم تو! خداوندا«: فرمودند مامون حکومت محل – خراسان يسو به شدن رهسپار و نهیمد
 ستین يعمد! خداوندا... نمودم اریاخت را امر نیا ضرورت به و نمودند اکراه مرا که یدان

 دارم برپا را تو نید که ده قیتوف مرا پس.تو جانب از مگر باشد، ینم یتیوال و تو عمد جز
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 ياوری و موال کوین چه و. من اوری و موال ییتو همانا. بدارم زنده را امبرتیپ سنت و
  )1372،36 ه،یبابو ابن(».یهست

 مشهور نامه تیوص یقسمت در کربال به متیعز هنگام زین) ع( دالشهدایس حضرت
 خارج جدم امت اصالح يبرا من همانا«: فرمودند)شیخو برادر( هیحنف محمد به شیخو

 ق،1394،یالقرش(»کنم يریجلوگ منکرات از و دهم رواج را نید خواهم یم و شوم یم
264(  

 نید داشتن برپا به) ع( بزرگوار امام دو هر دارد وجود سخن دو نیا در که یتشابه
 نید در که انیدیزی با یعمل مواجهه در) ع( نیحس امام.دارند دیتاک) ع( امبریپ سنت و خدا

 مامون مجالس در یعمل مواجهه در) ع( رضا امام.نمودند کاریپ ، بودند کرده جادیا بدعت
  .کردند کاریپ ، داشتند وجود مختلف مذاهب و انیاد از ياریبس يعلما که

 یم آنها از کدام هر که. داشتند مناظره یگوناگون افکار و افراد با زین) ع( رضا امام
 وه،یش نیا بر عالوه. باشد منحرف افکار با برخورد جهت یمناسب یعمل نمونه تواند

 که اتیروا و اخبار ن،یسائل سواالت به گفتن پاسخ لیقب از يگرید يها روش حضرت
 یم مختلف، يها مناسبت به حضرت يهایسخنران و ها خطبه زین و فرمودند) ع( نیمعصوم

  .نمود اشاره توان
 و یتخصص جلسات لیتشک با که است اسالم يعلما مخصوصا مسلمانان، فهیوظ
 که شبهات از استقبال با و دهند یم قرار یبررس مورد قیدق يا گونه به را شبهات کارآمد

) أَحسنُ یه یبِالَّت ادفَع. (دهند پاسخ آنها به کوین یروش به دیآ یم وجود به افراد ذهن در
 آن روش در یکارشناس يکارها انجام و) ع( نیمعصوم يها وهیش از الهام با نیهمچن

  .ببرند بهره مسلمانان ریغ و مسلمانان يفکر يها يماریب درمان در آن از ، بزرگواران
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   مساله انیب
 در که یتیموقع به توجه با منحرف افکار با برخورد در) ع( نیمعصوم ائمه از کی هر

 به زین) ع( رضا امام زمان در. گرفتند یم شیپ در را یمتفاوت يها روش بودند واقع آن
 در یمتفاوت افکار گر،یکدی با مذاهب و انیاد يگفتگو امکان افکارو ینسب يآزاد لیدل

 نیا. شد افکار در ياریبس يها چالش آمدن وجود به موجب که شد، وارد نید حوزه
 زین یانحراف افکار. کرد ظهور گرید مباحث در هم و ياعتقاد مباحث در هم ها چالش

 جامعه امامت  که) ع( رضا امام تیموقع نیا در.نمود دایپ کردن رشد يبرا یمناسب نهیزم
 گونه نیا با داشت وجود شانیا يبرا ییها تیمحدود که نیا با داشتند، برعهده را یاسالم
 موجب که گذاشتند، یاسالم جامعه بر یقیعم ریتاث و پرداختند مقابله به دیعقا و افکار

 نیا که ياریبس يتفاوتها وجود با اکنون. شدند یاسالم حیصح افکار رشد و ییپابرجا
 حضرت وهیش که افتی را یمشترک نقاط توان یم دارد،) ع( رضا حضرت زمان با دوران

 يراهگشا تواند یم و نمود يکاربرد يفکر شبهات و ها چالش با برخورد در را) ع( رضا
  .باشد دوران نیا يفکر يها چالش با برخورد
  

  قیتحق يها پرسش
  :باشد یم سواالت نیا به دنیرس یپ در قیتحق نیا

  بود؟ چه) ع( رضا امام دوران یاجتماع و یفرهنگ ،يفکر يها چالش -
  بود؟ چگونه یاجتماع و یفرهنگ ،يفکر يها چالش با) ع( رضا امام برخورد -
  برد؟ کار به زین دوران نیا در را) ع( رضا امام روش توان یم چگونه -
  است؟ بوده چه دوران نیا با) ع( رضا امام یزندگ دوران يها شباهت و ها تفاوت -
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  روش
 دهیگرد استفاده ياسناد روش از آن در که است یفیک قیتحق کی حاضر قیتحق

). 1388،12 کیفل اووه،( دارد یاجتماع روابط مطالعه با یخاص ارتباط یفیک قیتحق است،
 محققان یافزون روز شکل به ،یجهان ستیز تنوع آن جهینت در و یاجتماع عیسر راتییتغ

  ).13همان(کنند یم مواجه يدیجد يدگاههاید و یاجتماع يها نهیزم با را یاجتماع
 يدگاههاید و( اسناد و کتابها در موجود اطالعات لیتحل و هیتجز به ياسناد روش

 ،یارس یساع.(پردازد یم گذشته يدادهایرو و عیوقاي  درباره موجود سوابق و) مختلف
37(  

  میمفاه فیتعر
  برخورد یچگونگ

 با برخورد در) ع( رضا امام که است یروش و وهیش» برخورد یچگونگ« از منظور
 باشد، نظر مورد وهیش و روش خود است ممکن که داشتند يفکر يها چالش و شبهات

 يمحتوا و موضوع ای. مواعظ انیب و یسخنران مکاتبه، پاسخ، و پرسش مناظره، روش: مانند
  .است شده توجه آن يهردو به نامه انیپا نیا در که ردیگ قرار مدنظر ها وهیش نیا

  چالش
 کی اثبات ای رد يبرا ژهیو به ، ریگیپ و يجد تالش و کوشش یمعن به» چالش« لغت

 مترادف» چالش« لغت نامه انیپا متن در) 1381،458،يصدر.(رود یم کار به موضوع
 يبرا فراوان تالش و نید در یپراکن شبهه که است جهت آن از است، رفته کار به» شبهه«

 وجود به موجب و دهند، یم انجام را اعمال نیا که است یکسان کار خود، نظر اثبات
  .شود هم گرید يها چالش منشا تواند یم که شوند یم ها انسان افکار در چالش آمدن

  
  مناظره
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 خود دهیعق ای نظر یدرست اثبات يبرا برهان و لیدل با معموال کردن بحث گریکدی با
 از یکی یونانی فلسفه در مجادله ای مناظره ضمنا) 1382،7369،يانوار.(ندیگو مناظره را

 یم کار به مختلف اهداف از دفاع يبرا که باشد یم خمس صناعات
 در) ع( رضا حضرت يها روش از یکی که جهت آن از)  21ق،1415الحسن،.(رود

  .است شده پرداخته شتریب آن به سوم فصل در ، بود روش نیا يفکر يها چالش با برخورد
  

  )ع(رضا امام والدت
 قعدهیذ ازدهمی در يقمر يهجر 148 سال در حضرت آن والدت که است مشهور

 مادر و) ع( کاظم یموس امام حضرت آن پدر) 420 ق،1417،یالطبرس. (است افتاده اتفاق
  .داد نام رییتغ طاهره به که بوده تکتم شانیا

 آل عالم و)دهیپسند(رضا حضرت، آن مشهور القاب از و) ع( یعل حضرت  آن نام
 نصر یاب بن محمد بن احمد از» رضا« به حضرت آن شدن ملقب علت. است) ع( محمد

 شما مخالفان از یگروه«:کردم عرض) ع( جواد امام به: گفت که است شده نقل یبزنط
 شانیا د،یبرگز و دیپسند خود يعهد تیوال يبرا را شما پدر مامون چون که پندارند یم

 یم خالف و گوندیم دروغ ، قسم خدا به«:فرمودند) ع( جواد حضرت. »دینام»رضا« را
 در عزوجل خداوند يبرا او رایز. دینام» رضا« را او یتعال و تبارك خداوند بلکه.ندیگو

: دیگو یم یبزنط. »بود یمرض نشیزم در او از بعد) ع( ائمه و رسولش يبرا و آسمانش
» نبودند؟ یراض) ع( ائمه و رسولش و خدا يبرا) ع( پدرانتان ریسا مگر ایآ کردم عرض«

 شده دهینام»رضا« پدرتان فقط انیم از  چه يبرا پس«: کردم عرض.»بله«: فرمودند حضرت
  »است؟

 ولم ائهیأول من الموافقون به یرض کما اعدائه من المخالفون بِه یرض النّه«: فرمودند
 خیش.(»الرضا السالم همیعل نهمیب من یسم فَلذلک السالم همیعل آبائه من لاَحد ذلک کنی

  )25 صدوق،
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 رفتند،یپذ را شانیا و داده تیرضا شانیا به طرفدارانش و دوستان که همانطور چون«
 و پدران يبرا حالت نیا و بودند داده تیرضا آنها به و کرده قبول را شانیا زین نیمخالف
  .»است شده دهینام» رضا«شانیا فقط آنها نیب از لذا و فتادین اتفاق شانیا اجداد

  
  شهادت

 داشته دیترد) ع( رضا حضرت شدن کشته و شهادت در افراد یبرخ است ممکن
  .است رفته ایدن از یعیطب مرگ به حضرت که ندیبگو و باشند

 از را افراد از یبرخ فکر گذاشت یم) ع( امام به نسبت مامون که يظاهر احترام البته
  .سازد یم منحرف باشد) ع( امام قاتل مامون که موضوع نیا

 یاحترام و مامون يکارها درباره داشتند، نانیاطم که خود ارانی به) ع( رضا حضرت
 را مامون يکارها گونه نیا بیفر«: بودند فرموده شد، یم گذاشتند امام به ظاهر به که

 يا چاره ییبایشک و صبر جز من یول.ستین من قاتل او جز یکس سوگند خدا به دینخور
  )433همان،.(»دیسرآ به عمرم تا ندارم

 است گونه نیا به آن مضمون که است نقل) ع( تیب اهل از یثیاحاد آن، بر عالوه
 یم کشته ریشمش لهیوس به ای م،یرو یم ایدن از مسموم زهر، لهیوس به ای تیب اهل ما که
  .میشو

) ع( تیب اهل با پدرانش همانند علنا بود، یرکیز استمداریس کی چون مامون، اما
 که است آن تیواقع اما. رسد یم نظر به یعیطب شهادت در شک نیا و کرد ینم مخالفت
 البته) 90و 550 همان،.(بودند خبرداده شیخو دفن و شهادت تیفیک از) ع( رضا حضرت

 داده انجام هم نافرجام ترور کی خود عمال توسط) ع( رضا حضرت شهادت از قبل مامون
 203 سال صفر آخر در که است نیا حضرت آن شهادت در مشهور) 519 همان،.(بود

 عمر موقع آن در که است افتاده اتفاق طوس یاراض از سناباد دهکده در يقمر يهجر
  )1373،34،یومیق.(بود روز نوزده و ماه سه و سال 54 شانیا فیشر
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  ) ع( رضا حضرت لیفضا و اتیخصوص

 عباس بن میابراه چنانکه. است حسنه صفات تمام جامع که است یمقام امامت، مقام
 در او از تر عالم و نداند او و شود سوال او از يزیچ از) ع( رضا امام دمیند«: دیگو یم

 یم امتحان يزیچ هر از کردن سوال با را حضرت آن مامون. دمیند را یکس خودش زمان
 و جواب و حضرت آن کالم تمام. دادند یم جواب آنها یتمام به هم شانیا و کرد

  ».بود دیمج قرآن از برگرفته شانیمثالها
 توانم یم بخواهم اگر«: فرمودند یم و. کردند یم ختم روز سه در را قرآن حضرت

 نازل يزیچ چه در و کجا در که کنم یم فکر هیآ هر در اما کنم ختم را قرآن آن از زودتر
  )1405،110،یاالربل(».است شده

 توجه قابل مسائل از یزندگ امور به یدگیرس همراه قرآن در تدبر و قرآن قرائت پس
  .میکن يرویپ شانیا از هم ما است الزم که باشد یم حضرت آن درباره

 در یکس به) ع( رضا امام که است نیا مذکور سند با حضرت آن فضائل گرید از
 ینم قطع را کالمش گفت یم سخن او با کس هر. کردند ینم جفا و ظلم گفتن سخن

 ینم وسیما را او کردن، برآورده ییتوانا صورت در داشت یحاجت یکس اگر. کردند
  .کردند

 سفره سر در را خود غالمان و خدمتکاران همه. نشستند یم ادب با افراد حضور در
 یم ایاح را شب آخر تا اول از ها شب اکثر و دندیخواب یم کم ها شب. نشاندند یم خود

  )432صدوق، خیش.(گرفتند یم روزه اریبس و کردند
 از یبعض به يا نامه در که بود نیا حضرت آن ياریهوش و فراست صحت از

 ایآ که میبدان و میبشناس مینیبب را یشخص چون ما«: که بود نیا آن مضمون نوشتند ارانشانی
  )551 همان،.(»منافق ای است مومن قتایحق
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 خاندان يبرتر درباره خراسان و عراق يعلما از یگروه و مامون نزد) ع( رضا امام
 کردند ثابت اسالم یگرام امبریپ اتیروا و قرآن اتیآ از استفاده با امت هیسا بر) ع( امبریپ

. هستند) ع( تیب اهل فقط امبریپ آل و است اشتباه» یآل یامت« یساختگ ثیحد  که
 آن فاقد گرانید که هستند یاتیخصوص يدارا) ع( تیب اهل چون) 1373،285،یومیق(

  .هستند
  

  ) ع( رضا حضرت زمان یفرهنگ تیموقع
 عصر به داشت که ییها یژگیو خاطر به) ع( رضا امام دوران و عصر

 لیدل به زمان آن یاسالم جامعه چنانکه.است شده معروف) 181تا، یب ،یالقرش(ییطال
 اسالم یدوست علم عتیطب.بود دهیرس يا ژهیو تیموقع به یعلم و یفرهنگ بستر بودن آماده
 ، جهان مختلف يکشورها در یدتیعق و یاسیس يها شرفتیپ موازات به که شد سبب
 از گرانید یعلم کتب و ابدی راه یاسالم جامعه طیمح به کشورها آن يها دانش و علوم

 بود یاسالم جامعه زبان که یعرب زبان به روم و رانیا تا هند از و مصر تا گرفته ونانی
 را آنها بودند گرفته الهام قرآن از را خود شهیاند فروغ که یاسالم دانشمندان.شود ترجمه

 در شرفتیپ نیا.افزودند آن بر دیجد ابداعات و ابتکارات و دادند قرار یبررس و نقد مورد
 به یاسالم يکشورها وسعت زمان نیا در و دیرس خود اوج به مامون و هارون عصر
  )1373،29،یومیق.(افتی ارتقاء خیتار طول در خود حد نیباالتر

  
  ) ع( رضا امام عصر یاجتماع يها چالش

 چند هر. شود اشاره هم يگرید یاجتماع يها چالش به است الزم نجایا در
 زمان يفکر يها چالش عمده یاسالم مختلف يگروهها وجود و الذکر فوق يگروهها
 و جبر و یاله عدل نیهمچن و امامت مورد در زین یشبهات اما شدند یم محسوب حضرت

 که آنجا تا) ع( رضا حضرت که بود آمده شیپ نبوت و دیتوح و قدر و قضا و اریاخت
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 به بعد بحث در که دادند یم مناسب پاسخ آنها به تیدرا و ياریهوش و صبر با بود مقدور
 و تیموقع دینبا البته.شود یم اشاره زمان آن يفکر يها چالش شیدایپ يها سرچشمه

 چون.دانست آن گسترش و آمدن وجود به در ریتاث یب را دوره آن یفرهنگ خاص طیشرا
 دایپ گسترش و افتی شکل ، بودند باطل دیعقا آنان از یبرخ که یمختلف دیعقا و افکار
  .هیاقف و فرقه:مانند.کرد

 برخورد هنگام کردند یم عرضه خود يبرا یلیدال که افکار نیا صاحبان از یبرخ
 یم اقرار آن به و بردند یم یپ خود دهیعق یسست و یپوچ به) ع( رضا حضرت با

 و یعقل و یدتیعق مذاهب به هیدیز و هیلیاسماع مانند یاسیس يازگروهها یبرخ.نمودند
 نیا مانند باطل يادعاها و کردند یم پا و دست یروانیپ خود يبرا و افتندی یم رییتغ يفکر
  )72 ق،1422ف،یلجنۀالتأل.(افتی گسترش»هستم لیخل میابراه من« که

 که هم حکومت و کردند دایپ دهیعق جیترو يآزاد ، یاسالم مختلف يگروهها
 حساب به حکومت هیعل دیتهد که یزمان تا بود خود یاسیس مشکالت به یدگیرس سرگرم

 از یبعض افراد یبرخ يآزاد خاطر به.نداشتند گروهها نیا با يکار چندان آمد ینم
  .بودند کرده ترك را یاله واجبات
  

  یاجتماع -  یفرهنگ يها چالش سرچشمه
 وجود به باعث و بود آمده وجود به که) ع( رضا حضرت زمان یفرهنگ تیموقع

  :کرد یبررس عامل چند در را آن توان یم که بود شده يفکر يها چالش آمدن
  

  ترجمه نهضت)الف
 عصر در که دانست يا ترجمه نهضت در بتوان دیشا را ها چالش وجود مهم لیدل
  .بود دهیرس خود اوج به یعباس مامون و هارون
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 رم و رانیا و هند و ونانی از که رعربیغ رمسلمانانیغ یفلسف و یعلم کتب ترجمه
  .گذاشت ریتاث مسلمانان و یاسالم تفکر بر شد وارد یاسالم کشور حوزه در

 کتب که بودند شده گماشته کار نیا بر مامون و هارون طرف از که افراد یبرخ
 یشبهات ترجمه هنگام. نداشتند اسالم به کامل تعهد کنند ترجمه یعرب زبان به را یرعربیغ

 خوراك و افزودند یم آن بر يزیچ و گرفتند یم را بود لیانج و تورات در سابقا که
 در شدند یم آشنا کتب نیا با که مسلمانان عموم) 183،یالقرش.(شد یم مسلمانان يفکر

 جیترو باعث ، کننده قانع یجواب افتنین لیدل به و کردند یم برخورد شبهات نیا با کنارش
  .شد یم مسلمانان انیم در شبهات
  
  

  يفکر مکاتب ورود)ب
 در. بود گوناگون افکار و مکاتب با مسلمانان ییآشنا گانه،یب کتب ترجمه تبعات از

 يشهرها به فراوان يآمدها و رفت خاطر به یونانی و يهند يها فرهنگ مامون زمان
 يها شهیاند و نبودند یاسالم تفکر از ریتاث یب هم آنها البته. افتی گسترش یاسالم مختلف

 منطق یعنی یشکل لحاظ از. شد متاثر یونانی فرهنگ از یموضوع و یشکل لحاظ به یاسالم
 لحاظ به و شد باز برهان و قیتحق و جدول راه و کرد دایپ راه یاسالم شهیاند به یونانی

  .است مالحظه قابل بود گذاشته متکلمان بر که يریتاث یموضوع
 وجود فرق و مذاهب ریسا و يهودی و یزرتشت و یحیمس افراد مامون دربار در

 ریغ افراد يبرا يآزاد گونه نیا و بودند، خود دیعقا جیترو به لیما آنان یحت. داشتند
 فراهم افراد و افکار گونه نیا با را مسلمانان ییآشنا نهیزم مسلمان
  )1373،30،یومیق.(ساخت
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  دانشمندان ییگو پاسخ ییتوانا عدم)ج
 شبهه و شک به ییپاسخگو جهت قیال یدانشمندان که بود نیا ها چالش گرید از

 رضا حضرت مناظرات در توان یم یراحت به را نیا. نبود کردند یم وارد نید در که ییها
 ياریبس نیمتکلم و دانشمندان با من«: گفت یصابئ عمران که یزمان آن. افتی) ع(

  )340صدوق، خیش(».کند ثابت میبرا را»واحد« وجود بتواند که افتمین را یکس اما برخوردم
 ییتوانا اگر هستند علم و مذهب هر محافظان و پاسداران عنوان به دانشمندان و علما

 آنها در سازنده یتحول و شرفتیپ گونه چیه باشند نداشته را افکار و آراء با یعقالن مقابله
  .آمد نخواهد دیپد

  
  قیال حاکمان فقدان)د

 ياریبس يفکر شبهات آمدن بوجود باعث ،یاسالم جامعه بر قیال حاکمان نبودن
 افکار و مذاهب يآزاد به حکام قیتشو اگر چون. بود شده یاسالم جامعه در جواب بدون
  . آمد ینم بوجود یانحراف و منحط مذاهب هرگز نبود یانحراف

  
  یاجتماع - یفرهنگ يها چالش با) ع( رضا حضرت برخورد یچگونگ

 دو در را موجود يها چالش با) ع( رضا امام برخورد یچگونگ توان یم یکل طور به
  : کرد یبررس قسمت
  محتوا و موضوع -2  روش و وهیش-1
  
  روش و وهیش

 چالش با مواجهه در) ع( رضا حضرت که است نیا برخورد، روش و وهیش از منظور
: مثل ییها روش از. کردند یم استفاده ییها وهیش و روش چه از یاجتماع -  یفرهنگ يها
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 و مواعظ انیب و ها یسخنران رادیا و مکاتبات پاسخ، و پرسش جلسه گفتگو، و مناظره
  .بردند یم بهره ثیاحاد

 است شده نقل مختلف مذاهب و انیاد از افراد با) ع( رضا حضرت که ییگفتگوها
 را مناظره روش و یچگونگ آنها دادن قرار مطالعه مورد با میتوان یم اما ست،ین ادیز

  .میبفهم
  

   مناظره قبول
 شانه فهیوظ نیا از موقع چیه مردم تیهدا مهم تیمسئول داشتن لیدل به) ع( رضا امام

 را مناظرات که مامون. بودند آرمان نیا تحقق يبرا تیموقع یپ در بلکه کردند ینم یخال
 آن در حضور  با حضرت اما ، داد یم بیترت) ع( رضا امام یتیشخص بیتخر يبرا

  .شدند یم مسلمانان و اسالم يسربلند موجب مناظرات
  

  مناظرات دادن بیترت از مامون هدف
 یم دنبال را خود یاسیس هدف رکانهیز يطرز به مناظرات دادن بیترت در مامون

 قرار علم طرفدار را خود خواست یم نکهیا بر عالوه مامون شد، اشاره قبال چنانکه. کرد
 بیترت) ع( امام یتیشخص بیتخر قصد به را مناظرات بکاهد یاسیس مشکالت از و دهد

 اما) 362صدوق، خیش.(فرستاد یم گرید مناطق در افراد دنبال به کار نیا يبرا یحت. داد یم
 ماندن ناکام گواه نیبهتر) 54 عمران، آل(» نَیالماکر رُیخَ اهللا و مکراهللا و مکَرراً و«ي  هیآ

 بود کرده اعالم افراد یبرخ به مامون مرتبه نیچند.بود) ع( رضا امام هیعل مامون يها توطئه
  ».یکن مجاب و یده شکست را او مساله کی در فقط که خواهم یم من«:که

 بردند یم یپ) ع( رضا حضرت یعلم يواال مقام به کنندگان مناظره که یهنگام
 گفت مرتبه نیچند مامون خود یحت و دادند یم شانیا کمال و تمام یآگاه به اقرار

 یم سخن نیا لیذ در يغفار استاد مرحوم) 454تا،یب ه،یبابو ابن.(»یهاشم اعلَم هذا«که
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 نیا بر مامون حرص درباره ستین دیبع»»است یهاشم نیعالمتر او«که مامون سخن«: دیگو
 بوده هیدیز سران به نسبت حضرت یعلم يبرتر کردن ثابت جهت از مجالس گونه
 نیا يبرا.داشتند خالفت يادعا هم و بودند)هاشم یبن(ابوطالب اوالد از هم آنان رایز.باشد

 به مقام در) ع( رضا حضرت که بود دهیفهم خوب مامون چون. کردند یم کوشش هم
 مردم به خواست یم لذا ندارد، يکار او استیر با و ستین يظاهر خالفت آوردن دست

 از اریبس شانیعلم مقام هستند خالفت آوردن دست به مقام در که یسادات که بفهماند
 در مامون که ستین دیبع البته.»یهاشم اعلم هذا«:گفت رو نیهم از و است کمتر حضرت

 یبعض از حال نیع در شود، معلوم گرید سادات بر حضرت يبرتر خواسته یم که نیا نیع
 یسرشکستگ هم و حضرت خود يبرا باشد یشکست هم تا بخورد شکست گرید يعلما

 خواهم یم فقط«: گفت بود نیمتکلم از که يمروز مانیسل به لذا. ابوطالب اوالد کل يبرا
  )387صدوق، خیش.(»یکن مجاب را او مساله کی در

 که بود یمبارزات داد یم بیترت) ع( رضا امام يبرا مامون که یمناظرات قتیحق در
 و شد یم انجام) ع( رضا امام و مختلف مذاهب و فرق از زمان دانشمندان نیبزرگتر انیم

 آن از.خورد یم شکست بود) ع( رضا امام از ریغ یشخص اسالم مدافع اگر مجلس نیا در
  .است شده ثبت مناظره 25 حدود حضرت

  

  )ع(رضا امام مناظرات یژگیو
 دعوت -3  کنندگان مناظره يبرا احترام - 2  قبول قابل مشترکات براساس مناظره -1

 - 6  پاسخ و پرسش - 5  گوناگون علوم به کامل ییآشنا -4 گفتگو يبرا مخالفان از
  ينگار نامه و مکاتبه
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  محتوا و موضوع
 از خود زمانه يفکر يها چالش با) ع( امام برخورد وهیش درباره شد اشاره آنچه

 لحاظ از حضرت يبرخوردها از یبرخ يمحتوا به نکیا. بود برخورد يظاهر وهیش لحاظ
  :میپرداز یم موضوع و محتوا

  

  ياعتقاد مباحث
 چه موجود يفکر يها چالش با) ع( رضا امام برخورد يمحتوا و موضوع در آنچه

 افتی توان یم ها یسخنران و مکاتبات و پاسخ و پرسش شکل در چه و مناظرات قالب در
  :میکن یم اشاره آنها از یبرخ به که دارد وجود امامت و امتیق و نبوت و دیتوح باب در

  يدیتوح مباحث)الف
 و مکاتبات و پاسخ و پرسش شکل در چه و مناظرات قالب در چه) ع( رضا حضرت

 درجمع که دیتوح درباره حضرت آن خطبه چنانکه. اند نموده اقدام امر نیا به ها یسخنران
 درود و یاله يثنا و حمد از پس حضرت که است مشهور بودند، فرموده رادیا انیعباس

 و معرفته یتعال اهللا عباده اولُّ«: فرمودند شروع کلمات نیا با تشیب اهل و امبریپ بر فرستان
  )303 همان،.(»...عنه الصفات ینف یتعال اهللا دیتوح نظام و دهیتوح اهللا معرفه اصلُ

 به منحصر خداوند شناخت واساس هیپا و اوست شناخت خدا عبادت در اول مرحله(
 یمنتف خداوند ذات از را صفات که است نیا دیتوح اساس و قوام و اوست دانستن فرد
  ...)میبدان

 نهج(.ندیفرما یم یمعرف متعال خداوند معرفت را نید اساس زین) ع( یعل حضرت
 اند نموده دعوت خداوند شناخت تیاهم به را حاضران زین) ع( رضا امام) 1خطبه البالغه،

 پروردگار ذات کنه به بخواهد که یکس که فرمودند خطبه نیا از گرید ییجاها در و
 شوند قائل کیشر خدا يبرا که یکسان نیهمچن و ستین دیتوح به قائل واقع در ابدی دست
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 او و اند  نرفته یتعال يخدا سراغ به قتیحق در بدانند موجودات گرید هیشب و مانند را او و
  . ندارد یمعن او يبرا ییکجا و ییچرا و یچگونگ. اند نشناخته را

 را خداوند که یکسان به و دادند شهادت خداوند ییکتای به دوباره انیپا در سپس و
 و امبریپ بر درود با و روند یم خطا راه به که دادند هشدار دانند یم موجودات ریسا همانند

 آن جامعه به مبتال ظاهرا که ینکات به خطبه نیا در که رساندند انیپا به را خطبه تشیب اهل
 یسخنران بر عالوه. فرمودند اشاره اند بوده یتعال يخدا یچگونگ و هیتشب لیقب از روز

  .اند داده پاسخ دیتوح نهیزم در يفکر يها چالش به زین پاسخ و پرسش جلسه در حضرت
  

   هیتشب و جبر
 از که یاتیروا خاطر به مردم:کرد عرض) ع( رضا حضرت به خالد بن نیحس
 ابن يا:فرمودند حضرت.دانند یم هیتشب و جبر به قائل را ما است شده تیروا) ع( پدرانتان

 ای است شتریب است شده وارد هیتشب و جبر درباره) ص( امبریپ از که یاتیروا ایآ خالد
 حضرت).ص(امبریپ اتیروا: داد جواب خالد ابن است؟ نقل پدرانم از که یاتیروا

 یم خالد ابن«است؟ بوده هیتشب و جبر به قائل هم امبریپ ندیبگو دیبا پس«:فرمودند
 پس«: فرمودند هم حضرت».اند داده نسبت امبریپ به را ثیاحاد نیا:ندیگو یم آنها«:دیگو

 که نیا يبرا حضرت سپس» .اند بسته دروغ آنها به که ندیبگو دیبا هم پدرانم درباره
 اهل به ثیاحاد گونه نیا دادن نسبت از اتهام رفع از پس ند،ینما یمعرف را خودشان موضع

 و ایدن در ما و است مشرك و کافر شود هیتشب و جبر به قائل کس هر«:فرمودند) ع( تیب
  ».میهست دور او از آخرت
 از اند، شمرده راکوچک خدا عظمت که غالت را هیتشب و جبر اخبار خالد، ابن يا«

 هر و. است کرده یدشمن ما با باشد داشته رادوست آنها کس هر. اند کرده جعل ما قول
 ما با کند برقرار رابطه آنها با کس هر و شود یم دوست ما با ، بداند دشمن را آنها یکس

  »...است شده مرتبط ما با کند رابطه قطع آنها با کس هر و است کرده رابطه قطع
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 یم جادیا بدعت نید در که یکسان از حضرت که شود یم معلوم برخورد نیا از
 افراد از یحت و جسته يزاریب کنند، یم) ع( تیب اهل به منتسب از را آنها و کنند

 دایپ رشد باطل و منحرف دیعقا گونه نیا تا کنند يمنزو را آنها که اند نموده درخواست
 او به زکات از يزیچ باشد جبر به قائل کس هر«:فرمودند حضرت یحت چنانکه. نکند
  ».دیرینپذ زین را او شهادت و دینده

  
  مانیا

 يبرا ییتنها به مانیا که کردند یم تصور که... و هیجهم فرقه مانند افراد یبرخ
 نقل) ع( خدا رسول و) ع( خود بزرگوار پدران قول از) ع( رضا حضرت است یکاف نجات
  )465 همان،(» باالرکان عمل و باللسان اقرار و بالقلب معرفه مانُیاال«:که کردند
 و اعضا با عمل و زبان به اقرار ، یقلب شناخت و معرفت از است عبارت مانیا(
  )جوارح
 کاربرد مومن کی شناخت يبرا ها دوران و اعصار همه در که است یپاسخ نیا

 سازگار اجبار با یدتیعق کار چون کند، لیتحم یکس به را مانیا تواند ینم انسان. دارد
... و يمروز مانیسل و یصابئ عمران مانند مختلف افراد با حضرت که یمناظرات.ستین

  .است آن در تفکر و تامل قابل داشتند دیتوح درباره
  

  امامت مباحث
 و است تامل قابل که دارند یسخنان و مناظرات امامت مساله با رابطه در) ع( رضا امام

 و روشن کامال دهیعق نیا از نیمنحرف يبرا بودند کرده ارائه حضرت که یپاسخ زین
 از.ندارند یاطالع مردم زیعبدالعز يا«:فرمودند مسلم بن زیعبدالعز به شانیا.است آشکار

 نکرد روح قبض را خود امبریپ یتعال و خداوندتبارك.اند شده گمراه رنگین به خود نید
 او بر است زیچ همه کننده انیب که قرآن و دیگردان کامل او يبرا را نیا نکهیا از بعد مگر
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 یکوتاه وجه چیه به کتاب در) (38 انعام،(»»ءیشَ من الکتابِ یف فَرَّطنا ما«کرد نازل
  ).مینکرد

 است آن از تر قیعم و نیواالتر امامت مقام«:فرمودند امامت مقام درباره حضرت آن
 با بتوانند ای بفهمند را آن شیخو آراء با ای کنند درك را آن بتوانند خود عقول با مردم که

 لیخل(خلت و امامت مقام از پس) ع( میابراه حضرت چون.نندیبرگز را یامام خود انتخاب
 امامت به هم من فرزندان ایآ«:دیپرس خداوند از و افتی دست امامت مقام به سپس) یالله

 ستمگران به من عهد)(124بقره،(»نَیالظّالم يعهد نالیال«:فرمودند خداوند» ؟يا دهیبرگز
 پاکان خواص در را امامت و کند یم باطل امتیق تا را یظالم هر امامت هیآ نیا)رسد ینم

 درباره) ع( الرضا اخبار ونیع از ستمیب باب در.است داده قرار) ع( میابراه حضرت نسل
 توان یم آنها از کدام هر بر که است آمده یجمالت) ع( امام يها عالمت و ها نشان
  .نمود ها صحبت و نوشت رهایتفس

 جمع يا فهیطا و فرقه هر از فقها و کالم علم يعلما از يا عده مامون مجلس در
 حضرت»شود؟ یم ثابت امامت لیدل چه به«: دیپرس حضرت از علما از یکی که بودند شده

  ».لیدل و نصّ به«:فرمودند
 کی هر مامت ا درباره) ع( تیب اهل از که یاتیروا و میکر قرآن اتیآ نص از منظور

  .اوست يدعا شدن مستجاب و دانش و علم ل،یازدل منظور و است شده وارد) ع( ائمه از
  

   امامت و دیتوح رابطه
 جمع ، دندیرس شابورین به) ع( رضا حضرت که یهنگام است شده وارد اتیروا در

 سلسله معروف تیحد حضرتح.نمودند یثیحد يتقاضا شانیا از شهر آن يعلما از يادیز
 به استناد با حضرت«:که است نیا آن و فرمودند انیب شانیا يبرا را» ییطال انیراو«الذهب
 از لیجبرئ و لیجبرئ از خدا رسول و)ص( خدا رسول از) ع( بزرگوارشان پدران سخنان

 کلمه(»»یعذاب من اَمنَ یحصن دخَل فَمن یحصن اهللا اال اله ال کلمه«:فرمودند خداوند قول
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 امان در من عذاب از شود وارد پناهگاه نیا در هرکس است من پناهگاه و دژ اهللا اال الاله
 و دارد یشروط البته که(»شروطها من انا و شروطها و بشرط«: فرمودند ادامه در سپس).است

  ).هستم آن طیشرا از من
 در اهللا اال اله ال شروط«:دیگو یم الشهاده اضیر از نقل به خیالتوار ناسخ صاحب

 مراد که است نیا ظاهرش».است شده ذکر هشتم امام خصوصا) ع( ائمه از کی هر وصف
 و حصن که يدیتوح کلمه آن که یمعن نیا به است دیتوح ارکان جا نیا در شروط آن از

 یعنی ، است رکن سه به متصل است ثواب استحقاق و نجات حصول سبب و عذاب از امان
 مگر زیچ هر از تیاله ینف:اول«: شود ینم محقق گانه سه ارکان نیا به جز دیتوح قتیحق

 روز تا حضرت آن بعثت روز از الزمان آخر غمبریپ ریغ از نبوت ینف: دوم الوجود واجب
 و جور يخلفا از عشر یاثن اءیاوص ریازغ عامه استیر و تیوال و امامت ینف:سوم امتیق

 انحصار و آمدند در آنها امامت به مردم آنانکه از آنها ریغ و شانیا از کی هر نیغاصب
 امامت مصداق) ع( رضا حضرت که خودشان عصر در. »نفر دوازده همان در امامت داشتن
  .»شروطها من أنا«: فرمودند خودشان درباره بودند

 به حضرت آن دادن صیتخص در که یفیلط نکته:است آمده زین خیالتوار ناسخ در
 دوازده از نفر کی امامت ینف که رسد یم من ذهن به»شروطها من أنا« لفظ به ریتعب و خود

 هفت آن امامت اثبات و باشد یم یکل امامت که است دیتوح شرط تحقق عدم مستلزم نفر
 جماعت که رایز ستین شرط کامل تحقق مستلزم بودند) ع( رضا حضرت از شیپ که نفر

 رکن ذلک مع.هستند) ع( اطهار ائمه از یجمع امامت به معتقد عهیش از یبرخ و هیواقف
 اما. هستند) ع( اطهار ائمه هیبق منکر چون ستین متصور آنان يبرا نجات سبب و دیتوح

 اقرار مستلزم حضرت آن خالفت و تیوصا و تیوال به اقرار و) ع( رضا امام امامت اثبات
 در چه است يدیتوح رکن و شروط که است) ع( اطهار ائمه از نفر دوازده یتمام امامت به

 امامان امامت و باشد قائل) ع( رضا امام امامت به که ستین یکس - گرانید و عهیش مذهب
  )113 ق،1398سپهر،.(باشد منکر را یقبل ای يبعد
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  امتیق مباحث

 دهنده نشان که افتی توان یم ياریبس نکات) ع( رضا حضرت مواعظ و سخنان در
 وجهنم بهشت درباره مثال کردند یم امتیق متوجه را مردم) ع( رضا حضرت که بود آن

 کرده بیتکذ را ما و امبریپ کند انکار را جهنم و بهشت خلقت کس هر«:ندیفرما یم
 رضا امام.دادند یم آموزش هم با را امتیق و دیتوح زین یگاه) 232صدوق، خیش(».است

 قدرتت ایخدا«:داشتند عرضه نیچن ، گذشتند یم خاندانشان يقبرها از يقبر کنار از) ع(
 نوع نیا.سنجند یم را تو و اند نشناخته را تو قیخال.است آشکار ،یکاست و ضعف چیه یب

 يگفتگو و قیزند با برخورد در ای)234همان،.(»است ریمغا تو تیربوب به اعتقاد با سنجش
  .باشد یم امتیق مساله تیاهم نشانه دیتوح و معاد درباره حضرت آن

  
  یاخالق مباحث

 و صفات از یبرخ که بودند حسنه اخالق کامل نمونه خود که) ع( رضا امام
 حضرت آن مواعظ و گفتار در. میکرد ذکر دوم فصل در را حضرت  آن يهایژگیو

 که یمناظرات.داد قرار یزندگ سرمشق را آن که افتی توان یم یفراوان یاخالق نکات
 ینم آن در یاحترام یب گونه چیه داشتند گوناگون مذاهب و انیاد از افراد با حضرت

 نیا. بودند اسالم و حضرت آن سرسخت دشمنان آنان یبرخ که چند هر افتی توان
 یبرخ بر کوین ریتاث موجب بودند برده ارث به بزرگوارشان پدران از که دهیپسند اخالق

  .نمودند یم سفارش گرانید به را اخالق و رفتار نگونهیا و بود شده افراد
 شود ینم انباشته ثروت: دمیشن) ع( رضا امام از: دیگو یم عیبز بن لیاسماع بن محمد

 رحم، کننده قطع ، کننده غلبه و ادیز حرص ،یطوالن يآرزو د،یشد بخل: زیچ پنج به مگر
  . برآخرت ایدن دادن حیترج
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 به ، است کینزد خدا به سخاوتمند شخص:فرمودند زین سخاوت درباره حضرت آن
 از و است دور بهشت از لیبخ و دور ازآتش و است کینزد مردم به است کینزد بهشت

  )666همان،.(است کینزد آتش به و است دور زین مردم
  
  يریگ جهینت

 به را افراد تمام تیقاطع با دارد که یتیاهم و تیجامع لیدل به انیاد انیم در اسالم
 و نَنایب سواء کَلمه یال تَعالوا الکتابِ أَهلَ ای قل«: است نموده دعوت یمنطق مباحثه و گفتگو

أال نکُمیب دو اهللا اال نَعب 64عمران، آل(»ئاًیش به النُشرِك(  
 گانهی يخدا جز که دیایب است کسانی شما و ما انیم که یسخت به کتاب اهل يا بگو

 مباحثه و گفتگو وهیش دیتوح يندا نیا پناه در. مینده قرار او يهمتا را يزیچ و مینپرست را
  .است شده انیب ما يبرا زین کتاب اهل با

 اهل با مسلمانان شما) 46عنکبوت،(»أحسنُ یه یبِالَّت الّا الکتابِ أهلَ تُجادلوا ال و«
  .دینکن مجادله و بحث قیطر نیکوترین به جز کتاب

 نشانه نیچن که است یحال در نیا دارد دیتاک اریبس یمنطق مباحثه و گفتگو بر اسالم
 ینید يعلما سنت و رهیس در چه و مقدس متون در چه یآسمان انیاد از  کی چیه در يا

 و غیتبل هیداع که تیحیمس: همانند یغیتبل انیاد از یبرخ چند هر. شود ینم دهید آنان
 معصوم امامان و) ص(اکرم امبریپ. اند داده تن امر نیا به کمتر دارند را دیجد روانیپ جذب

 از ثیاحاد کتب در را آن يها نمونه که اند نموده ییها بحث مخالفان و موافقان با) ع(
  .افتی توان یم... و بحاراالنوار و صدوق خیش دیتوح ،) ع( الرضا اخبار ونیع ل،یقب

 واداشته تعجب و رتیح به را همه که است یمسائل از اسالم عیسر گسترش مساله
 و)ص(خدا رسول يخو و خلق. دانست میتعال نیهم در توان یم را آن علل از یکی.است
  .باشد یم اسالم عیسر توسعه عوامل از شانیا تیریمد و يرهبر نوع و رفتار طرز
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 و اسالم ياعتال موجب و گرفتند یم شیپ در) ع( ائمه از کدام هر زین را روش نیهم
 الرضا یموس بن یعل حضرت پربرکت یزندگ در توانیم را آن نمونه. شدند یم مسلمانان

 مخصوصا و اسالم توانستند بود، شده فراهم شانیا يبرا که یطیشرا با. نمود مشاهده) ع(
 مورد و آل دهیا طیشرا بود آمده دیپد که یتیموقع چند هر.برسانند يسربلند به را عیتش

 تیوضع به را موجود تیوضع ياریهوش و فراست با حضرت آن اما نبود، امام قبول
  .نمودند لیتبد مطلوب

... و زردشت و تیهودی و تیحیمس مانند انیاد سران با حضرت که يبرخورد در
 از یبرخ تنها و محدود صورت به مناظرات نیا متاسفانه برد یپ نکته نیا به توان یم داشتند

 گرنه و باشد نشده ثبت خیتار در مناظرات گونه نیا از ياریبس دیوشا است شده ثبت آنها
  .ردیگ قرار علما مخصوصا و افراد استفاده جهت مهم منبع کی عنوان به توانست یم

 روش زنادقه مانند نمودند یم ینید یب اظهار یحت که یکسان با است آن جالب
 و سکوالر دگاهید اساسا و باشند بندیپا خواستند ینم یمذهب به که آنها داشتند یخاص
 نمودند یم گفتگو و مناظره يا گونه به بودند منکر را امتیق و خدا و داشتند يگر اباحه

  .شدند یم مسلمان و افتندی یم را حق ریمس او که
  
  يمدار نید
 آنان یمذهب تیمحور و يمدار نید) ع( اطهار ائمه یزندگان وجوه نیمهمتر از یکی

 یم درك قابل یعلم مواجهه کی عنوان به) ع( رضا امام مناظرات در که است
 يقو استدالل و منطق با نمودند یم مباحثه که یگروه و فیط باهر) ع( رضا حضرت.باشد
 و جبراً را آنها حضرت که ستین منظور نیبد نیا البته .دادند یم سوق امر نیا به را آنها

 یم مند عالقه ای نید تیوضع از یآگاه از پس آنها بلکه کنند دعوت نید به اراده بدون
 یبرخ آنکه از پس یصابئ عمران مانند گرفتند یم شیپ در سکوت راه نکهیا ای و شدند
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 در هم انیاد یبرخ وسران شد مسلمان و شد عالقمند اسالم به شد آشکار شیبرا مسائل
  .نگفتند یکالم و گرفتند شیپ در را سکوت راه) ع( رضا حضرت حیصح منطق برابر

  
  حق ریمس از انحراف عدم

 يمورد است منقول) ع( نیمعصوم ائمه ریسا و) ع( رضا امام از که یمناظرات تمام در
 آورده زبان بر قتیحق جز یوکالم باشد شده منحرف قتیحق و حق از که افتی توان ینم

 زین مخالفان از و نمودند یم دییتا باشد قتیحق از برخاسته که را مخالفان کالم یحت باشند
 يمدار حق هیروح نیهم.رندیبگ را حق جانب و ندینما تیرعا را انصاف که خواستند یم

 خواسته قتیحق به یابیدست و سعادت به دنیرس چون.شد اسالم عیسر شرفتیپ موجب
 شیپ و تعصب بدون که ابدی دست قتیحق به تواند یم آنگاه انسان.است یانسان هر یعیطب

 یمطلب با یخاص تیذهن با يفرد اگر.شود مواجه گوناگون يها شهیاند و افکار با يداور
 قتیحق به و دهد صیتشخ ناسره از را سره و حیناصح ز ا را حیصح تواند ینم ، شود روبرو

  .دیرس نخواهد
  

  ینید سمیپلورال با مبارزه
 باطل يا دهیعق باشند یم حق-یاله ریغ چه و یاله چه – انیاد همه که اعتقاد نیا
  .نمود اثبات) ع( رضا امام برخورد از توان یم را آن نمونه و است

 فیتحر مورد آنها چون اما گذاشتند یم احترام یاله انیاد به) ع( رضا امام چند هر
 از یمطالب به نید برون يگروهها با حضرت مناظرات در نمودند یم انتقاد بود شده واقع

 پرداخته)ص(محمد حضرت نبوت به که نمودند یم اشاره خودشان مقدس يکتابها
 اسالم را قبول مورد نید تنها زین قرآن در.بود شده گروهها نیا سران تعجب موجب که.بود

 ستین یطلب انحصار اعتقاد نیا البته.دارد یم اعالم مردود را آن جز به و ندینما یم یمعرف
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 قتیحق خواستار عتایطب انسان شد اشاره هم قبل مطلب در و باشد یم قتیحق انیب بلکه
  .باشد یم سازگار ها انسان فطرت با اسالم تنها و هستند

 است نیا دارد وجود انیاد سران با) ع( رضا حضرت مناظرات در که یجالب مساله
 با و است رفته انیم به صحبت)ص(محمد حضرت يامبریپ اثبات درباره آنها تمام در که
 نموده دییتا زین آنان و اند نموده مباحثه آنان با باشد وجدان و عقل قبول مورد که یلیدال
  )12باب صدوق، خیش.(اند

  
  مختلف علوم تمام به یآگاه

 است مختلف علوم به شانیا ییآشنا) ع( رضا حضرت مناظرات گرید مشخصات از
 از یکی که شد اشاره) ع( امام علم جهات و منابع به گذشته فصول در امام علم مبحث در

 با برخورد در که) ع( رضا امام.است نیشیپ مقدس کتب تمام به ییآشنا امام علم جهات
 یلیدال و خواندند یم را تورات از حیصح مطالب.نمودند یم احتجاج آنان با انیاد سران

 که چنان.نمودند یم ارائه یاله امبرانیپ ریسا و)ص( محمد حضرت يامبریپ اثبات يبرا را
 خیش.(نمودند یم اذعان مقدس کتاب بر) ع( امام یآگاه و علم به افراد آن یحت

  )427د،یصدوق،التوح
 مناظره انیم در) ع( رضا امام که است نیقی و قدرت با یآگاه نیا چنان آن
 بدون دارد، یسوال و است اسالم مخالف یکس اگر که ندینما یم درخواست کنندگان

  ) 430همان،.(بپرسد یخجالت گونه چیه
 تمام بر اسالم عظمت نشانه امام علم و یآگاه بر عالوه) ع( امام درخواست نیا در

 گرید افراد بر) ع( امام علم يبرتر به حضرت آن موافقان و مخالفان یحت ، باشد یم انیاد
  .اند نموده دیتاک
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  شنهاداتیپ
 زدودن موجب يفکر يها چالش با حیصح برخورد نکهیا به توجه با اکنون

 خواهد آن بلند و یغن معارف و اسالم شرفتیپ باعث. شود یم اذهان از باطل افکار
 نیا به دنیرس يبرا. شد نخواهد سریم مناسب برخورد پرتو در جز کار نیا شد

  :شود توجه يموارد به است الزم برخورد
  عالمانه و یتخصص يها تهیکم لیتشک -

 را خود عزم یهمگ الزم شبهات با برخورد ای مواجهه هنگام در علما فهیوظ
 مسائل یگستردگ لیدل به البته.ندینما اقدام مناسب ییپاسخگو به نسبت و کنند جزم

 .است يضرور زمان به آشنا متخصص يگروهها لیتشک شبهات و

  مخالفان نظرات از استقبال -
 نیا يفکر يها چالش با برخورد در) ع( رضا حضرت اتیخصوص از یکی

 آنان نظرات دنیشن از پس و نمودند یم استقبال اسالم مخالفان نظرات از که بود
  .فرمودند یم انیب را آنان مناسب پاسخ

 مخالفان که یجلسات لیتشک با توانند یم حضرت آن از تیتبع به زین علما
 اسالم به نسبت یمنف تیحساس زدودن بر عالوه ، کنند انیب را نظراتشان بتوانند اسالم

  .سازند یم انینما سواالت به ییپاسخگو در را اسالم عظمت و قدرت ،
  شبهات به پاسخ يها تیسا يانداز راه -
 با که ییایدن در يفکر يها چالش با حیصح برخورد مناسب يراهها از یکی

 به ییپاسخگو جهت تیاطالعا يگاههایپا جادیا است همراه دهیچیپ يها يآور فن
 ، ها تیسا نیا به یابیدست با توانند یم یراحت به افراد صورت نیا در.است شبهات

  .ندینما افتیدر جواب و بپرسند را خود سواالت
  یفرهنگ مراکز و دانشگاهها در شبهات به ییپاسخگو ستاد لیتشک -
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 کننده دیتول خود که دانشگاهها همانند یفرهنگ مراکز که جهت آن از
 نیا به دنیرس يبرا.شود داده آموزش آنان به حیصح فرهنگ دیبا ، هستند فرهنگ
 به يضرور نخبه افراد حضور با و باال کاربرد با یفرهنگ ستاد لیتشک ، مطلوب

 انیب يبرا انیدانشجو عموم از دعوت و یفرهنگ يها نشست لیتشک با.رسد ینظرم
 توان یم يفکر يها چالش با مناسب برخورد در یمهم گام ، خود يدگاههاید

  .برداشت
  جوان و نوجوان افراد به حیصح ییپاسخگو لزوم -
 یم شکل ینوجوان و یکودک دوران در افراد يفکر يها چالش و شبهات هیپا

 شوند داده آنها سن با متناسب ، افراد نیا به فهم قابل و حیصح پاسخ اگر که ردیگ
  .نخواهدشد يفکر شبهات دچار

 حساس تیموقع نیا در رانیدب و معلمان یتمام و پرورش و آموزش فهیوظ لذا
 رانیدب و معلمان يبرا برخورد نینو يها وهیش و ها روش يریادگی و است يدیکل و

  .است يضرور و الزم
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 يرضو کالم دری خوشبخت اصول نیتبب وی بررس
  )یارمک اخوانی عباسعل( 
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  چکیده
از قدیم االیام خوشبختی آرزوي دیرینه انسانها بوده و این آرزو در مراحل مختلف 
زندگی جلوه گري کرده و هر کس از خوشبختی تصویري در ذهن خود می پرورانده 

  . است
در روزگار ما که انسانها راه زندگی حقیقی خود  را گم کرده و در چاه مشکالت و 

در این مقاله بعد . خوشبختی را در چیزي می جویند سرگردانی گرفتار شده اند، هر کدام
آنگاه . از مقدمه اي کوتاه ، دیدگاههاي متفاوت درباره خوشبختی را بیان خواهیم نمود

  . واژه خوشبختی را تعریف خواهیم کرد
که در زمان  -)ع(در بخش اصلی مقاله به این سؤال پاسخ خواهیم داد، آیا امام رضا 

  الگویی براي خوشبختی افراد جامعه ارائه کرده انداند؟  -.وده اندخود بزرگترین عالم ب
لذا، با مراجعه به کتابهاي احادیث و روایات اسالمی  با ترسیم الگوي خوشبختی  به 
این نتیجه خواهیم رسید  که انسان با مهرورزي وتوکل به خدا و صبر در برابر مشکالت با 

  .    تی خواهد رسیدشادمانی و خوش بینی به مردم  به خوشبخ
  

  خوشبختی ،توکل،صبر،خوش بینی،مهرورزي :  واژگان کلیدي
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  : مقدمه 

از قدیم االیام خوشبختی  آرزوي دیرینه انسانها بوده و این آرزو در مراحل مختلف 
زندگی جلوه هاي خود را داشته و هر کس از خوشبختی تصوري در ذهن می پرورانده 

  . است 
در روزگار ما که انسانها راه زندگی حقیقی خود را گم کرده و بدون اینکه خود از 
آن آگاه باشند، یک دنیا رنج و سیه روزي را به نام زندگی بر خود استوار ساخته اند ، 

کار طاقت فرسا از یک . یافتن راه درست و خوشبختی  واقعی کار بس  دشواري است
از طرف  -وفتگی و خستگی اعصاب و روان می شودکه باعث ک-طرف و زندگی ماشینی 

  . دیگر انسان را در چاه مشکالت و سرگردانی گرفتار ساخته است 
در این حال همه در جستجوي خوشبختی هستند و  به ظاهر ادعا می کنند می توانند 

یکی خوشبختی را در ثروت زیاد ، . به خوشبختی این گمشده نسل ها و عصرها برسند
دیگري در داشتن مقام و شهرت و آن یکی در رفاه و تفریح می داندو هیچ کدام هم به آن 

غلب کسانی که به خواسته هاي  در اندیشه خود رسیده خوشبختی واقعی  نمی رسند، زیرا ا
  . اند احساس رضایت نمی کنند 

لذا؛ دیدگاههاي متفاوت و گاهی متضاد درباره خوشبختی و عوامل آن بیان کرده  
به گونه اي که برخی از آنها تعجب آفرین ، برخی حیرت افزا و تعدادي باعث خنده . اند 
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تمامی : یر تمام دنیا را  صحنه نمایش می داند و می گوید به عنوان مثال شکسپ. شده است 
مردان و زنان تنها بازیکنان پرده هاي مختلف هستند که نقش خوشبختی یا بدبختی را ایفا 

او هستی را داراي ورودي ها و خروجی هاي مخصوص خود می داند و انسان . می کنند 
  )112،ص1384موریل جیمز،. (ها را صاحبان نقش می بیند 

شهرت را بنیان اصلی  خوشبختی دانسته است و در این باره  می » والتراسکات « 
« . یک ساعت زندگی با افتخار و باشکوه به یک قرن گمنام زیستن می ارزد« : گوید 

زندگی را مانند پیازي می داند که انسان ها ، پوست هاي آن را یکی » کارل سند برگ 
  )23،ص1381المسدن،(» . ی کنندیکی می کنند و گاهی نیز گریه م

  . شرط پیروزي و سعادت را یک اراده قوي می د اند » گوته« 
نگاه افراد به خوشبختی را با سه گروه جامعه بیان می کند و می » فردریک پرلز« 

کاش من ابراهام « : عصبی می گوید. »من ابراهام لینکلن هستم: دیوانه می گوید« : نویسد
  )284،ص1384موریل،جیمز،. (» من منم و تو تویی« : م سالم می گویدو آد» لینکلن بودم 

دیدگاه هاي دیگر هم وجود دارد که خوشبختی یا بدبختی انسان را به دست خودش  
پیشانی نوشت « :مانند . ندانسته، بلکه آن را  امري جبري و سرنوشت قطعی می داند

هر که دارد از « یا » . بر او رقم زده اند پیش از تولد خوشبختی را« یا ». فالنیاین گونه است 
  » .پیش قنداق دارد

بدین گونه از اعماق وجود خود اعتقاد دارند که سرنوشت کسی را نمی توان تغییر  
  . دارد و هیچ کس توان تغییر آن راهم ندارد 

، » نعل اسب را سبب خوشبختی« دیدگاههاي دیگري هم وجود دارد، مثال ؛برخی
می دانندو معتقدند این ها می توانند  …و»جغد را سبب شومی« ، »ه بدبختیسیزده را مای«

  . در سر نوشت انسان ها و آنچه برایشان اتفاق خواهد افتاد تاثیر گذار باشند 
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و ) 136،ص1353پریور،((»احساس خوشبختی  هنري آموختنی است « از  آنجا که
این .کم بود  وکاستی هایی بوده است آنچه تا کنون در این باره بیان شده ،داراي نقایص و

) ص(عالم آل محمد«او را _که )ع(سؤال مطرح می شود؛ حضرت امام رضا 
   آیا الگویی براي خوشبختی افراد ارایه کرده است ؟» .می گویند

در این  تحقیق با مراجعه به کتابهاي احادیث وروایات سعی خواهیم کرد به این 
  .سؤال پاسخ دهیم 

  
تحقیق ارایه الگویی کامل براي احساس خوشبختی در هدف از این 

  . سایه سار مهر رضوي  است
 

  خوشبختی 
. خوشبختی حاصل مصدر به معنی نیک بختی ، خوش اقبالی و سعادت است 

  )1456،ص1354معین،(
با  نگاهی به مفهوم این واژه همانند ، شانس ، طالع ، دور از افکار و اندیشه و گفتار و 
رفتار ما نیست، آنجا که با ژرف نگري و تحقیق به کاري مشغول شویم و همراه با تالشی 

  . روزافزون بدان بپردازیم ، بی شک موفقیت و خوشبختی نصیب ما خواهد شد 
، حقیقت هستی و راز آفرینش را دریافته اند ، به  آنان که با دانش و بینش خود

خوبی می دانند با تخیالت  رویاهاي شیرین افکار کودکانه و یا تصورات موهوم نمی توان 
به زندگانی زیبا و شایسته رسید ، بلکه خوشبخت کسی است که نخست ارزش واالي خود 

  . گاه باشد را بداند و از موقعیت بسیار بلند و رفیع خویش درآفرینش آ
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  اصول خوشبختی در کالم رضوي 
در دوران خود بزرگترین متفکر اسالمی و داناترین انسان روي زمین ) ع(امام رضا 

آن حضرت جهان اسالم را با تمام عوامل پیشرفت و : آنگونه که مامون می گفت . بود 
ار داده و مانند او مسجد نبوي را دانشکده اي براي درس و سخنرانی قر. ترقی یاري کرد 

امام هشتم . پیشتار نهضت علمی و تمدن در دنیاي اسالم بود ) ع(پدرانش ائمه طاهرین 
به طوري که رساله اي در . به سالمتی فرد و جامعه  عالقه اي خاص داشتند) ع(شیعیان 

آن واال مقام که در زمان خود مأمن و پناهگاه خسته . پزشکی از او به یادگار مانده است 
ن و افراد رنجور بود، اصولی را براي آرامش و رسیدن به خوشبختی ارائه کرده اند که دال

به یقین کسانی که این اصول را رعایت کنند به آرامش روحی ، روانی خاص خواهند 
  : این اصول عبارتند از . رسید و خود را خوشبخت واقعی خواهند دانست

  
التزال امتی بخیر ما :قال رسول اهللا «:فرمودند)ع(حضرت امام رضا :   مهرورزي - 1

تحابوا و اداواالمانه واجتنبو االحرام و قروا الضیف واقموا الصاله واتو االزکاه وفاذالم یفعلوا 
تا :فرمودند )ص(رسول خدا )254ص 15، ج 1409عاملی،(»ذالک ابتلوا بالقحط والسنین 

دوست بدارند، امانت را باز گردانند ،از حرام بپرهیزند و  زمانی که امت اسالم همدیگر را
میهمان را تکریم کنند ،نماز را بپا داشته و زکات بپردازند در خیر و سعادت و خوشبختی 

  . و اگر چنین نکنند گرفتار قحطی و خشکسالی خواهند شد . خواهند بود
همام گونه  .یکی از اصول خوشبختی ،مهرورزي وعشق و محبت به دیگران است 

که پیامبران و مردان الهی به خاطر محبت، بر قلبهاي خود و مردم حاکم شده بودند 
قلوب الرجال وحشیه ،فمن تالفها اقلبت علیه «:در این باره فرموده اند )ع(حضرت علی .
دل ها ي مردم گریزان هستند ،پس به کسی روي می آورند )248،ص 1369نهج البالغه ،(»

  . وبا محبت باشد که خوشرویی کند 



 1389مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژوهشی شناخت اخالق و آداب رضوي   /  178

 

 

مهرورزي را از ابزارهاي خوشبختی و سعادت می دانستند و )ع(حضرت امام رضا 
التودد الی «:دوستی با مردم را نیمی از عقل به حساب می آوردند ودر این باره فرموده اند 

  ) 643ص 2،ج1381کلینی ،(»الناس نصف العقل 
کدیگر هدیه بدهید و در این لذا ؛به دوستان وشیعیان خود سفارش می کردند به ی

هدیه )37ص2،ج1404شیخ صدوق ،(»الهدیه تذهیب الفعائنمن الصدر «:باره فرموده اند 
صل رحمک و لو بشربه من ماءو افضل ما «:همچنین می فرمودند . کینه ها را می زداید

حسین (»توصل به الرحم کف االذي عنها وصله الرحم منساةفی االجا ،محببه فی االهل 
به خویشاوندانت بخشش کن ،گر چه به نوشیدن آبی باشد و )103ص12،ج1407ري ،انو

صله رحم مرگ را به .بر ترین بخشش به خویشاوندان آن است که به آنها آزار نرسانی 
  . تاخیر می اندازد و مایه دوستی در خانواده و خویشاوندان می شود 

جامعی بدین شرح ارائه  دستور العمل)ع(براي چگونه مهرورزیدن حضرت امام رضا 
واتق فی جمیع امورك و احسن خلقک ،و اجمل معاشرتک مع الصغیر والکبیر «:نموده اند 

تواضع مع العلماءواهل الدین وارفق بما ملکت یمینک و تعاهد اخوانک و تسارع فی 
قضاءحوائجهم و ایاك والغیبه والنمیمه و سوءالخلق مع اهلک و عیالک واحسن مجاوره 

ك  فان اهللا یسالک عن الجار وقد نروي عن رسول اهللا ان اهللا تعالی اوصانی الجار من جاور
  ) 401،ص1406فقه الرضا ،(»حتی ظننت انه یرثنی و باهللا التو فیق 

  . در همه جا و جمیع امور تقوا داشته باش  - ١
  . خلق و خوي خود را نیکو گردان - ٢
 . معاشرت خود را با کوچک و بزرگ نیکو قرار بده - ٣

 . قابل علما ودانشمندان تواضع کندر م - ٤

 . در مقابل دینداران واهل دیانت متواضع باش - ٥

 . با زیر دستان خود با نرمی و رفق رفتار کن  - ٦

 . نسبت به برادران دینی متعهد باش - ٧
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 .  در برآوردن حوائچ برادران دینیت تسریع نما - ٨

 . از غیبت کردن و سخن چینی و بد خلقی با اهل وعیا ل خود پرهیز کن - ٩

با همسایگان خود به نیکی رفتار کن،که خداوند در مورد حق همسایه از تو - 10
آن قدر خداي تبارك :روایت شده است که فرمود )ص(از پیامبر خدا .سؤال خواهد کرد 

 .وتعالی مرا در باره همسایه توصیه کرد که گمان کردم همسایه از من ارث می برد

   
  
منها ان : التوکل درجات « : :درباره توکل فرمودند) ع(امام رضا :  توکل به خدا - 2

نثق به فی امرك کله فیما فعل بک ، فما فعل بک کنت راضیا و نعلم انه لم یا لک خیر و 
نظرا و نعلم ان الحکم فی ذلک له ، فتتوکل علیه بتفویض ذلک الیه و من ذلک ایمان 

ی امنائه علیها و تفت به ها فیها و بغیوب اهللا التی لم یحط علمک بها فوکلت علمها الیه و ال
  )804،ص1404حرانی،(»فی غیرها

توکل درجاتی دارد؛ یکی از آنها این است که در هر کاري که مربوط به توست «  
به او اعتماد کنی و از آنچه که نسبت به تو انجام می دهد ، خشنود باشی و بدانی که او جز 

ر این است که کارت را به او واگذار کنی خیر براي تو نمی خواهد و بدانی که حکمت د
و به او توکل نمایی و دیگر اینکه به عالم الغیوبی  او که علم تو به آن نمی رسد مومن 

توکل یعنی تسلیم در برابر اوامر الهی و خشنودي به .» باشی که علم آن مخصوص خداست
  . قضا و فرمان او است 

. بار در قران بکار رفته است  70سوره و  28آیه از  48واژه توکل و مشتقات آن در 
. به نظر راغب کلیه آیات مذکور به دو معناي والیت پذیري و اعتماد کردن به خداست

  )،ماده توکل1401راغب،(
توکل از نظر طبرسی واگذاردن و سپردن امور خویش به خداوند و اعتماد کردن به 

  )562ص3،ج1401طبرسی،. (حسن تدبیر اوست 
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در تفسیر التبیان توکل را تفویض امور به حق و وکیل به معناي  شیخ طوسی هم
  .  حفیظ و ولی بکار برده است

از دیدگاه عالمه طباطبایی انسان زمانی که به خداوند توکل می کند در حقیقت به 
یک سبب و علتی توسل می جوید که غیر مغلوب است و همین امر باعث تقویت اراده و 

  ) 65ص4،ج1374طباطبایی،.(قدرت روح وي می گردد
محی الدین عربی توکل را ، اعتماد قلبی به خداوند متعال می داند، به طوري که 
انسان در صورت فقدان اسباب ظاهري درعالم براي رسیدن به هدف دچار اضطراب نمی 

  . شودو اگر اضطراب براومستولی شد،چنین فردي متوکل نیست
لذا ، انسانی که بر خدا توکل دارد چون می داند همه کارها به دست خداوند انجام 
می شود و صالح و مصلحت بدست اوست در برابر مشکالت صبر و شکیبایی پیشه خود 
می سازد و هیچگاه جزع و بی تابی نمی کند که توکل به خداوند آثار فراوانی چون قوت 

، رفع تردیدها ، سهولت اسباب ، نجات از حرص  قلب ، حسن یقین ، آسان شدن مشکالت
  ) 197،ص1366عبدالواحداالمدي،.(و آز و کفایت در امور زندگی را به همراه دارد

انسان باید در زندگی در کلیه امور به خداوند توکل کند و بداند خداوند هر چه 
اتاکم اهللا فهو کل ما « : فرمودند ) ص(پیامبر اکرم . برایش مقدر ساخته به مصلحت اوست 

آنچه از جانب خداوند به انسان می رسد خیر و زیبایی ) 23،ص1415دیلمی ،(» جمیل 
این اصل به انسان می فهماند که نگاه ما باید به مسایل و رویدادها مثبت باشد یعنی ، . است 

هم خوشی ها را خیر و خوبی بدانیم و هم نامالیمات را خیر تلقی کنیم و بدانیم حوادث 
است ، زیرا ظاهر و باطن آن هر دو پسندیده است و نامالیمات » خیر جلی« رین  زندگی شی

است ، زیرا اگر چه ظاهرش ناپسند به نظر می رسد، اما » خیر خفی« هم خیر است اما آن 
بعد ) س(آن گونه که حضرت زینب . در حقیقت به مصلحت ماست و آن هم خیر است 

ته شدن برادر و برادر زاده هایش وقتی سوال کردند چه از آن همه مصایب در کربال و کش



   181 \استان مرکزي  –گروه محققان 

 

من چیزي جز زیبایی و ) 357،ص1356خوارزمی،»ما رایت اال جمیال« : دیدي؟ فرمودند
  . خیر ندیدم 

انسانی که  به خدا توکل می  کند، اگر چه در زندگی او نامالیماتی هم وجود داشته 
زندگی راضی خواهد بود و خود را  باشد آنها را خیر و خوبی تلقی خواهد کرد و از

  . بدبخت و درمانده احساس نخواهد کرد 
التوکل علی اهللا :االیماناربعه ارکان «: فرمودند ) ع(حضرت امام رضا 

توکل به خدا، :  ایمان چهار رکن دارد»،والرضابقضاءاهللا،والتسلیم المراهللا،والتفویض اهللا 
امر او و واگذاشتن تمام کارها به راضی بودن به قضاي الهی ، تسلیم بودن به 

  ) 445،ص1404حرانی،.(خدا
) ع(انسان باید همیشه خدا را مد نظر داشته باشد و پیوسته به یاد او باشد، امام رضا 

اي خدا آیا تو دوري : موسی بن عمران وقتی با خدا مناجات می کرد ، گفت « : فرمودند 
اي موسی ، من : وا کنم؟ به او وحی رسید تا من تو را صدا بزنم یا نزدیکی که با تو نج

  ».همنشین با کسی هستم که مرا یاد کند
  
عقل انسان کامل نمی شود تا در او ده « : فرمودند ) ع(امام رضا :  خوش بینی - 3

امید خیر در او باشد و از شر او ایمن باشد ، خوبی کم دیگران را نسبت به : خصلت باشد 
راوان خودش را نسبت به دیگران کم به حساب آورد و از خودش زیاد می بیند و خوبی ف

  ) 443،ص1404حرانی،(» .اینکه او چیزي بخواهند خسته نشود
او از من بهتر و : هیچ کس را نمی بیند مگر اینکه با خود می گوید « : آنگاه فرمودند 

و کسانی که کسانی که بهتر و باتقواتر از او هستند : مردم دو گونه اند . پرهیزگارتر است 
پس هرگاه شخصی را که بدتر از اوست ببیند به خودش می . بدتر و پست تر از او هستند

شاید خوبی هاي او مخفی است و بهتر است براي او و خوبی من ظاهر است و شر : گوید
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و وقتی کسی را دید که بهتر و پرهیزگارتر از اوست برایش تواضع می . است براي من 
ي ملحق شود و وقتی این کار را کرد ، عظمتش بیشتر و شهرتش  بهتر و کند تا اینکه به و

  )445،ص1404حرانی،(» . سرآمد اهل زمانش می شود
خوش بینی روشی براي باز گرداندن توجه از ناخوشنودي ها به خوش هاي زندگی 

در این روش امور فرح بخش و شادي آور وارد فضاي روحی  روانی انسان می . است
  . شدت درد و رنج انسان کاسته می شود  گردد و از

مؤمن کسی است که وقتی نیکی کرد « : فرمودند ) ع(لذا ، حضرت امام رضا 
خوشحال می شود و وقتی بدي کرد استغفار می کند ، و مسلمان کسی است که مسلمانان 
از دست و زبان او سالم باشند و از ما نیست کسی که همسایگان از آفت او ایمن 

اگر از مردي یاد کردید و او حاضر « : باز فرمودند )565ص8،ج1409حرعاملی،(».نباشند
  )450،ص1404حرانی،(» .بود با کینه او را بخوانید و اگر غایب بود با نام او را بخوانید

  
کسی که نسبت به مردم خوش گمان باشد ، می تواند « : فرمودند ) ع(حضرت علی 

  )253ص1366الواحد االمدي،عبد(» .دوستی آنها را به دست آورد
استفاده می شود که خوش بینی ، عالوه بر سالمت ) ع(از فرمایشات ائمه معصومین 

دنیوي ، آرامش روانی و نجات از بیماریهاي روحی ، سالمت اخروي نیز براي انسان فراهم 
. کسی که داراي حسن ظن به خداوند باشد ، به فوز بهشت نایل می شود« . می کند 

حسن ظن و خوش بینی  ، راحتی قلب و سالمتی دین « به طور یقین) 430ص1376،عیون(»
در مقابل خوش بینی ، بدگمانی ) 253ص1366عبدالواح االمدي،(» . را تضمین می کند 

» ان بعض الظن اثم« : وسوء ظن قرار دارد که خداوند در قرآن می فرماید 
  . گمان ها گناه است  همانا بسیاري از) 12،سوره حجرات ،آیه 1336قرآن،(

هنگامی که انسان سوء ظن پیدا کند، روح او ناتوان و فرسوده می شود ،و به جسم  
اثر می گذارد، وقتی بیماري به جسم انسان راه پیدا می کند ، جسم ضعیف شده ، پذیراي 
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سوء ظن زمینه ساز بیماریهاي روحی ، روانی دیگر نیز . بیماري هاي دیگر نیز می شود 
بدگمانی ، کارهاي انسان را نابود می کند و انگیزة « : فرمودند ) ع(حضرت علی . هست 

  )283،ص1376عیون،. (»انجام امور شر را در او به وجود می آورد
بدگمانی کارهاي انسان را فاسد می کند و باعث می شود که به خاطر این حالت 

و آن طور که باید ، حق هر کار را کارها را به پایان نبرد . روانی ، دست به هر کاري بزند 
  .ادا نکند

لذا ؛ سوء ظن انسان را نه تنها گرفتار بیماري غیبت ، تهمت و جاسوسی ، ترس ، بخل 
سوء « و حرص می کند ؛بلکه در انسان انگیزه انجام همه بدي ها را به وجود می آورد که 

نهج البالغه (» . سازدظن انسان سالم را بیمار و دلهاي آرام را مضطرب و پریشان می 
  )162،ص1369،

  
ال یکون المومنا حتی تکون « :  فرمودند ) ع(امام رضا :  صبر در برابر مشکالت -4

فالسنه من ربه کتمان سره قال . سنه من ربه و سنه من نبیه و سنه من ولیه : فیه ثالث خصال 
اما السنه من نبیه . رسول  عالم الغیب فال یظهر علی غیبه احد اال من ارتضی من: اهللا عزوجل 

خذ العفو و امربالعرف و : فمدا راه الناس ، فان اهللا عزوجل امر نبیه بمدار او الناس فقال 
»  اعرض عن الجاهلین و اما السنه من ولیه فاصلبر فی الباساء و الضراء فان اهللا عزوجل یقول 

روردگارش ، سنتی از سنتی از پ: مومن ، مومن نیست مگر اینکه سه خصلت داشته باشد 
پیامبرش و سنتی از ولیش ، اما سنت از پروردگارش کتمان سر اوست و خداي عز و جل 

اما سنت از » عالم الغیب فال یظهر علی غیبه احدا اال من ارتفی من رسول« : فرموده است 
ه و پیامبر مدارا کردن با مردم است و خداي عز و جل پیامبرش را به مدارا با مردم امر کرد

و اما سنت از ) 199،سوره اعراف ،آیه1336قرآن،(» خذ العفو و امر بالعرف«: فرموده است 
  ) 241ص11ج1407طبرسی،.(ولی ، صبر در سختی ها و بدبختی هاست 
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لقد خلقنا االنسان فی « : دنیا محل سختی ها و مشکالت است که خداوند فرمودند 
انیم از رسیدن مشکالت و سختی ها چون ما دنیا را محل راحتی و آسایش می د»کبد

درباره بهترین بندگان خدا سوال کردند ، آن ) ع(از امام رضا . آزرده خاطر می شویم 
الذین اذا احسنوا الستبشروا و اذا اساروا استغفرو اذا اعطو شکروا و اذا « :حضرت فرمودند 

  )263ص2،ج1404شیخ صدوق،(»ابتلوا صبروا و اذا اغضبوا عفوا
تند که چون نیکی کنند از توفیقی که یافتند ، شاد شوند و هر گاه کار کسانی هس

هر وقت به آنها عطایی شود شکر گذراند و . بدي انجام دهند، از خدا آمرزش خواهند 
  . چون در بالیی افتند شکیبایی ورزند و هنگام خشم از مورد غضب در گذرند 

  . دا، صبر را ذکر کرده انددربیان بهترین  صفات بندگان خ) ع(حضرت امام رضا 
یا عیسی اصبر علی البالء و ارض بالقضا و «: فرمودند ) ع(خداوند به حضرت عیسی 

  )593،ص1404حرانی،(» کن کمسرتی فیک فان مسرتی ان اطاع فال اعصی 
اي عیسی بر بال صبر کن ، به قضا تن در ده ، چنان باش که من خوش دارم و 

پس خشنودي خداوند از . عتم کنند و نافرمانی نکنند خشنودي من در این است که اطا
  . کسانی است که در مقابل بالیا صبر و شکیبایی دارند 

) ص(باید این حقیقت را بدانیم که راحتی براي دنیا آفریده نشده است، که پیامبر 
هر کس چیزي را طلب کند که آفریده نشده است خود را به زحمت انداخته و : فرمودند 

: گفتند یا رسول اهللا آن چیست که خلق نشده است ؟ فرمودند . صیب او نمی شود چیزي ن
  ) 517،ص1414شعیري،(» الراحه فی الدنیا « 

  . آسایش در دنیا خلق نشده است 
مع کل فرحه « باید بپذیریم که مشکالت جزیی از زندگی ما هستند که 

  ) 187،ص77،ج1400مجلسی،(»ترحه
  . با هر آسایشی مشکلی و ناراحتی وجود دارد 
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صبر و شکیبایی را از ارکان ایمان می دانستند و در این باره ) ع(حضرت امام رضا 
ال یستکمل عبد حقیقه االیمان حتی تکون فیه ، خصال ثالث ، التفقه فی الدین « :فرمودند 

  ) 1404179حرانی،(»و حسن التقدیر و المعیشه و الصبر علی الرزایا
: هیچ بنده اي حقیقت ایمان را به کمال نرساند ، مگر اینکه در او سه خصلت باشد 

در علم دین بصیرت پیدا کند و در معیشت اندازه نیکو نگه دارد و بر بالیا صبر و شکیبایی 
  . نماید 

آنچه . سختی ها  بر اساس تقدیر الهی است و تقدیر الهی به مصلحت انسان هاست 
در اختیار ماست واکنش ما به موقعیت ناخوشایند و نامالیم است ، هر سختی مدتی دارد 

تسلیت ) ص(هنگامی که فرزند معاذبن حبل مرد ، پیامبر . که سرانجام به پایان می رسد 
و اعلم ان الجزع الیرد میتا و ال یدفع « : جمله را نوشت نامه اي برایش فرستاد و این 

بی تابی کردن نه مرده را بر می گرداند و نه تقدیر را دفع می ) 59،ص1404حرانی ،(»قدرا
کند، پس به نیکی عزادار باش و وعده الهی را قطعی بدان و نسبت به آنچه بر تو و بر همه 

  . تاسف نخور مردم حتمی است و به تقدیر الهی نازل شده 
از طرف دیگر تجربه نشان داده است که سختی هاي فراوان آمده اند و رفته اند و 

ابی ( »ان بقیت لم یبق الهم « : فرمودند ) ع(هیچ یک از آنها باقی نمانده اند، حضرت علی 
لذا، در این دنیاي .  اگر تو باقی بمانی اندوه باقی نخواهد ماند) 340ص20ج1385الحدید،

  . دار نه خوشی پایدار است و نه ناخوشی باقی می ماند ناپای
خداوند در بعضی آیات قرآن مومنان را در برابر حوادث و رویدادهاي سخت به 

  : صبر و پایداري فرا می خواند 
و لنبلونکم شی من الخوف و الجوع و نقص من االموال و االنفس و الثمرات و بشر « 

و قطعا شما را به چیزي از قبیل ترس و ) 156یه،سوره بقره آ1336قرآن،(»الصابرین
  . گرسنگی و کاهش در اموال و جان ها و محصوالت می آزماییم و شکیبان را مژده ده  
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و ائمه ) ص(به علت نقش مهمی که صبر در رشد و تعالی انسان بر عهده دارد ، پیامبر 
ان مهم ایمان و گاهی درباره آن بسیار سخن گفته اند و آن را یکی از ارک) ع(معصومین 

االیمان نصفان ، «: فرمودند ) ص(برابر با کل ایمان دانسته اند که از جمله پیامبر اکرم 
  )168ص5،ج1354ابولفتوح،(» نصف فی الصبر و نصف و فی الشکر

  . ایمان دو نیمه است ، یک نیمه صبر و یک نیمه شکر است 
علی الصبر و : لی اربع دعا ثم االیمان ع« : فرمودند ) ع(و حضرت امیر المومنین 

صبر و شکیبایی ، یقین و باور ، . ایمان بر چهار ستون استوار است » الیقین و العدل و الجهاد
عدل و داد و جهاد و کوشش در راه دین خدا  و همچنین در باره  اهمیت صبر از پیامبر 

» الصبر« : بزرگوار اسالم پرسیدند که ایمان چیست؟ حضرت فرمودند 
  )91ص4،ج1401غزالی،(

هنگامی که روز قیامت فرا رسد و همه مردم در : فرمودند ) ع(حضرت امام رضا 
این « :صحراي محشر حاضر شوند ، منادي از طرف خداوند ندا می کند ومی گوید 

  . صابرین کجا هستند » الصابرین ؟ 
. د در این وقت گروهی از میان خالیق بلند می شوند و خود را معرفی می کنن

هنگامی که صابرین مشخص شدند ، به آنها گفته می شود بدون حساب وارد بهشت شوید 
در بهشت فرشتگان از آنان می پرستد ، کار شما در دنیا چه . آنها وارد بهشت می شوند . 

  بود که به این مقام و منزلت رسیدید ؟ 
در » معصیه اهللا کنا نصبر علی طاعه اهللا و نصبر عن « :صابران در جواب می گویند 

رابطه با اطاعت و عبادت الهی صبر و شکیبایی در مقابل معاصی و گناهان خویشتن داري 
  . می کردیم 

آري این اجر و نعمت عظیم ، حق کسانی است که در دنیا این : فرشتگان می گویند 
  )10،باب 1406فقه الرضا،.(گونه به خوبی و درستی عمل می کردند 
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سام صبر ، شکیبایی در برابر محرمات و معاصی را از همه اقسام آن از اق) ع(امام رضا 
واالتر و با ارزش تر می داندکه دوري از معاصی و صبر در برابر آن انسان را به کمال می 
رساند و هر لحظه به خدا نزدیک تر و نزدیک تر می کند تا به جایی می رساند، که به قول 

  : سعدي 
      به جایی که به جز خدا نبیند رسد آدمی                

  )275،ص1356سعدي،(بنگر تا چه حد است مکان آدمیت      
شکیبایی بر بال پسندیده و زیباست ولی بهتر از « :فرمودند ) ع(لذا، حضرت امام رضا 

  )32،ص1385طبرسی ،(» . آن صبر در برابر محرمات است 
     منشین ترش تر از گردش ایام که صبر                

  )184ص1356سعدي ،( .گرچه تلخ است ولیکن بر شیرین دارد    
  

  : براي روبرو شدن با  مشکالت راه کارهاي زیر پیشنهاد شده است 
  
به خوشی آینده فکر کنید و این که این ناخوشی به پایان می رسد و شادمانی   -1

  . خواهد آمد و به زودي این مشکل و سختی از بین خواهد رفت 
مشکلی و سختی براي شما پیش آمده، لذت ها و خوشی هاي گذشته را اگر  -2

در کنار آن همه خوشی ، این ناخوشی چیز مهمی نیست : یادآوري کنید و به خود بگویید 
این در کنار آن همه نعمت که خداوند عطا کرده است تحمل این مشکل چیز مهمی . 

  . نیست 
پاداش تحمل مشکالت و صبر در مصایب  را یادآوري کنید که به خاطر این   -3

) ص(پیامبر اکرم . مصیبت و سختی چه پاداشی خداوند براي آن جایگزین کرده است 
اگر شما می دانستید که بابت سختی هایتان چه پاداش بزرگی براي شما ذخیره « : فرمودند 

براي تسکین آالم ) 614،ص1413حسام هندي ابن (»شده است هرگز غمگین نمی شدید
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خویش به یادآورید که در روایات آمده است هر پیامبري که سراغ همنشین خود را از 
به : خدا می گرفت ، خدا گرفتارترین انسان روي زمین را به او نشان می داد و می فرمود 

  ) 405،ص1404حرانی،.(سراغ او برو، او هم شان تو در بهشت است 
  . اطر داشته باشید که انسان تا زمین نخورد ، راه رفتن را نمی آموزد به خ 

بنی اسرائیل « : فرمودند ) ع(حضرت امام رضا :  زندگی را آسان گرفتن - 5
گاوي را : به آنها گفت) ع(حضرت  موسی». سخت گرفتند، خدا هم بر آنها سخت گرفت

رنگش چگونه باشد ؟ مرتب سخت گرفتند تا اینکه مجبور شدند گاوي : ذبح کنید گفتند 
  ) 245،ص72،ج1400مجلسی ،(» . را کشتند و پوستش را پر از طال کردند

یکی از مواردي که می تواند باعث آسایش شود تا انسان بتواند با مشکالت مبارزه 
  . کند ، زندگی را بر خود آسان گرفتن است 

همانا شخص عاجز با وجود ناتوانی اش روزي داده می شود و شخص زیرك با همه 
  . زیرکی و هوشیاري اش محروم می ماند 

دگی است و انسان از زندگی لذت می از اصولی که باعث آسایش و راحتی در زن 
پیامبر . برد این است که زندگی را بر خود آسان بگیرد و راحت و بی تکلف زندگی کند 

اگر آن گونه که من حقیقت دنیا را شناختم ، « : در این باره فرمودند ) ص(بزرگوار اسالم
  » . شما هم می شناختید ، خیلی راحت تر از اینها زندگی می کردید

تی و سختی  زندگی وابسته به نگرش انسان دارد که با رویدادهاي آن چگونه راح
برخورد کند، چه بسا رویدادهاي شیرینی در زندگی پیش می آید که ما آن را تلخ و 
ناپسند می دانیم و بالعکس  چه بسا رویدادهاي تلخی است ولی برداشت  ما از آن شیرین 

  . است 
اهی زندگی را به خودمان  بسیار سخت می گیریم و بنابراین ، این ما هستیم که گ

شیرین « ) ع(خود را محصور تکلفات می کنیم اگر بدانیم که به فرموده حضرت علی 
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آنگاه ) 2964،حدیث1366عبدالواحداالمدي،(» ترین زندگی، دور انداختن تکلف است
  :خود را بسی خوشبخت می بینیم

  گر نباشد خوش توان مردتعلق    ف گر نباشد خوش توان زیست   تکل
  
پرسیدند ، چگونه )ع(شخصی از امام رضا :  آسایش مطلق وجود ندارد -6

اصبحت باجل منقوص و عمل محفوظ و الموت فی رقابنا : فقال «روزت را شروع کردي ؟ 
  ) 446،ص1404حرانی،(»و النار من ورائنا وال ندري ما یفعل بنا 

و عملی که ثبت می شود و مرگی  که  با عمري که کوتاه است« : حضرت فرمود 
  » . اطراف ماست و آتشی که پشت سر ماست و نمی دانیم با ما چه خواهد کرد

آنچه از کالم آن بزرگوار برداشت می شود این است که آسایش و راحتی مطلق در 
وحی فرستاد که یا موسی من آسایش ) ع(خداوند به حضرت موسی . این دنیا وجود ندارد

در بهشت قرار داده ام در حالی که بندگان من در این دنیا در جستجوي آن هستند مطلق را 
  )250ص2،ج1401کلینی،. (و هرگز به آن نخواهند رسید 

اگر انسان دنیا را خانه راحت تلقی نکند و در جستجوي آسایش و راحتی مطلق 
دگی او را از نباشد و بداند که این دنیا محل آزمایش است ، در مشکالت و سختی هاي زن

  . پاي در نمی آورد و از زندگی احساس رضایت می کند و به آرامش می رسد 
  
من لم یفنته من الرزق اال کثیر لم «:فرمودند) ع(حضرت امام رضا :  قانع بودن -7

کلینی (» یکفه من العمل اال اکثیر و من کفاه من الرزق القلیل فانه یکفیه من العمل القیل 
  )207،ص1401،

که جز به روزي زیاد قناعت نکند ، جز عمل بسیاري اش نباشد و هر که روزي  کسی
  . اندك کفایتش کند ،عمل اندك هم کافیش باشد 
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ما : شدیم و به او گفتیم ) ع(وارد بر امام رضا : احمد بن عمر و حسین بن یزید گفتند 
ن شد ، از خدا مقدار زیادي خواربار داشتیم و در رفاه زندگی می کردیم وضع ما دگرگو

به آنها دستور داد که قانع باشند و به آنچه خدا بر ) ع(امام . بخواه که آن را به ما برگرداند 
چه می خواهید ؟ آیا می خواهید که : سپس به آنها فرمودند. ایشان مقدر کرده است راضی

برخالف در حالی که . پادشاه باشید ؟ آیا خوشحال هستید که مانند طاهر و هرثمه باشید 
  آنچه هستید باشید؟

نه به خدا ، مرا خوشحال نمی کند : را قطع کرد و گفت ) ع(یکی از آنها حرف امام 
که تمام دنیا و آنچه در آن است از طال و نقره مال من باشد و من برخالف آنچه هستم 

بادي اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من ع« : خدا می فرماید: فرمودند ) ع(سپس امام. باشم 
به خدا گمان خوب داشته باش ، زیرا کسی که به خدا حسن ظن داشته باشد خدا » الشکور

کسی که به روزي کم راضی باشد ، عمل کم او مورد قبول . نیز به او حسن ظن دارد 
کسی که با یک چیز کم حالل راضی باشد ، هزینه او کم است و خانواده اش . است

به درد دنیا و دواي آن آگاه می کند و او را سالم به آسوده و راحت اند و خدا او را 
  » .دارالسالم می رساند

. که قانع بودن کلید رضایت از زندگی است وزندگی را شیرین و گوارا می سازد 
به آنچه خدا قسمت کرد قانع باش تا زندگی شاد و راحتی « : فرمودند ) ع(امام صادق
  )159،ص1409راوندي ،(.»داشته باشی

و ال تمدن عینیک الی ما فی ایدي الناس ، فمن مد طال « :فرمودند  ) ص(ر اکرم پیامب
» حزنه و لم یشف غیطه و استصغر نعمه اهللا عنده فیقل شکره اهللا فانظر الی من هودونک 

هرگز به آنچه در دست دیگران است چشم ندوز، زیرا « ) 520،ص1376عیون الحکم ،(
تت پایان ناپذیر و نعمت هایی که خداوند در اختیارت اندوه  تو طوالنی خواهد شد و حسر

قرار ده کوچک می شماري و در نتیجه شکر و سپاس  تو  به خدا کم می شود پس همواره 
، انسان در زندگی باید )ص(به فرموده پیامبر .  »در زندگی ات به پایین تر از خود نگاه کن
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ند با آن کس بسنجد که از لحاظ قانع باشد و حتی اگر خواست زندگی خود را مقایسه ک
ثروت دنیایی از او پایین تر است تا هم دارایی هاي خودش برایش آشکار شود و شکر 
نعمت به جا آورد و هچنین وقتی خود را با پایین تر از خود مقایسه کرد خواهد فهمید که 

ه با زیرا دیگران را دیده است ک. زندگی او آن قدر هم سخت و غیر قابل تحمل نیست 
مشکالت بیشتر از او زندگی می کنند لذا یکی از عوامل احساس رضایت و خوشبختی در 

  )98،ص1373پسندیده ،. (زندگی قانع بودن است 
  : فرمودند ) ع(حضرت امام رضا 

دیوان اهل ( و اشکر لموالك علی نعمتهواقنع بما اعطاك من فضله 
  )534،ص 1422بیت،

بخشیده است قانع باش و موالیت را بر نعمتش به آنچه خداوند از فضلش به تو 
در این باره حضرت . البته ناگفته نماند، که قانع بودن با تنبلی فرق دارد.      سپاسگزار باش 

کسی که کار می کند براي امرار معاش خانواده اش ، اجرش از « : فرمودند) ع(امام رضا 
  )445،ص1404ی حران( ».کسی که در راه خدا جهاد می کند بیشتر است

  
احسن الظن بااهللا «: حضرت امام رضا فرمودند  :  راضی به رضاي خدا بودن -8

به خداوند خودش بین باش ، زیرا هر کس به » ، فان من حسن ظن باهللا کان اهللا عند ظنه 
  )137ص2،چ1401کلینی،. (خدا خوش گمان باشد خداوند هم با گمان او همراه است 

محزون نشوید بر آنچه از دنیا از دستتان رفت ، همان گونه که اهل دنیا براي آنچه «  
  . »که از دینشان را از دست دادند محزون نمی شوند

بسیاري از ناراحتی هاي ما به خاطر از دست دادن چیزهایی است که داشته ایم، حال 
ه ایم در آرامش به سر آنکه اگر چیزي را از دست دادیم فکر کنیم آن را اصال نداشت

  . خواهیم برد 
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ان کنت جازعا علی ما تفلت من یدك ، فاجزع علی کل ما « : حضرت علی فرمودند 
اگر براي آنچه از دست داده اي ناراحت ) 143،ص1369نهج البالغه ،(»لم یصل الیک 

تابی باشی و بی تابی کنی ، پس باید براي همه آن چیزهایی که به دست نیاورده اي هم بی 
اگر حادثه اي ناخوشایند زندگی و کاستی هاي آن را حادثه اي تلخ ندانیم تحمل . کنی 

اما اگر آنها را از جانب خدا و آن سختی را هم . آن مشکل غیر قابل تحمل نخواهد بود
  .لطف بدانیم آن گاه هضم آن برایمان آسان تر خواهد بود 

رکت است و هیچ حادثه اي در ما معتقدیم که جهان بر اساس حکمت الهی در ح 
اگر به فلسفه زندگی دست یابیم آن گاه در . زندگی انسان بدون حکمت و دلیل نیست 

در شکم مصیبت ها و « : استاد مطهري می گوید . آسایش و راحتی زندگی خواهیم کرد 
  )134ص1،ج1374مطهري ،. (»گرفتاري ها ، سعادت است 

نهفته انسان است و ابراز این پرورش ، ناراحتی فلسفه وجود دنیا پرورش استعدادهاي 
  . هایی است که براي انسان پیش می آید 

از کجا درد و رنجهایی که به صورت ظاهر به ما رو می آورد براي بهبود بخشیدن « 
بیماري روانی ما مفید نباشد و از رنجی که ظاهرا براي درمان بیماریهاي فرزندان و خانواده 

ي تلطیف روح ما و ابزار محبت بیشتر و تزکیه اخالقمان فایده نداشته تحمل می کنیم برا
حکیم علی االطالق آنرا بهتر تشخیص می دهد و ما را بدان اطالع و راهی نیست و .  باشد

اشتباه ما اینجاست که هر چه را . تنها تسلیم و رضاست که می تواند ما را خوشبخت سازد 
در حسرتش  عمري تباه می سازیم تصور می کنیم  خود طالبیم و در پی آن می رویم و

  ) 142،ص1353پریور،(». وسیله خوشبختی است 
هر گاه خدا اراده کند بنده اي را تکریم کند ، او را به « : فرمودند) ع(امام باقر 

نیازمندي و فقر دچار می کند و اگر چنین نکند او را در هنگام مرگ سخت می گیرد تا 
ولی اگر بخواهد بنده اي را خوار کند و او حسنه اي . را کیفر دهد به این وسیله گناهش

داشته باشد به او سالمتی می دهد و اگر چنین نکند، روزي اش را  گسترش دهد و اگر 
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کلینی . (»چنین نکند مردن را بر او آسان گیرد تا حسنه او را پاداش دهد
  :فرمودند ) ع(امام رضا ) 157ص4،ج1201،

  کیف یخاف المرء من فرقته    ه حلیه والخط ال تجلب 
  ما فی الذي قدر من حیلته  ما فانک الیوم سیاتی غداً

دیوان (و حکمه النافذ مع قدرته     قضاوه المحتوم فی خلقه 
  )533ص1422اهل بیت،

حلیه وچاره اندیشی نصیب و بهره نمی کند ، در این صورت چگونه مرد از جدا 
در آنچه . آن رهایی یافتی ، فردا به سراغت می آید آن چه امروز از . بودن آن می ترسد 

  . مقدر شده چاره اي نیست 
  
من احب الدنیا ذهب «:فرمودند)ع(حضرت امام رضا  :بی اعتنایی به دنیا  -9

خوف االخره من قلبه و ما اتوبی عبد علما فازداد للدنیا حبا اال ازداد من اهللا بعد او از داد اهللا 
  )466،ص1401حرانی ،(» علیه غضبا

هر که دنیا را دوست دارد ، ترس آخرت از دلش بیرون رود ، هیچ بنده اي نیست که 
جز اینکه دوري او از خدا و غصب خدا بر او . علمش دهند و محبت دنیا در دل بیفزاید

  . افزون گردد 
یکی از دالیلی که مااحساس خوشبختی نمی کنیم ، به خاطر دنیا و تعلقات آن است 

یا «:فرمودند ) ع(د دنیا را خانه ستمکاران می داند، در آنجا که به حضرت موسی که خداون
موسی طب نفسا عن الدنیا و انطو عنها فانها لیست لک و لست لها ، ما لک و الدار الظالمین 

  )589،ص1401حرانی ،( »اال لعامل فیها بالخیر ، فانها له نعم دار 
اي تو است ونه تو براي دنیا هستی ، ترا چه به اي موسی دنیا را واگذار که نه دنیا بر

خانه ستمکاران ؟ جز اینکه در آن بکار نیکی پردازي که براي این کار خوش سرائی است 
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ان الدنیا دار ال یسلم منها اال فیها و ال ینجی بشی دکان لها «) ع(و به فرموده حضرت علی 
  )129،ص1369نهج البالغه ،(» ...و

است که کسی از گزند آن در امان نمی ماند، مگر به اعمال نیکی بدانید دنیا سرایی 
رهایی نیست براي کسی که در انجام دادن اعمال همه همتش دنیا . که در دنیا انجام دهد 

  . باشد 
فراموش نکنیم که دنیا وابستگی ها ودور شدن از خداوند است نه چیز دیگر به قول 

  : موالنا
مولوي (نی قماش و نقره و فرزند و زن   چیست دنیا از خدا غافل شدن 

  )119ص3،ج1385،
  

کسی « : فرمودند ) ع(حضرت امام رضا :  خوشرویی و احساس شادمانی - 10
که به صورت مومن لبخند بزند خدا براي او حسنه می نویسد و کسی که خدا برایش حسنه 

  )483ص8عج1409حرعاملی،. (»بنویسد او را عذاب نمی کند
رویی است و بهترین احسان نیکی به شخصیت افراد در برخورد  انسان مرهون خوش

خوش رویی شیوه اي شایسته در جلب .  هاي اولیه و نشست هاي گوناگون خواهد بود 
دراین باره  )س(حضرت فاطمه . دوستی ها و روشی پر جاذبه براي تمام افراد است

یی با انسان ستیزه جو پاداش خوشرویی در برابر مومن بهشت است و خوشرو« : فرمودند 
  )267ص1413طبرسی،(» .انسان را از عذاب آتش باز دارد

 99: پروردگار مهربانی اش را صد قسمت کرده است : فرمودند ) ص(پیامبر اکرم 
بخش آن را نزد خود نگه داشته و یک جزء آن را به زمین فرستاده اهست از همین 

بهترین کارها پس : همچنین فرمودند یکصدم است که مردم به یک دیگر محبت دارند او 
  . از ایمان به خدا ، مهربانی و خوش رویی و شادمانی است 
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اساساً سرور و شادمانی یکی از نیازهاي انسان است به تعبیر حضرت امیر المومنین 
شادمانی ) 319،ص1366عبدالواحداالمدي،(»السرور یبسط النفس و یثیر النشاط« ) ع(

  . ن گشوده و نشاط او برانگیخته شود موجب می شود نفس انسا
نقل می کندة که ) ص(مرحوم محدث قمی از قول رسول خدا ، حضرت محمد 

افضل االعمال بعد الصلوه ادخال السرور فی قلب المومنین بما ال اثم « : حضرت فرمودند 
  )614ص1،ج1365محدث قمی،(»فیه

به آنچه که گناه در آن  باالترین اعمال بعد از نماز ، شاد کردن دل مومنان است
شیوه برخورد انسان مومن باید به گونه اي باشد که دیگران از دیدن چهره او . نباشد 

از . نه این که با دیدن او آتش غم در دلهایشان افروخته شود. فرحناك و شادمان شوند
نهج »المومن بشر فی وجهه و حزنه فی قلبه« :  روایت شده که فرمودند) ع(حضرت علی 

  )217،ص1369لبالغه ،ا
  . شادي و سرور مومن در چهره او و غم و اندوهش در قلب او پنهان است 

انسان براي اینکه بتواند با دیگران خوش رفتار باشد نیاز به احساس شادمانی در وجود 
  . خود دارد تا بتواند این شادمانی را در چهره آشکار سازد 

وارد زیر امکان پذیر به دست آوردن احساس شادمانی با رعایت م
  :  خواهد بود

سعی کنید ، خاطرات خوش زندگی و تجربه هاي شیرین موفقیت هاي عمر خود  -1
  . را به خاطر بیاورید و براي دیگران هم تعریف کنید 

شیخ (»فاستکشفوا موارد جمیل فی حیاتکم« : فرمودند) ص(پیامبر اکرم 
  . بیاورید زیبایی هاي زندگی را به خاطر) 201ص1407صدوق،
  . ویژگی هاي نیکوي خود را روزي چند بار مرور کنید   -2
  . کارهایتان را دست کم نگیرید و به خود ببالید  -3
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براي زندگی برنامه با اهداف واضح و روشن داشته باشید و نظم در امور  -4
  .زندگیتان حاکم باشد

که مردم درباره شما  منتظر نباشید( براي خودتان زندگی کنید نه براي دیگران  -5
  .) آن طور که مصلحت خودتان است زندگی کنید: چه خواهند گفت 

حضرت امام . با طبیعت ارتباط داشته باشید، که باعث شادي روح شما خواهد شد -6
نگاه به آب روان  ب ـ نگاه به » الف : سه چیز روح را شاد می کند : فرمودند) ع(رضا 

  ا سبزه   ج ـ نگاه به چهره زیب
: فرمودند ) ص(پیامبر اکرم . ارتباط با عالمان فرهیخته و دوستان باوفا داشته باشید  -7

دوستان بسیار پیدا کنید زیرا خدا با حیا و بخشنده است و شرم دارد که روز رستاخیر بنده « 
  )436ص3،چ1406احمدبن حنبل ،. (»خود را میان برادرانش عذاب کند

ند از روز اول خلقت ما را با نشاط آفریده ، روح به خود بفهمانیم که خداو -8
سرشار از دانایی و محبت به ما عطا کرده است، پس با آنچه در وجود خود داریم از کار و 

پریور . (فعالیت جسمانی و روانی به خوبی می توانیم خوشبخت و شادمان زندگی کنیم 
  )  138ص1353،

رهاي شادي آوررافراموش نکنید  خواندن حکایات شیرین و کلمات زیبا و شع -9
به درستی که دل و روح انسان مانند بدن آنها مالمت پیدا « : فرمودند ) ع(که حضرت علی 

نهج البالغه (» . می کند ، این مالمت و بیماري را با حکمت هاي تازه و نو بزدایید 
  ) 205،ص1369،

  
  

  نتیجه و حاصل بحث 
راد عالقه خاصی داشتند و اصولی را براي به سالمتی جسم و روح اف) ع(امام رضا 

  : خوشبختی ارائه کرده اند، که عبارتند از 
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انسان باید به خدا توکل داشته باشد و به او اعتماد کند و بداند که هر چه از طرف   -1
  . خداوند به انسان می رسد خیر است

به آرامش قلبی به افراد خوش بین باشد ، تا بتواند دوستی آنها را بدست آورد و  -2
  . برسد 

در برابر مشکالت صبر و شکیبایی داشته باشد و بداند هر مشکلی به پایان خواهد  -3
  . رسید 

  . زندگی را به خود آسان بگیرد و از تکلف دوري کند  -4
  . انسان باید بداند که آسایش مطلق در این دنیا وجود ندارد  -5
  . ست قانع باشیم باید به آنچه خداوند به ما عطا کرده ا-6
  . راضی به رضاي خداوند بودن یکی دیگر از اصول خوشبختی است  -7
انسان باید  با دیگران با خوش رویی و شادمانی برخورد کند و این احساس -8

  .  شادمانی را در خود ایجاد کند 
اصلی ترین و مهمترین اصول خوشبختی ،مهرورزي و محبت به دیگران است که  -9

به شادمانی وکامیابی می رساند وبا محبت است که انسان به آرامش و خوشبختی انسان را 
  .واقعی می تواند برسد 
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  يرضو منظر ازیی الگو تیترب روش

  )کلهری عل محمد( 
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  چکیده
 بر همین اساس، یکی از. اي است ترین نوع یادگیري انسان، یادگیري مشاهده مهم

 این. نامید» روش الگویی«توان آن را  هاي تربیت، تربیت به وسیله الگو است، که می روش

 جا که محتواي تربیت را روش در سرتاسر زندگی و ابعاد مختلف آن کاربرد دارد و از آن

بسیار  هاي تربیتی، دهد، در انتقال مفاهیم و آموزش برنامه عملی ارائه میبه صورت عینی و 
روي  پی گیري از الگو و شاید به همین دلیل است که در منابع اسالمی، بر بهره. مؤثر است

تقلید را  تأثیرپذیري انسان از محیط و گرایش او به. هاي حسنه تأکید شده است از اسوه
 .این روش نام برد توان از مبانی اثرگذاري می

از دریچه ي نگاه شیعه ، امامان بزرگوار الگوها و اسوه هاي فکري ، اعتقادي ، عملی 
از این رو ، گفتار ، رفتار ، کردار و تقریر آن بزرگواران دلیل و برهان . و اخالقی می باشند 

  .بدین جهت نجات تنها در پیروي کردن از آنان منحصر گردیده است . شرعی است 
مام رضا علیه السالم با کردار ، گفتار و رفتارش راهنماي اخالق و اسوه ي عملی ا

مردم است و با نشان دادن جنبه هاي نیک رفتاري و گفتاري ، مردم را به سوي خیر و 
که درود و ( هدایت رهنمون می سازد ، چرا که وي اخالق نیاکان گرامی و رسول خدا 

  . را در وجود خود دارد ) رینش باد سالم خدا بر ایشان و اهل بیت طاه
از این جهت می . عمل و شیوه ي برخورد ، تاثیري افزون تر از سخن و کالم دارد 

وي باشد ، دگرگون کننده تر و » زبان کالم « و » آیینه ي فکر « باشد که اگر رفتار انسان    
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استفاده ایشان از روش نشانگر ) ع(سیره ي امام رضا.دلنشین تر و تاثیرگذارتر خواهد بود 
توان به الگودهی، الگوپردازي  هاي اجرایی این روش، می از شیوه. تربیت الگویی می باشد 

مقصود از . شود تري را شامل می هاي جزئی کرد که هر کدام شیوه و الگوزدایی اشاره
الگودهی در سیره ي رضوي  ارائه الگوهاي مثبت و حقیقی است؛ یعنی الگوهایی که در 

 :تواند به دو صورت ارائه شود خود می تحقق یافته و قابل مشاهده است که این، ارجخ

  .ارائه الگو از دیگرا ن. ارائه الگو از خویشتن ب. الف
. مقصود  از   الگوپردازي در سیره ي رضوي    ارائه الگوهاي تخیلی و فرضی است

هاي آن  یان و توصیف ویژگیمطلوبی را در نظر گرفته، به ب در این شیوه مربی الگوهاي
کند که مربی را به تخیل و تجسم یک الگو، یا  فراهم می پردازد و زمینه را طوري می

 مقصودالگوزدایی در سیره ي رضوي به این معنا که الگوها و.اي بکشاند صحنه و واقعه

شوند که نوعی دلزدگی و نگرشی منفی در متربی،  هاي منفی چنان ترسیم می شخصیت
  .آید سبت به آن الگوها پدید مین

 
  :کلمات کلیدي

  ییالگوزدا        - يالگوپرداز      -یالگوده   -   يرضوي  رهیس– ییالگو تیترب 
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  :مقدمه
انسان، یادگیري  ترین نوع یادگیري به نظر واضعان نظریه یادگیري اجتماعی،مهم

به اعتقاد ) 212ص :1370سیف،(. است) ( Observational learning اي    مشاهده
قادر نبودیم که در محیط اجتماعی از طریق مشاهده رفتار و اعمال  شناسان اگر ما این روان

در چنین حالتی، باید وقت و نیروي . شد بپردازیم، زندگی ما مختل می دیگران به یادگیري
بسا در کردیم، و چه  هاي مختلف می ها، و نگرش دانش، مهارت زیادي را صرف کسب

ها،  اما خوشبختانه ما مقدار زیادي از دانش. شدیم بسیاري رو به رو می این کار با اشتباهات
هایمان را از راه مشاهده رفتار والدین، دوستان، معلمان، و نیز از  سایر یادگیري ها و مهارت

 اي، در واقع همان یادگیري مشاهده. کنیم مشاهده پیامدهاي رفتار آنان کسب می طریق
است که در آن فرد با انتخاب یک الگو یا سرمشق به تقلید )(.Modelingگیري سرمشق

 هاي تربیت، تربیت به وسیله الگو بر همین اساس، یکی از روش. پردازد رفتار آن می از

 .نامید(.Modeling method . ) توان آن را روش الگویی است، که می

 فراگیر. بسیار مؤثر در تربیت است هاي فراگیر و روش تربیت الگویی، یکی از روش

 جا که و از آن. بودن آن بدان جهت است که در کلیه امور و مراحل زندگی کاربرد دارد

 دهد، در انتقال مفاهیم و آموزش محتواي تربیت را به صورت عینی و عملی ارائه می

از  روي و و پیگیري از الگ در منابع اسالمی، بر بهره. هاي تربیتی بسیار مؤثر است برنامه
در این نوشتار، با نگاهی به زندگی وسیره ي امام رضا . هاي حسنه تأکید شده است اسوه

  .پردازیم بررسی ابعاد گوناگون این روش می ، به) ع(
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  : مسئله بیان
 زالل هاي چشمه جوشانترین و دین هاي پایه ترین عمده از یکی) ع( رضا امام

 امام بزرگوارش پدر از بعد امامت و رسالت ودایع و نبوت اسرار. است یقین و معرفت
 آثار این بخش ،فیض اسرار این گنجور حضرت آن شد منتقل او به) ع( جعفر بن موسی

  .بود
 که باشد می)  ع( بیت اهل گانه دوازده امامان از عشق ي قبله هشتمین) ع( رضا امام

  پاسخ در ،زمانی تعلیم خود شاگردان و اصحاب به گاه ،که خود گوناگون هاي دانش با
 علمی احتجاجات و مباحثات طریق ،از کند می نقل تاریخ که طوري به یا ،و بیان پرسشها

 پربار و غنی را اسالمی هاي ،اندیشه فرمود می افاضه دیگر مذاهب ارباب با عقیدتی و
  . است ساخته

 توام گوناگون هاي مصیبت و ها گرفتاري با پایان تا آغاز از) ع( رضا امام زندگانی
 ،تا هارون خالفت روزگار با مقارن که) ع( حضرت آن حیات سرتاسر در و است بوده
 است نشده جدا حضرت آن از هرگز تلخی و ،سختی است مامون فرزندش حکومت آغاز

.  
 جبار هاي حکومت وجود خاطر به اساس و ریشه از که هاي سختی هاو گرفتاري

 و ها گرفتاري و مشکالت این تمامی برابر در) ع(رضا امام. امدند می وجود به وقت
 که بزرگوارشان اجداد و پدر همچون و. کردند می پیشه بردباري و صبر نامالیمات
 خوش با ها مصیبت و ها سختی این وجود با بودند ها کرامت و فضائل ي همه سرچشمه

 يها وانسان انیعیش کردندو می برخورد.... و سخا و جود و مهرورزي و عدالت و اخالقی
 امامان ، عهیش نگاهي  چهیدر از. نمودند یم تیوترب تیراهدا گمراهان یوحت ازاده

 ، رو نیا از.  باشند یم یاخالق و یعمل ، ياعتقاد ، يفکر يها اسوه و الگوها بزرگوار
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 جهت نیبد.  است یشرع برهان و لیدل بزرگواران آن ریتقر و کردار ، رفتار ، گفتار
  .است دهیگرد منحصر آنان از کردن يرویپ در تنها نجات

) ع( اطهار ائمه که این به توجه با که است این موضوع این پیرامون اصلی سوال حال
  ییالگو یتیتربي  وهی،ش هستند جهانیان براي کامل و حسنه الگوي و فضائل ي همه جامع

  ییالگو تی؟ترب است برخوردار جایگاهی چه از ایشان کالم و) ع( رضا امام ي سیره در
 بتواند نوشتار این که ؟امید است بوده چگونه) ع( رضا امام اجتماعی و فردي زندگی در

  . بدهد سوال این به اجمالی پاسخی
  

  : تحقیق روش
 صورت به صرفا الزم اطالعات. است ،تحلیلی ،تاریخی پژوهش این در تحقیق روش

 ي شیوه ،از يکتابخانه روش در اطالعات آوري گرد براي. است آمده گرد اي کتابخانه
  .   است شده استفاده برداري نسخه و برداري فیش

  
 شناسی مفهوم

 الگو در لغت به معناي طرح، سرمشق، نمونه، مثال، مدل و غیره آمده است، اما در

 در حوزه. اصطالح و در علوم گوناگون به معانی متفاوت و البته نزدیک به هم آمده است

 تربیت، معناي اصطالحی الگو کامال با معناي لغوي آن تطابق دارد و به طرح وتعلیم و 

 در) 632ص :1376اقدم،(شود نمونه یا مدلی از شکل یا اشیا یا موردي از رفتار اطالق می

 شود که به دلیل دارا بودن برخی خصوصیات، مورد انسان نیز، الگو به شخصیتی گفته می

 شود که شناسی اجتماعی، مدل به کسی گفته می در روان. روي است شایسته تقلید و پی

در علوم اجتماعی نیز،  )640ص : 1376ساروخانی، ( ان رفتارش را تقلید کنن کودک
گیرند و افراد به هنگام  هایی از زندگی هستند که از فرهنگ نشأت می شیوه الگوها آن

 ها با این الگوها تطابق آنطبیعی با این الگوها سروکار دارند و اعمال  عمل به طور



   207 \استان مرکزي  –گروه محققان 

 

علم بسیار به هم  شود، معناي اصطالحی الگو در این سه گونه که مشاهده می همان.(یابد می
 .نزدیک است

 رو، براي بررسی مفهوم شود، از این تعبیر می» قدوه«و » اُسوه«از الگو در عربی به 

) أ ـ س ـ و) و اسوه از ریشه اَسااُسوه . (الگو در متون دینی، باید از این دو واژه بهره بگیریم
حالت پیروي  است که در حالت اسمی به معنی قدوه و الگو و در حالت مصدري، به معنی

 داند که مفردات راغب أسوه را حالتی می ) 147ص  1لسان العرب، ج .(کردن آمده است

  .کند روي از غیر پیدا می انسان به هنگام پی
: ممتحنه/  21: احزاب(واژه به کار رفته استدر قرآن کریم، در سه مورد این 

لقد کان لکم «مرحوم عالمه طباطبائی در تفسیر آیه . معناي مصدري است که به همان)6و4
اسوه یعنی قدوه که عبارت است از اقتدا و «: فرماید می» ...اسوة حسنه  فی رسول اهللا

روي و تبعیت کردن  یعنی پی آله ، و علیه اهللا اسوه در مورد رسول خدا صلی روي کردن و پی
ـ که ماضی استمراري است ـ تعبیر کرده است، اشاره  "لقد کان لکم"که با  این از او، و از

روي تکلیفی ثابت و همیشگی است و معناي آیه این است که یکی  که این پی به آن است
ن است که هم آله و ایمان آوردن شما به او، ای و علیه اهللا رسول خدا صلی از احکام رسالت

سید محمدحسین طباطبائی، تفسیر المیزان، ج (هم در رفتارش به او تأسی کنید در گفتار و
  )288، ص 16

که  یکی این: زمخشري در کشاف نیز، در معناي اسوه دو احتمال ذکر کرده است
که  آله فی نفسه اسوه حسنه و مقتدي به است، و دیگري این و علیه اهللا خدا صلی خود رسول

آله خصلتی هست که جا دارد مردم به آن حضرت، در  و علیه اهللا رسول خدا صلی وجود در
 ).531، ص 3زمخشري، تفسیر کشاف، ج . ( اقتدا کنند آن صفت

 :کم به سه معنا به کار رفته است دست» اسوه«اما در روایات، واژه 

 آمده است؛ روي که عمده روایات به همین معنا ـ به معناي مصدري یعنی اقتدا و پی

که  «.الغربۀ فلک بابی عبداهللا الحسین صلوات اهللا علیه اسوة اي اقتداء اي شابهته فی«: مانند
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، ص 67بحاراالنوار، ج ( .است تصریح شده) اقتدا(در این روایت بر معناي مصدري 
245،( 

و انصح لمن استشارك و اجعل نفسک اسوة «: به معناي الگو و مقتدي؛ مانند -
و  خواهد، ؛خیرخواهی کن براي کسی که از تو مشورت می»سلمین و بعیدهمالم لقریب

  )،550، ص 67بحاراالنوار، ج ( .خود را الگویی براي مسلمانان دور و نزدیک قرار بده
 کان فی الزمن االول ملک له اسوة حسنۀ فی اهل«: ـ به معناي سنّت و روش؛ مانند

روش و سنّت  داري و برخورد با رعیت، در گذشته پادشاهی بود که در مملکت »مملکته
مؤید این معنا، روایت دیگري است که در ) 302، ص 13بحاراالنوار ج .(اي داشت حسنه

  ))فصارت اسوة و سنۀ... «: کنار هم آمده است آن اسوه و سنّت در
و مشتقات آن، که بیش از دویست مورد در روایات آمده است، همه به » قدوه«واژه 

 و اقتَدوا«: روي از یک رهبر و امام یا سنت حسنه به کار رفته است؛ مانند پی تبعیت و معنی

 .)110البالغه، خ  نهج( ؛»بِهدي نبیکم فانه افضل الهدي

بِسنَّته فَاقتَدوا «: و نیز. چرا که آن بهترین هدایت است به هدایت پیامبرتان اقتدا کنید؛
پروردگارتان  اقتدا کنید و به وسیله او به سوي) مبرپیا(به سنّت او  ؛»فتوسلوا و الی ربکم به
  )85، ص 2بحاراالنوار ج ( .توسل بجویید

 یکی در مورد تبعیت از: و در قرآن، در دو مورد از این واژه استفاده شده است

؛ )90: انعام) «اولئک الذین هدي اهللا فبهدیهم اقتده«: السالم ؛ مانند هاي انبیا علیهم هدایت
 .ها پیروي نما آن (راه(ها را هدایت نمود، تو نیز از هدایت  ی بودند که خدا آنها کسان آن

آبائنا  انا وجدنا«: و دیگري در مورد تبعیت گمراهان از سنّت آبا و اجداد خود؛ مانند
افتیم و از ی ؛ ما پدران خود را بر آیینی)23: زخرف(» علی امۀ و انا علی آثارهم مقتدون

 .کنیم یروي م ها پی آثار آن

 روي کردن و اقتدا کم به سه معناي مقتدا، پی به هر حال، اسوه در منابع اسالمی دست

معادل فارسی آن، الگو و سرمشق است که البته از . نمودن، و سنّت و روش آمده است
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عمدتا ناظر به الگوهاي » قدوه«و » اسوه«تري برخوردار است؛ زیرا  معنایی بیش وسعت
ر در مورد تربیت و تقویت ابعاد اخالقی، رفتاري و شناختی انسان به ت است و بیش انسانی

 ها، به معنی طرح، مدل، نمونه و غیره ، عالوه بر این»الگو«در حالی که واژه . رود می کار

 .نیز آمده است که عمدتا در مسائل آموزشی و یادگیري کاربرد دارد

هاي  الگودهی و ارائه نمونهو اما روش الگویی، روشی است که اساس آن بر محور 
 در این. و عملی بنا شده است عینی

 کند نمونه رفتار و کردار مطلوب را عمالً در معرض دید متربی روش مربی تالش می

 .قرار دهد تا شرایط الزم براي الگوبرداري و تقلید براي وي فراهم آید

 مبانی روش الگویی
 ها به دنبال الگو هستند و چرا انسان شود که اصوالً جا این سؤال مطرح می در این

 :پذیرند؟ براي پاسخ به این سؤال بیان دو نکته الزم است چگونه از الگو تأثیر می

 این مبنا به. هاي دیگر تأثیرپذیر است آدمی از محیط اجتماعی و انسان: نکته اول

 .قدري روشن است که اثبات آن از هرگونه استداللی بی نیاز است

 قلید یکی از فرایندهاي روانی است که پایه و اساس بسیاري ازت: نکته دوم

 گرایش به تقلید به قدري در انسان رایج است که. رود هاي انسان به شمار می ادگیريی

در مقابل،  )492ص:1382کالین برگ،  (اند شناسان آن را غریزه دانسته برخی از روان
اُتو کالین برگ با غریزه بودن آن شناسان اجتماعی مانند مک دوگال و  روان برخی از
 پذیر نباشد، وجود گونه رفتاري که جز از طریق تقلید تبیین زیرا به گفته آنان، هیچ مخالفند؛

همانندسازي و انطباق  شناسان مانند فروید، تقلید را نوعی اي از روان از سویی، پاره .ندارد
هاي رفتاري  ها و ویژگی نگرش د ازها معتقدند که کودکان با تقلی اند؛ آن با محیط دانسته

اند و از  را به دست آورده ها کنند که قدري از قدرت و کفایت آن والدین، احساس می
تواند قابل قبول  به طور مطلق نمی البته این نظر هم. سازند رو، خود را با آنان منطبق می این

کنند، بلکه به  زي نمیخود همانندسا هاي والدین باشد؛ زیرا همه کودکان با تمام ویژگی



 1389مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژوهشی شناخت اخالق و آداب رضوي   /  210

 

 

ادگیري است و کودکان تنها آن دسته از ی شناسان، همانندسازي نوعی نظر برخی از روان
که به خاطر انجام آن پاداش دریافت  دهند رفتارهاي والدین را مورد تقلید قرار می

  )158ص:1376اتکینسون،(کنند
 ر اساس آن، فرد،که در انسان حالتی روانی وجود دارد که ب آنچه مسلم است این

 هاي شخصیتی و آداب و رسوم را در ابعاد مختلف از دیگران الگو بسیاري از ویژگی

 شناسی اجتماعی آن را چنین تعریف این حالت همان تقلید است که در روان. گیرد می

کننده موجب فعالیتی  شود که موقعیتی تحریک تقلید به وضعیتی گفته می«: کنند می
ص :1375آلپورت و دیگران،  (.نوعی، به موقعیت محرك شبیه باشدشود که به  حرکتی

ها، و  کننده که با اهداف، نیازها، نگرش وقتی موقعیتی تحریک بر اساس این تعریف،)61
کند رفتاري را از خود  باشد، براي انسان پدید آید، انسان سعی می آرزوهاي انسان سازگار

رو، این رفتار که در قالب  از این. نزدیک کند تر به آن موقعیت بیش بروز دهد تا خود را
 .آگاهانه و هدفدار است تقلید است،

که  این اول: البته به این نکته باید توجه داشت که تقلید به معناي اعم، سه مرحله دارد
 شخص، عمل یکی از اشخاص پیرامون خود را عینا و بی درنگ انجام دهد، مثل کودك

 که تعبیر و تفسیري خندد، بدون این درنگ می رافیان خود، بیاي که با خنده اط چند ماهه

 ))محاکات«این حالت، خالی از هرگونه فهم و تمیز است و . ها داشته باشد براي خنده آن

 که شخص، رفتار دیگري را آگاهانه ولی با آگاهی اندك تقلید نماید؛ دوم این. نام دارد

دهد،  می را به منظور تَشبه به آنان انجامترها  اي که کارهاي بزرگ مثل بچه چند ساله
آگاهی  که فرد با سوم این. هرچند که از هدف و قصد آنان در این کار اطالعی ندارد

این مرحله  کند، یابد و آن را تقلید می کافی و با اختیار کامل رفتار دیگران را نیکو می
سوم  تر با مرحله دوم و در روش الگویی بیش )212ص :1385مصباح، (.نام دارد» اقتباس«

 .باشد ساز تحقق مراحل بعدي تواند زمینه سر و کار داریم، هرچند مرحله اول نیز می
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توان گفت که  با توجه به آنچه گذشت، در تحلیل تأثیرپذیري انسان از الگو، می
 زمانی که با الگویی. پروراند خواهی، اهداف و آرزوهایی را در سر می به دلیل کمال انسان

 یابد، از نظر عاطفی نوعی قرابت و شود و کمال مطلوب خویش را در او می وبرو میر

 از سوي دیگر، احساس نیاز به آن کمال ـ که در الگو. بیند هماهنگی بین خود و الگو می

 این دو عامل، یعنی هماهنگی عاطفی با الگو و. گیرد هست ـ سراسر وجود الگوپذیر را می

به  در چنین موقعیتی،. شود که الگوپذیر به دنبال الگو برود می احساس نیاز به او، باعث
 دلیل تأثیرپذیري انسان از

 گیرد و سعی گیري از میل به تقلید، تحت تأثیر الگو قرار می محیط بیرونی، با بهره

 به بیان دیگر، الگوپذیر، الگو را مصداقی. کند رفتار خود را با الگو همانند سازد می

بیند و آرزوهاي خویش را امري  راي اهداف و آرزوهاي خویش میخارجی و عینی ب
 رود رو، به دنبال الگو می از این. یابد اي ـ می و قابل تحقق ـ و نه خیالی و افسانه پذیر امکان

 .گیري از او بتواند به کمال مطلوب خویش دست یابد تا با بهره

 کم دو امر ضروري به نظر دستکه، در روند این تأثیرگذاري،  نکته قابل توجه این

 که وضعیت که الگو واجد نقطه مثبتی از نظر متربی باشد و دیگر این یکی این: رسد می

 در این موقعیت، هر. نفسانی متربی آمادگی روحی و روانی براي پذیرش داشته باشد

 الزم به همین سبب،. کند روي می الگویی، هرچند الگوهاي نامناسب، به او ارائه شود، پی

 به بیان دیگر، باید. است الگوهاي صادق و برخوردار از کمال مطلوب به او ارائه شود

و  الگوهاي ارائه شده حرفی براي گفتن داشته باشند تا بتوانند لباس الگو را بر تن کنند
   .منشأ اثر باشند

( ؛»ح نَفسه ؟کَیف یصلح غَیرَه من لَم یصل«: السالم  علیه و به فرموده امیرالمؤمنین 
که خود را اصالح نکرده  کسی).555، چاپ دارالکتاب، ص 2غررالحکم و درالکلم، ج 

 تواند دیگران را اصالح کند؟ است چگونه می
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 ها در الگوپذیر تري برخوردار باشند، دایره تأثیر آن هرقدر الگوها از کمال بیش

 .ي در این تأثیرگذاري داردعالوه بر کمال، جامعیت الگوها نیز سهم وافر. تر است بیش

عنی اگر الگوها هم در ابعاد مختلف صالحیت داشته باشند و هم در هر جهت از ی
تري در متربیان برخوردار  الزم برخوردار باشند، از جاذبیت و تأثیر بیش هاي ویژگی

اگر چنین الگوهایی یافت شود، جا دارد که متربی و الگوپذیر، بدون چون و  .خواهند بود
 السالم مؤمنان را به امیرالمؤمنین علیه. ها همت گمارد روي از آن تبعیت و پی چرا به

اَهلَ بیت  اُنظروا«: نمایند آله سفارش می و علیه اهللا بیت پیامبر صلی روي از اهل گونه پی همین
دوکم فی ردي فَان هدي ولن یعی نَبیکم فَاَلزَموا سمتَهم، و اتَّبِعوا أثَرَهم، فلَن یخرِجوکم من

( ؛ »التَسبِقُوهم فَتَضلّوا، و الَتَأخّروا عنهم فَتُهلکوا لَبدوا، فَالبِدوا، و ان نَهضوا، فَانهضُوا و
 ).97البالغه، خطبه  نهج

روند بروید و پی آنان را بگیرید که  خاندان پیامبرتان بنگرید و بدان سو که می به
 اگر. بیرون نخواهند کرد و به هالکتتان باز نخواهند آوردشما را از راه رستگاري  هرگز

و از  شوید ها پیشی مگیرید که گمراه می بر آن. ایستادند بایستید و اگر برخاستند، برخیزید
  .گردید آنان پس نمانید که تباه می

 کارکرد و فواید روش الگویی
 :آثار و فوایدي که این روش به دنبال دارد عبارتند از

جا که در این روش، یادگیري عمدتا از طریق مشاهده مستقیم صورت  آناز  . 1
 .تواند از مؤثرترین و پایدارترین نوع یادگیري باشد می گیرد، می

 .پذیرد می تر و با سهولت انجام روند یادگیري، تفهیم و انتقال پیام به متربی سریع . 2

 .تر خواهد بود اشتباه و خطا در یادگیري کم . 3

هاي  توانایی ها و کند، به قابلیت مانی که متربی الگوهاي انسانی را مشاهده میز . 4
دیگر، مشاهده  به بیانی. نماید ها تالش می برد و در جهت شکوفایی آن انسانی خود پی می
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تر  کماالت مطمئن الگوها، اعتماد به نفس را در الگوپذیر تقویت کرده، او را در رسیدن به
 .کند می تر وي را براي رسیدن به کماالت مورد مشاهده بیشسازد و انگیزه  می

 چه بسا ممکن است در مقام نظر، متربی بسیاري از مسائل را بداند ولی در مقام . 5

 عمل مشکل داشته باشد؛ مثالً کودك، توصیفی از نماز را شنیده و حمد و سوره و دیگر

این الگو  مشاهده. تواند نماز بخواند نمیاذکار و ارکان نماز را یاد گرفته است، اما در عمل 
 .تواند راهکارهاي عملی را به متربی نشان دهد می

  
  
  

  مآخذ و منابع
 میکر قرآن .١

 .1366 قلم، تهران، ،تیترب و میتعل يها واژه فرهنگ اصغر، یعل ، اقدام .٢

 .1376 تهران، ،یبراهن یمحمدتق ترجمه ،یشناس روان نهیزم ،تایر ال نسون،یاتک .٣

 یتق محمد ترجمه ،آغاز از یاجتماع یشناس روان گوردن، ویدبل ، آلبورت .٤
 .1375 تهران، ،یمنش

  هـ 1367 ،یاالسالم اعالم مکتب قم، ،یتیدرا قیتحق ،غررالحکم ،يآمد .٥
 .1364 حوزه نشر قم، ،الغمه کشف ،یسیع ،یاربل .٦

 دفتر قم، ،ینیحس یجالل جواد محمد دیس قیتحق رضا، امام مسند داود، ،يالغار .٧
 .1376 ،یاسالم غاتیتبل

 .1354 ه،یاسالم تهران، ،يغفار ترجمه ،العقول تحف شعبه، ابن ،یحران .٨

 هـ 1403 ،یالعرب التراث اءیداراح روت،یب ،عهیالش لیوسا ،یعامل حر .٩

 1370آگاه، تهران،انتشارات ،یپرورش یروانشناس اکبر، یعل ف،یس .١٠

 1376 قلم، تهران، ،یاجتماع علوم المعارف دائره ،باقر،یساروخان .١١
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  1406 للمطبئعات، یاعلم ،روتیب ه،یالفق حضرهیال من محمد، صدوق، .١٢
 هـ

 .1363 مشهد، نا، یب ،)ع(الرضا اخبار  ونیع محمد، صدوق، .١٣

 کتابخانه تهران، ،يا کمره ترجمه ،یاالمال محمد، صدوق، .١٤
 .ش1362،یاسالم

 .1387دادار، نشر تهران، ،البالغه نهج جواد، فاضل، .١٥

 1362 ،یاسالم دارلکتب تهران، ،زانیالم ن،یحس محمد ،یطباطبائ .١٦

 ،یفراهان تهران، ،يباقر ریم ترجمه ،االخالق مکارم فضل، ،یطبرس .١٧
 .ش 1365

 تهران، کاردان، یعل ترجمه ،یاجتماع یشناس روان اتو، برگ، نیکال .١٨
1382 

 هـ1388 ه،یاسالم دارلکتب تهران، ،یکاف اصول محمد، ،ینیکل .١٩

 1362 ه،یاسالم دارلکتب تهران، ،یکاف فروغ محمد، ،ینیکل .٢٠

 هـ1403 الوفاء، روت،مؤسسهیب ر،بحاراالنوا محمدباقر، ، یمجلس .٢١

 .1375، قم ،قرآن دگاهید از خیتار و جامعه ،یتق محمد مصباح، .٢٢
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  رانیای فرهنگ تحوالت بر) ع( رضا امام ورود ریتأث
  )زاده کاظمی موس( 
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  :دهیچک

و حاالت زندگانی آنان براي هر )  ع(اطهار امروزه بر همگان مشخص است که ائمه 
مورد استفاده بوده و چه ... واجتماعی ،علمی ، دینی و یهاي مختلف فرهنگملتی در زمینه

بسا موجب تعالی روح و برکت در زندگی مادي و معنوي و حتی شکل دهی به نوع 
ده زندگی مردم شده ودرتحوالت فرهنگ وتاریخ هرملتی و کشوري نقش تعیین کنن

  .داشته است
اي که مبتنی فرهنگ یک ملت سرچشمه پیشرفت و خالقیت آن ملت است و توسعه

تا آنجا که می توان بر اساس . بر فرهنگ یک ملت نباشد توسعه پایدار نخواهد بود
هاي مقام معظم رهبري عامل فرهنگی را در مقابل عوامل دیگر همچون پول، علم فرمایش

مترین و مؤثرترین عامل در خلق و شکوفایی آینده یک جامعه و صنعت، بعنوان اولین، مه
  . و تعیین سرنوشت آن دانست

نور واحد و مشعل فروزانی از نور الهی می ) ع(حال با توجه به این نکته که تمام ائمه
کامل و  يهان به عنوان انسانیمعصوم یعمل يرهیق تر سیشناخت هر چه بهتر و دق.باشند

دن به یها را شرط رساز آن يرویت، که خالق انسان و جهان پیبشر ياده بریبرگز يالگوها
ن یدر ا.است يداند، چه از نظر شرع و چه از نظر عقل الزم و ضروریسعادت و کمال م

دارد  یژرف و محکم یوستگیران پیهن ما ایخ میبا تار) ع(امام رضا  يخ پر ماجرایان،تاریم
  .دهدیمل یران را تشکیخ ایاز تار یو فصل بزرگ

علل  در ادوار مختلف،) ع(دوران زندگی امام رضادر این مقاله ضمن بررسی 
امام  یبرایرانیان، خدمات فرهنگ) ع(گرایش ایرانیان به اسالم، آثاربرکات امام رضا 

ش آنها یان وعلل گرایرانیاسالم ا یراجع به چگونگ ياریبه ایرانیان و اطالعات بس) ع(رضا
 "با هدف) ع(وائمه ) ص(امبر یان نزد خداوند، پیرانیمنزلت اع وشان و یبه مذهب تش

  .صورت گرفته است"ران یا یبر تحوالت فرهنگ) ع(رورود امام رضا یتاث
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ل اطالعات یوتحل يودر دو مرحله گرداور يق به صورت کتابخانه ایروش تحق
  .انجام گرفته است

  
خ، ی، تار)ع(ائمه اطهار ، یرانیران،فرهنگ ای،فرهنگ،ا)ع(امام رضا: د واژه هایکل

  رانیخ ایتار
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  :مقدمه
ن اسالم ین اسالم شروع شد و قبل از آن که دیان به اسالم از ظهور دیرانیعالقه ا

م یل تسلیرفتند و با میمن آن را پذیم یان مقیرانید ایایران بین مسلمان به ایتوسط مجاهد
  )1.(دندیج آن کوشیشدند و در ترو یاحکام قرآن

ت و اخالص یمیصم ياند و آن خدمات از روبه اسالم کرده یانیان خدمات شایرانیا
به  یچ ملتیرا هیر باشند زینظیا هم بید در دنیان شایرانیمان بوده است ،ازاین جهت ایو ا

توان یع کرد اما نمیتوان با زور مطیک ملت را مین اندازه خدمت نکرده است یبه ا ینید
 يبشر يبه وجود آورد، قلمرو زور محدود است و شاهکارهامان درآن یبا زور،عشق و ا

  .مان استیتنها معلول عشق و ا
با آنکه دوران . رسدسابقۀ تشیع در میان ایرانیان به دوران رسول اعظم الهی می

ترین از سیاه)ع(بیتپیشوایان پاك شیعه به لحاظ حاکمیت دشمنان کینه توز اسالم و اهل
هاي علمی و معنوي ایرانیان از رهبران معصوم اما بهره. ایدمار میبسترهاي تاریخ تشیع به ش

این ریشه اعتقادي که برگرفته از حس حق. و یاري آنان در مآخذ تاریخی چشمگیر است
هاي را از امام رضا علیه السالم در شهر) 2(جویی و آزاد منشی ایرانی است، چنان استقبالی

بستر تاریخ به عنوان یک سند افتخار جاویدان  که در. ایرانی به نمایش گذاشته است
  .خواهد ماند

خ یان و از خاندان پاك رسالت است که در طول تاریعیامام هشتم ش) ع(امام رضا
ش مسلمانان، از مذاهب مختلف قرار گرفته است و دوست و یاسالم همواره مورد ستا
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مان و زهد و یشان در ایا يت و مقام واال و برتریدشمن، موافق و مخالف، به عظمت شخص
  .عصرانشان اعتراف دارندبر هم يزگاریپره

در ایران که به زعم بسیاري از کارشناسان مذهبی ) ع(وجود با برکت مرقد امام رضا
و جامعه شناسان، موجب تعالی روح و برکت در زندگی مادي و معنوي و حتی شکل دهی 

  .به نوع زندگی مردم کشورمان شده است 
سال آن  17د، که یسال طول کش 20ه السالم  حدود یحضرت رضا علمدت امامت 

نه، پس از یه السالم در مدیامام رضا عل. نه و سه سال آخر آن در خراسان گذشتیدر مد
دگى امور پرداخت، شاگردان یشهادت پدر، امامت بر مردم را بر عهده گرفت، و به رس

ه جدش امام صادق یحوزه علم لیس و تکمیپدر را به دور خودش جمع کرد، و به تدر
ت امام یموقع. ن راستا گام هاى بزرگ و استوارى برداشتیه السالم پرداخت و در ایعل

اسى و اجتماعى حجاز را تحت یت هاى سینه، همه علما و شخصیه السالم در مدیرضا عل
الشعاع خود ساخت، مردم آن بزرگوار را در همه شؤون مادى و معنوى، مرجع و پناه خود 

ها را از نظرات  یکید، و تاریدى بر قلب ها مى تابیمى دانستند، و نور وجود او چون خورش
  . گوناگون روشن مى ساخت

اسى مردم، در همه امور یآن حضرت براى رفع مشکالت اجتماعى، فرهنگى و س
دخالت می کرد، و در متن جامعه قرار داشت، و در امور و مسائل مختلف اجتماعى هرگز 

اسى، تالش فراوان داشت، یژه در دو بعد فرهنگى و سیست، به ویبی تفاوت نزلحظه اى 
و ما زادنى هذا االمر الذى دخلت : ى با مأمون در خراسان فرمودیآن بزرگوار در گفتگو

نفذ فى المشرق و المغرب، و لقد ینۀ و کتابى یئاً و لقد کنت بالمدیه، فى النعمۀ عندى شیف
سألنى ینه، و ما بها اعزّمنّى، و ما کان بها احد یک المدکنت ارکب حمارى، و امرّ سک

به عنوان ولى عهد، ) خراسان(نجا ین که من در ایا«: تها لهیمکننى قضاؤها له االّ قضیحاجۀ 
تى ینه در موقعیت من افزوده نشده است، من در مدیچگونه بر موقعیام از نظر من هشده

بر ) دست خطم را در همه جا می خواندند(ام به مشرق و مغرب مى رفت بودم که نامه
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زتر یچ کس در آنجا عزینه عبور مى کردم، هیهاى مدمرکب خود سوار می شدم، و در راه
ازهاى ید، تا حد توان نیاز من نبود، و هر کسى حاجتى داشت و آن را از من می طلب

  )3(» .ن مى کردمیازمندان را تأمین
ان نیزباید متذکر شد که متأسفانه باید اعتراف نمود شناخت شیعیان از آن در این می

اي و آن هم به صورت ناقصِ آن حضرت، غالباً در حد یک شناخت تاریخی و شناسنامه
با ) ع(توان وجه مشترك شناخت دشمنان امامرا می) ع(که البته این جنبۀ شناخت از امام

تر از شناخت دوستان بسیار کامل) ع(دشمنان امام دوستان ایشان داشت، و چه بسا شناخت
  . اي ایشان باشدایشان از جنبۀ تاریخی و شناسنامه

  
  

  )ع(دوران زندگی امام رضا
هـ  148)4(در سال ) ع(حضرت رضا 486به نقل شیخ کلینی در کافی ج یک، ص

وپنج پنجاهدر سن (ق شهید گردید .هـ) 6( 203سال )5(قمري متولد شده و در ماه صفر .
رضا، صابر، رضی، وفی است که : هایشاش ابوالحسن و لقب، نامش علی و کنیه)سالگی

  . است) رضا(از همه  مشهورتر همان 
اند پنجاه و پنج سال ها گفتهف است، بعضیاختال) ع(در مورد مدت عمر امام هشتم

بود و پس از ) ع(عفرجبنسال و چندماه با پدرش موسی 24سال، که  49اند بعضی هم گفته
فت مامون عباسی شهید و در طوس در عهد خال 203در سال . سال زندگی کرد 25پدر، 

محل تولد امام . همانجا که امروز معروف به مشهد است. خراسان در قریه سناباد مدفون شد
است ونام پدرش )عربستان سعودى کنونى(مدینه مشرفه، در سرزمین حجاز )ع(رضا

بود ونام ) ع(طالب بن ابى ى بن جعفر بن محمد بن على بن حسین بن علىابوالحسن، موس
تکتم، اروى، سکن، ام : هاى دیگرى نیز براى او نقل شده است؛ مانند مادرش نجمه بود، نام

  . البنین، شقرا، خیزران، سمانه، صقر و طاهره
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انسانى و  به کماالت)  ع(این بانوى فاضله که با تربیت حمیده مادر امام موسى کاظم
  .اخالق اسالمى دست یافته بود، بهترین زنان عصر خویش در تعقل، دیندارى و حیا بود

. که پس از شهادت پدرش، در سن هفت سالگى به امامت رسید) ع(امام محمد تقى 
اند؛ اما در برخى منابع، فرزندان   دانسته) ع(علماى شیعه ایشان را تنها فرزند امام رضا 

. جعفر. 3. ابو محمد حسن. 2: آن حضرت ذکر شده است که عبارتند ازدیگرى نیز براى 
  . فاطمه. 7. عایشه. 6. حسن. 5. ابراهیم. 4

پس از نبرد میان امین و مأمون، فرزندان هارون الرشید، براى به دست آوردن منصب 
راه به اجبار و اک) ع(هجرى امام رضا  201خالفت و پیروزى نهایىِ مأمون بر امین، در سال 

) ع(مأمون با این که در ظاهر براى امام رضا . عهدى وى برگزیده شد مأمون به والیت
داشت،  اى قائل بود و ایشان را بر همگان، از جمله علویان و عباسیان، مقدم مى احترام ویژه

برد و کینه ایشان را در  اما در ضمیر خود، به مقام علمى و اجتماعى آن حضرت حسد مى
  . دل داشت

، که تقریبا هفده سال آن را در مدینه، ) 7(ت امامت آن بزرگوار بیست سال بود مد
سه سال آخر، او را از مدینه جبرا به . ملجأ عوام و منجى انام و معلم علما و مروج دین بود

طوس بردند و در طوس تا توانست از حریم دین حراست کرد تا سرانجام به دست مأمون 
  . شهید شد

می توان به زندانى و مسموم ) ع(دهاى مهم دوران زندگی امام رضااز جمله رویدا
الرشید، جنگ خونین میان مأمون و  دستور هارون ، به)ع(رضا ، پدر امام)ع(کاظم شدن امام

امین، فرزندان هارون الرشید، و نذر مأمون مبنى بر واگذارىِ أمر خالفت به افضل آل 
یروزىِ مأمون بر امین و گسترش سیطره مأمون در صورت پیروزى بر امین، پ) ع(طالب  ابى

براى ) ع(بر آفاق اسالمى و قصد ظاهرى او بر وفاى به نذر، درخواست مأمون از امام رضا
از مدینه و گذشتن از ) ع(هجرى، حرکت امام رضا  200رفتن از مدینه به خراسان، درسال 

نظیر  ،استقبال بى)مت مأمونمقر حکو(شهرهاى بصره، بغداد، قم و نیشابور و رسیدن به مرو 
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و ظهور کرامات و معجزات ) ع(رضا از امام) مانند قم و نیشابور(مسلمانان شهرهاى بین راه 
و مراعات احترام آن حضرت و ) ع(فراوان از آن حضرت، استقبال مأمون از امام رضا 

ن براى ، توسط مأمو)ع(مقدم داشتن ایشان بر علویان و عباسیان، وادار کردن امام رضا 
عهدىِ مأمون را مشروط بر عدم  ، والیت)ع(عهدى ،پذیرفتن امام رضا  پذیرش والیت

و خواندن ) ع(رضا نام امام هجرى، ضرب سکه به 201دخالت در امور کشوردارى، در سال 
حضرت، در منابر و محافل، و بزرگ آوازه نمودن مقام ایشان در شهرهاى  نام آن خطبه به

و نامزدىِ ام ) ع(ور مأمون، تزویج ام حبیبه، دختر مأمون به امام رضا دست مختلف اسالمى به
، توسط مأمون عباسى، دستور مأمون به مردم مبنى بر کنار )ع(محمد تقى  الفضل براى امام

هاى  گذاشتن بدعت عباسیان در پوشیدن لباس سیاه و تغییر آن به جامه سبز، تشکیل جلسه
...) مسیحیت، یهودیت، صابئین، زرتشتى و(ذاهب وادیان با رؤساى م) ع(مناظره امام رضا 

درباره مسائل کالمى، به دستور مأمون، انتقال مقر خالفت و تشکیالت حکومتىِ مأمون از 
به همراه مأمون، فضل بن سهل ) ع(،خروج امام رضا )ع(مرو به بغداد به خواست امام رضا 

به فضل بن سهل و کشته شدن او در و تمامىِ دست اندر کاران حکومتى از مرو، سوءقصد 
به مأمون در ) ع(هجرى، نصیحت امام رضا  203حمام سرخس، به توطئه مأمون، در سال 

و پنهان نگه ) ع(مراعات شؤونات دینى و مردمى، حسد وکینه تدریجىِ مأمون به امام رضا 
آخر صفر به دستور پنهانىِ مأمون، در روز ) ع(داشتن آن، مسمومیت و شهادت امام رضا 

و به ) ع(هجرى و سوگوارى و غمگین شدن ظاهرىِ مأمون در شهادت امام رضا  203سال 
سپارى آن حضرت در کنار قبر هارون الرشید، در قریه سناباد، از دهستان نوقان  خاك

  )8.(اشاره کرد) مشهد کنونى(
  

  گرایش ایرانیان به اسالم
 یمان اسالمیگردد که ا یروشن م یات به خوبیات و روایدر آ یاز مطالعه و بررس

م و یبوده است که هم در قرآن کر یو انتخاب و فرزانگ ییان از سر صداقت، حق جویرانیا
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 یشده اند و حت یارزشمند در اعتقاد معرف ییآنها به مثابه الگو) ع(ت یهم در سخنان اهل ب
اد شده است، آنگونه یگروندگان  یو درست یار راستیشان به اسالم به عنوان معیمان ایاز ا

  ) 9. (رقابل اعتناستیان به اسالم مردود و غیرانیش ایبودن گرا یو نظر به تصنع يکه رأ
اش  یو چه در شکل سن یعیش ياسالم چه در چهره  یجیخ نفوذ تدریتار يمطالعه 

ز بوده و آن یک چیان، نشان یرانیا یقت است که علت مسلمانین حقیروشن بر ا یگواه
ش را در اسالم یخو يد و گم گشته یروح خود را با اسالم سازگار د یرانینست که ایا
ش از هر ملّت یران بیآورد و از آن استقبال نمود، مردم هوشمند ا يافت، لذا بدان روی
ان به خاندان رسالت از یرانیل توجه این دلیاسالم توجه داشتند، به هم يگر به روح و معناید

ت یل عمومین دلیافت که البته ای يشتریان نفوذ بیرانیان ایع در میشتر و تشیگر بیهر ملّت د
  . ان استیرانیا یعیافتن اسالم شی

به اصالت  یم که به نوعیخور یبرم ییه هایم، به آیدر قرآن کر یاز مطالعه و بررس
ادآور ینه ین زمیرانیان را در ایا يت واالیان اشعار داشته و شخصیرانیمان ایاعتقاد و ارزش ا

حبونه یحبهم و یاهللا بقوم  یاتینه فسوف یرتدمنکم عن دین آمنوا من یها الذیا ای ": شود  یم
الئم ذلک  ۀخافون لومـیل اهللا و الیسب یجاهدون فین یالکافر یعل ةن اعزیالمؤمن یعل ۀاذلـ

  ). 54/ مائده . (میشاء و اهللا واسع علیه من یوتیفضل اهللا 
اورد خدا یب ينش، پس به زودیکه برگردد از شما از د ید، کسیدیآنان که گرو يا«
کنندگانند، برگروندگان،  یرا که دوست دارد آنان را و دوست دارند او را؛ فروتن یگروه
کنندگان بر ناگروندگان، کار زار کنند در راه خدا و نترسند از سرزنش سرزنش  یدرشت

دهد آن را به هر که خواهد و خدا فراخ بخشش  یخدا، م ین است فزون بخشیکننده، ا
  . »است و دانا

شود، از جمله در  یده مید يادیار زیو سخنان مفسران بحث بس یات اسالمیدر روا
ه سؤال کردند، دست خود ین آیا يدرباره ) ص(امبر یکه از پ یم، هنگامیخوان یم یتیروا

ب، ین ترتیو به ا) و هموطنان او هستند اران اوین و یا: (زد و فرمود » سلمان« يرا بر شانه 
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 ينه هایشرفت اسالم در زمیپ يپرثمر آنان برا يان و تالش هایرانیاز اسالم آوردن ا
  )10.(کرد ییشگویمختلف پ

  ). 198/ شعراء(ن یهم ما کانوا به مؤمنین، فَقَرَاَه علیبعض االَعجم یولو نَزَلّنا عل
امبر یم و پیکرد ینازل م) ر عربیغ(دم عجم از مر ین قرآن را بر بعضیهرگاه ما ا«

خواند، آنها هرگز به قرآن  یم) اعراب( يعرب ها به زبان تاز يات را براین آیا) ص(
  . آوردند یمان نمیا

شان داللت دارد، یا یمان اسالمیان و ایرانیلت ایبر فض یز به روشنیات نیاز روا یبرخ
 يق را درباره یل و تشوین تجلیتر یعال) ع(و امامان ) ص(امبر اسالم یات پین روایدر ا

کند که  یاد میبه ذات پاك خدا سوگند ) ص(امبر یان روا دانسته اند تا آنجا که پیرانیا
رد، یا قرار گیثر يمان در ستاره یاگر ا(» ا لنالته رجالٌ من هؤالءیالثّر یمان فیلوکان اال«

  ) 11) .(ابندی یبه آن دست م -انیرانیا -ن گروهیاز ا یمردان
شده که مظهر  یان معرفیرانیاز ا يبه عنوان نمونه ا» سلمان«ات یگر از رواید یدر برخ

رفته است، مانند یار بلند انجام پذیرات بسییل با تغین تجلیاست و ا یاقت و بزرگی، لیپاک
ابِقُ الرُّوم و ب سیاَنَا سابقُ العربِ وصه: السّباقُ اَربع «: د یفرما یم) ص(آنکه حضرت رسول 

شتاز عرب به اسالم یمن پ: شگامان چهار نفرندیپ(» ۀِسلمانٌ سابِقُ الفُرسِ و بِاللُ سابِقُ الحبشـ
) شگام مردم حبشه استیان و بالل پیرانیشگام ایان، سلمان پیشگام رومیب پیهستم، صه

).12(  
 یه بود، خطبه مکه از آجر ساخته شد يمنبر يدر کوفه بر باال) ع( یامام عل يروز

ن افراد یا! ر مؤمنانیام يا«: به عنوان اعتراض گفت ) نیسردار منافق(س یخواند، اشعث بن ق
سپس در » يریگ یره شده اند، و تو جلو آنها را نمیتو بر ما چ يش رویپ) انیرانیا(» حمراء«

  » !امروز من نشان خواهم داد که عرب چه کاره است؟«: ن بود گفت یکه خشمگ یحال
) مثل اشعث(شکم گنده  ين عرب هایا«: فرمود ) انیرانیدر دفاع از ا) (ع( یامام عل

گرم به خاطر  يدر روزها) انیرانیا(آنها  یکنند، ول یخودشان در بستر نرم استراحت م
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خواهند که آنها را طرد کنم، تا از ستمگران گردم؛  یند، آنگاه از من مینما یخدا تالش م
دم که یشن) ص(د، از رسول خدا یدانه را شکافت و انسان را آفرکه  يسوگند به خداوند

ان را به خاطر یرانی، ا)رانیدر فتح ا(همان گونه که شما در آغاز ! به خدا سوگند«: فرمود 
با شما  یعنی» .ان، به خاطر اسالم، شما را خواهند زدیرانید زد، بعداً ایر خواهیاسالم به شمش

  )13.(ندیاسالم وادار نماجنگند تا شما را به قبول  یم
از بستگانش  مانند  ی، سخن از انحراف بعض)ع(در حضور حضرت امام رضا 

کان یان و نزدیب زدن آشنایاز آس ییآن حضرت گو(ان آمد، یبه م -م اکبریبرادرش ابراه
  : ن مضمون فرمود یبه ا یسخن) گانگان، از اسالم افتادیت بیاد حمایبه اسالم، به 

ن اسالم یهر روز تا زمان ما و بعد، د) ص(امبر یخداوند همواره پس از رحلت پ یول«
ن یا یت کرد، ولیعنا یقین توفیفرمود، و به آنها چن ياری....) ان ویرانیا(را توسط عجم ها 

ر عرب یرا به غ ین سعادتیچن يامبرش سلب نمود، آریکان پینزد) از یبعض(ق را از یتوف
  )14.(سلب کرد) ص(امبر یکان پیاز نزد یعطا فرمود، ول

  
  به ایرانیان) ع(امام رضا یخدمات فرهنگ

ک یگذرد، آستان مالیم) ع(هم اکنون که چندین قرن از شهادت امام رضا "
ن آب و خاك و یاز مردم ایعه و کعبه آمال و قبله نیپاسبانش همچنان نقطه اتکاء جامعه ش

خ و یبارگاه با عظمتش در طول تار باشد،یگر کشورها میاز مردم پاکباز د ياریبس
هن ما یطوفان م ین آب و خاك را حفظ کرده و کشتیت ایپرآشوب، موجود يکشاکشها

ران را یها، ملت انجات داده است و در بحرانها و بروز فتنه یشانیرا از گرداب سقوط و پر
ذخائر از مفاخر و  یکیران شده و ینت بخش ایش زیائیبارگاه کبر.کرده است یراهنمائ

ت پاك بدست یاست که با ن يراث گرانقدر معنویو م يهنر يو شاهکارها یباستان
ن بارگاه، که با یدر ا. ده استیمختلف بنا گرد يهادر دوره یرانیره دست ایهنرمندان چ

با  یت بارز امام هشتم است، احساسات مذهبیانوار شخص يات معنویاز تجل يارقه
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نجا در خود دو نوع احساس یدر ا یرانیشده است، هر فرد مسلمان ا یکی یهنیاحساسات م
را یوجود ندارد ز یبا احساسات مل یان احساسات مذهبیم یکند و تعارض یمتضاد حس نم

 يم هنر و معماریشگاه عظیو نما یو مل ینین گنبد و بارگاه مرکز عمده احساسات دیا
افته یب یخته و ترکینچنان با هم در آمآ ين دو هنر و سبک معماریاست و ا یران اسالمیا

امام  یچرا که وجود بارگاه ملکوت. ک کردیتوان آن دو را از هم تفک یچ وجه نمیکه به
  .جامعه ما شده است يو فکر یش شعور مذهبیران باعث افزایدر ا) ع(رضا 

در کشورمان چه در زمان ) ع(باید به این نکته هم توجه کنیم که وجود امام رضا 
وچه بعد از وفات ایشان براي ما ایرانیان بزرگترین نعمت الهی بوده و خواهد  حیاط

ران ینقش تعیین کننده در استقالل ا) ع(دراین میان می توان گفت که ،امام رضا .بود
 ییایمودن آن حضرت تمام طول جغرافیران و پیامسافرت امام هشتم به. داشته است یاسالم

ن منطقهیتر ین مرز خراسان و قرار گرفتنش در بحرانیآخر ران از اهواز تایمرز و بوم ا
ل یان فروکاست و تا حد معقول تعدیرانیا یستیونالیخراسان از تب حس ناس یعنیران یا

خ یاه و دشوار تاریران در لحظه هولناك و سیبا وجود امام بودملت حق پرست ا.دیگرد
اسالم را از حساب عرب جدا  د و حسابیع گروید و اندك اندك به تشیرا برگز) ع( یعل

نست کهیا یراست. کرد ید به صراحت از اسالم دفاع میجنگیکه با عرب میکرد و درحال
گر ظاهر ید يهاا به بهانهیدر اسالم  یشگامیکه به بهانه پ یعرب ينژاد ين تعصبهایان بیرانیا
نگذاشتند و  يگریرا بحساب د یکیقائل شدند و هرگز  ین اسالم جدائین دیشد و ب یم

کردند و از یم یستادگیانه سخت ایعام ينگونه تعصبهایکسو در مقابل ایکه از یدرحال
  . دندیکوشیم یل زبان عربیج اسالم و تکمیگر در تروید يسو

بود که ) ع(من قدوم مبارك حضرت رضا یقت از یدر حق: سندگانیاز نو یکیبقول 
ست سال انقراض و یبعد از دو يهجر 205ران به فاصله چهار سال در یابعد از ورود به

ان در یس شد و حکومت طاهرین کشور تاسین در ایخته به دیاضمحالل دوباره دولت آم
گر ید یو سرگردان یشانیخراسان بوجود آمد و استقالل از دست رفته ما پس از دو قرن پر
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ن یلسالطن وجود مبارك سلطان ایران رهید و استقالل کشور اید گردیبار اعاده و تجد
بوده و دربار عظمت  یو دائم يرش ابدیالرضا است که سلطنت فنا ناپذ یبن موس یعل

ان یرانیما ا ين لحاظ برایبد. دار و برقرار خواهد بودیو دائم پا یشگیهم يمدار او برا
عصر  يهایژگیگر ویواز د.است يخ از هر جهت الزم و ضرورین تاریخواندن و دانستن چن

ن دوره مسلمانان در علم و تمدن یودرا. ها بودشهیامام، برخورد تضادها و افکار و اند
ئت، یهندسه، ه: کردند و طبق دستور مامون علوم مختلفیم یرا ط ین مدارج و ترقیباالتر

ترجمه شده بود و  یبه عرب يو هند یونانیها از گر رشتهی، فلسفه، و طب و دیاضیر
نکه مرزها یان و صاحبان افکار و آراء مختلف به حکم ایان ادیشوایپ دانشمندان بزرگ و

ر نفوذ اسالم درآمده بر مرکز خالفت کوچ کرده بودند مامون یبرداشته شده و کشورها ز
داشت و با یم یداد، مقدم آنان را گرامیعالقه نشان م یق علمیهم که به درك حقا

ساخت و خود شخصا در یان را فراهم مله برخورد آنیل جلسات بحث و مناظره وسیتشک
یافت، شرکت مییل میبحث در موضوعات مختلف تشک يکه برا یمهم علم يانجمن ها

ن در اثر برخورد یو همچن. گرفتیز خود به عهده میاست جلسات را نیکرد و چه بسا ر
افکار د و یها و عقا، فرقهیونانیمختلف به خصوص فرهنگ  يشها و فرهنگهایاسالم با ک

جاد ین باعث این برخوردها هزاران مسائل نو بوجود آمد و همید آمد و از ایگوناگون پد
) ع(ط امام رضا ید و اگر در آن شرایمسلمانان گرد یو اخالق ینید ید در مبانیشک و ترد

ان به یرانیاز مسلمانان به خصوص ا يادیگرفت، عده ز یدر راس جلسات مناظره قرار نم
 یط حساس و بحرانیدر آن شرا یشدند ولید به الحاد و زندقه کشانده مرت و تردیسبب ح

ن انحرافات یجلو ا یبود که توانست با شرکت در مناظرات و مباحثات علم) ع(امام رضا 
به تمام سئواالت و اشکاالت و  یم اسالم و پاسخگوئیامام ضمن دفاع از تعال. ردیرا بگ

که قاطبه یرساند و بطورینه به اثبات میدر هر زم خود را یشبهات تمام گروهها، تفوق علم
 ین قهرمان علمیآن روز اعتراف داشتند که حضرت ثامن الحجج بزرگتر يایدن يعلما

د، به خصوص مجالس بزرگ یست با او احتجاج نمایقادر ن يچ دانشمندیجهان است و ه



 1389مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژوهشی شناخت اخالق و آداب رضوي   /  228

 

 

آن قرار در صدر ) ع(شد، حضرت رضا یم یکه صرف احتجاجات و مذاکرات علم یرسم
سئواالت را  يداشت و مامون خود شاهد و ناظر مناظرات و مباحثات بود و شخصا خود و

ند رو به امام یقادر نبودند پاسخ بگو یکرد برخیکرد، از هر کس که سئوال میمطرح م
چکس در یوجه االرض ه یما اعلم احدا افضل من هذا الرجل عل: گفت یکرد و میم

کرد و یسخن به او م يست و لذا رویت بزرگ نین شخصیاز ان اعلم و داناتر یزم يرو
  .دیشنیمحکم و قانع کننده م ينمود و از امام جوابهایم یسئواالت علم

شود، در البالي اسناد و  به موارد یاد شده محدود نمی) ع(فعالیتهاي فرهنگی امام رضا
است که در ذیل به  شده متون تاریخی فعالیتهاي فرهنگی دیگري نیز براي آن حضرت ثبت

ت یترب) ع(ترین آثار فرهنگی پیشواي هشتم از مهمترین و عمیق.شود برخی از آنها اشاره می
،  يریت پذیاز اخالق حسنه، دعوت به وال يرویق به تفکّر، دعوت به پیشاگردان، تشو

هاي آن حضرت به منظور اثبات حق و پاسخگویی به  استناد به قرآن و سخنان و یا نوشته
  .هات موجود در جامعه بودشب

ر قرآن یژه تفسیبه و یج و توسعه فرهنگ قرآنیدر ترو) ع(گاه و نقش ائمه اطهار یجا
 یتأمل در زندگان یبا اندک. است یق قرآنین حقاییدر تب یو اساس يدیم، نقش کلیکر

گاه یره و سخن آن امام بزرگوار جایشود که قرآن در س یروشن م) ع(حضرت امام رضا 
خته بود که در تمام یات قرآن آن چنان آمیروزمرّه خود را با آ یداشته و زندگ يا ژهیو

  .کرد یم یابعاد پرتو افشان
ث بسیار زحمت کشیده ین علم حدیه السالم در تربیت شاگردان و تدویامام رضا عل

و ) کتاب 16( ییحی، صفوان بن )کتاب 30(د ین بن سعیتوان از حسیاز جملۀ آنان م.اند
 یخ طوسیش. نام برد) کتاب 15(بن القاسم  یو موس) کتاب 28( يمحمد بن عمر الواقد
  )23.(رسانده است يراو 318آمار رجال امام را به 

ن علم و یش را امر به تدویروان و خواص خویز پیه السالم نیهمچنین ؛امام رضا عل
است و جزء مؤلفات ت داده شدهبه حضرت نسب ی، کتبییدر مصادر روا. نمودیث میاحاد
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ز ین» مسند االمام الرضا«ن کتاب را یه السالم ایفۀ الرضا علیصح: اند از جملهحضرت آورده
از  یبعض یاز مصادر، اسام ین را نقل نموده و در بعضین ایقیاز رواة فر ياریاند و بسدهینام

کتاب ابن «تحت عنوان » مق«و در » صنعاء«متعدد از آن در  يهارواة آن آمده است و نسخه
. است، در تهران و مشهد وجود دارد» یمان الطائیاحمد بن عامر بن سل«ۀ یکه کن» الجعدیاب

که امام به درخواست مأمون نوشته است و مأمون  یدر مسائل طب ياۀ رسالهیالرسالۀ الذهب
  )24.(ده شدیه نامیلذا رساله ذهب. سندیدستور داد آن را با آب طال بنو

خدا، استحاله تجسیم، استحاله  سخنان آن حضرت در حقیقت توحید، امتناع رؤیت
از دیگر آثار . . . وصف پروردگار به صفتی که محیط بر کنه ذات حق تعالی باشد و

فرهنگی ارزنده آن امام معصوم است که به منظور روشن کردن حق و زدودن شبهه از 
مونه،شرکت در مجالس مناظره و پاسخگویی به به عنوان ن. افکار مسلمانان القا شده است

  .پرسشهاي مطرح شده از سوي خلیفه و عمال او بود
ون یع«خ صدوق در ین مناظرات فراوان است و شیان ایروان ادیمناظرات امام با پ

در کتاب  يزاهللا عطاردیبحاراالنوار و استاد عز 49در جلد  یو عالمه مجلس» اخبارالرضا
مناظره با . 1: ن مناظرات عبارت است ازین ایاند مهمترلد دوم آوردهمسند االمام الرضا ج

ن کلمه لقب یا(مناظره با رأس الجالوت . 2.) ان بودیسویع يشواین کلمه لقب پیا(ق یجاثل
با . 4.) بود یزردشت يشواین کلمه لقب پیا(مناظره با هربز اکبر . 3.) هود بودی يشوایپ

عالم بزرگ  ي؛ ويمان مروزیبا سل. 5) ه السالم یعلییحیروان حضرت یاز پ( یعمران صائب
. 7:. تیبو دشمن اهل یبن محمد بن جهم؛ ناصب یعل. 6. علم کالم در خطۀ خراسان بود

  .مناظره با ارباب مذاهب مختلف در بصره
مجالس بحث و مناظره بین امامان و دانشمندان و سردمداران مکاتب مختلف، میدان 

فرهنگ اسالم و زدودن شبهات از اذهان مردم و تبلور چهره اصلی مناسبی براي نشر 
  .بود امامت
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گانه یاز دیگر فعالیت هاي فرهنگی امام در آن عصر می توان به مبارزه با افکار ب
ژه در زمان یان بویان و در عصر عباسیگانگان از زمان امویب یدرآن عصر و ترجمه آثار علم

نیز همچون پدران بزگوارش از این مجالس ) ع(امام رضاهارون و مأمون به اشاره کرد که 
هاي علمی  حد اکثر استفاده را براي اهداف یاد شده نمود و عالوه بر شکست دادن چهره

ن زمان یهمانگونه که در ا. (مزدوري آن زمان بسیاري از حقایق را براي مردم روشن کرد
به پادشاه  يمأمون نامه ا) دیسخ رین حد خود در طول تاریبه باالتر یوسعت کشور اسالم

از  یم و آثار ارسطو را درخواست کرد و جمعیاز علوم قد ياروم نوشت و مجموعه
کتابخانه » ت الحکمۀیب«سرپرست » سلما«و » قیابن بطر«و » حجاج بن مطر«دانشمندان مانند 

ت از خواسیم(را  یمی، طب وش»دیزیخالد بن «. بزرگ بغداد را مأمور ترجمه آنها نمود
از کتب سقراط و  یبعض» ن بن اسحاقیحن«) به دست آورد یمصنوع يطال یمیراه ش

. برگرداندند یدس را، به عربین طور کتاب اقلیله و دمنه و همینوس را، ابن مقفع، کلیجال
  . کردیز ترجمه میخود مأمون ن

ۀ یگانه به دنبال نهضت ترجمه آنچه مایب یه السالم و هجوم فرهنگیامام رضا عل
گر مانند یمتعصب و سرسخت از مذاهب د ين مترجمان افرادین اینکه در بیبود ا ینگران

 يبود برا ین فرصتیان وجود داشتند و ایهند، روم ي، برهمنهاي، نسطوری، صائبیزردشت
ن یخود ا يطور محتوانینشر افکار مسموم خود و القاء آن به جوانان و افراد ساده دل و هم

ن یاز ا یه السالم با آگاهیامام رضا عل. به همراه داشته باشد یشبهات توانستیز میکتب ن
 یشد، سعیکه توسط مأمون برگزار م یعلم يخطر و با حضور فعال در جلسات بحثها

) 25.(را نشان دهند: تیباهل يرند و برتریرا بگ یکردند جلو هرگونه انحراف احتمال
  .امام بود تیمحکوم یعلم يهابحث يهدف مأمون از برگزار

ل یکه با اهل تورات به توراتشان، با اهل انج یهنگام: گر کالم امام که فرمودیشاهد د
وه یشان، با موبدان به شیوة عبرانیشان، باا هل زبور با زبورشان، با ستاره پرستان به شلیبه انج
 ق سخن خود واداریان به سبک خودشان استدالل کرده همه را به تصدیشان با رومیپارس
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آنچه ) 26.(مان خواهد شدیناً پشیقیده و ید که راه خطا را برگزیکنم، مأمون خواهد فهم
وسته یش از شهادت امام، پیکند آن است که دربار مأمون تا پیت مین احتمال را تقویا

و بحث ین مجالس علمیازا يگر اثریپس از آن د یها بود؛ ولن مناظرهیا يمحل برگزار
ت امام ناکام ماند، مأمون یان بردن شخصین محافل در از میا یوقت. ده نشدید یکالم يها

) ع(امام . شان را مسموم ساختیامام فرورفت و سرانجام ا یکیزیشۀ حذف فیدر اند
ل به زندقه ید درآورد و از ارتداد و تمایله نه تنها مسلمانان را از شک و تردینوسیبد

ه اسالم یم عالیر و الحاد را مجذوب تعالاز زنادقه و طرفداران کف ياریبازداشت بلکه بس
  )27(". نمود

  
  :نتیجه گیري

اي که مبتنی فرهنگ یک ملت سرچشمه پیشرفت و خالقیت آن ملت است و توسعه
تا آنجا که می توان بر اساس . بر فرهنگ یک ملت نباشد توسعه پایدار نخواهد بود

عوامل دیگر همچون پول، علم هاي مقام معظم رهبري عامل فرهنگی را در مقابل فرمایش
و صنعت، بعنوان اولین، مهمترین و مؤثرترین عامل در خلق و شکوفایی آینده یک جامعه 

فرهنگ یک : ایشان در بیانات خود اینگونه می فرمایند. و تعیین سرنوشت آن دانست
گیریها و تحوالت ملت از همه کارکردها و جهت. جامعه، اساس هویت آن جامعه است

معظم له همچنین در بیانات خود به دلیل اهمیت فوق ) 28.(گیردرهنگ سرچشمه میاین ف
العاده موضوع فرهنگ، جاري شدن صحیح و سازنده آن در شریان هاي حیاتی جامعه را، 

  ) 29.(مستلزم وجو یک اتاق فرمان فرهنگی کشور یا مرکزي براي مهندسی کشور می دانند
دانش، علم و معرفت، اداب و رسوم و هنرها و ت، یادب، ترب یفرهنگ همان به معن

ان دراز در وجود آنها شکل گرفته یک جامعه است  که در طول سالیمخصوص  يسنتها
ز جوامع، عامل یدر کل فرهنگ، وجه تما. است Cultureمعادل آن  یسیاست و واژه انگل

و  یلی، تصورات تخیمتعال یوحدت و نظم، راهنما و داللتگر جامعه، نظام ارزش
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 یژه گی، هنر، وییبایشه، ارزشها، زی، توجه به پرورش اندیجمع یک،سر سپردگیدئولوژیا
اجتماع بر  یلی، رفتار تحمیر ناخود آگاه و رفتار سنّتیبرخاسته از ضم یجمع يرفتار يها

ات، فرمها، و هرگونه ین، اخالقیها، اعتقادات، عادات،قوانیاز دانستن یاعضاء و معجون
  .باشد ی، میبه نسل یجامعه و انتقال آن از نسل ياعضا یاباکتس ییتوانا

در این میان می توان گفت که ما پشتوانه دینی و اعتقادي محکمی داریم و فرهنگ 
بر این اساس ما داراي فرهنگی قوي و غنی .ما نیز ریشه در درون این اعتقادات دارد

 يها و توجه به تالش) ع(ائمه اطهار  یره و زندگیدر این خصوص با مطالعه س.هستیم
 يها نهیجوشان معرفت و گنج يها دهد که آن بزرگواران چشمه یآنان نشان م یفرهنگ

علم را با پرتو  يفراسو یپر فروغ و خاموش نشدن یهستند که چون چراغ یحکمت اله
ا را از ه یکیخود، تار یفرهنگ يها ها و تالش شهیآنان با اند. کنند یخود روشن م یافشان

  .ساختند ید میزان را نومید حق ستین برده و در هر زمان امیب
در  یل انسانیکماالت و فضا يدارا) ع(گر امامان معصوم یهمانند د) ع(امام رضا 

ان را به عهده یعیش ياست که بعد از شهادت پدر بزرگوارش امامت و رهبر یمرتبه اعل
ش، یسال امامت پر برکت خو 20مدتن در یگرفت و به رغم مشکالت حاد جامعه مسلم

  . ات بخش اسالم انجام دادیدر گسترش فرهنگ ح يا ستهینقش شا
ع یخ تشیدر تار یشابور نقطه عطفیرا در ن) ه السالمیعل(د حضور امام رضا یشک با یب

که مامون  ییت هایرغم همه محدود یعل. بشمار آورد) رانیو به دنبال آن در ا(ن منطقه یا
به وجود آورده بود، ) ع(ان با امام یعیو ارتباط ش) ع(ت امام رضا یاز فعال يریجلوگ يبرا

شابور یژه در نینه تا مرو، به ویاز مد) ه السالمیعل(ره امام رضایکه در س ین موضوعیبارزتر
ن فرصت یدر ا)  هم السالمیعل(نیگاه معصومیجا یمعرف يمشهود است، تالش حضرت برا

 يشه از روش هاینه تا مرو همیاز لحظه حرکت از مد) لسالمه ایعل(امام رضا . باشد یم
ن مظهر رحمت که مرقد مطهرش، افتخار یا.عه بهره بردیشناساندن ش يگوناگون برا

است که خداوند  یار بزرگیقت نعمت و موهبت بسیکشور ما است، در حق يدان برایجاو
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که در راه  یزحمات طاقت فرسائران بخاطر یادهیده و ستم کشیا به مردم رنج دیمهربان گو
یه و بنیامیآزار و جور بناند، مرحمت فرموده است، تا پس از آن همه ستم ودهیاسالم کش

  . عالج بخش و چاره ساز باشد یآنها مرهم یدرون يعباس به زخمها
 ين سالهایبه خراسان سفر کند و آخر) ع(ن خواست خدا بود که امام رضا یا يآر

فش در یکه قبر شرید، جائیک گویران باشد و در آنجا هم بدعوت حق لبیعمر خود را در ا
ند، سرنوشت دو یآیض و دعا و تبرك به آنجا میکسب ف يعه که برایان شیرانیشه ایاند

 يگریران، و دیا يش از استقالل کشور علویپاسدار یکی: کندیداد میگانه اش را ب
  . ق و نشانه استیباب، معالم الطر یاسالم، گوئ يش را در نهضت معنویرهبر

در  یخاص یو فرهنگ یسال امامت بابرکتش شور و نشاط علم 20 یط) ع(امام رضا
بشر کم  یخ زندگیو به خصوص براي ما ایرانیان گسترش داد که در تار یجامعه اسالم

د یبه مخالفت برخاست تا عقا يانات فکریدان مبارزه با همه جریدر م يو. سابقه بوده است
را به تشنگان  ید ناب اسالمیمنحرف را اصالح کند و عقا يها شهیباطل را بکوبد و اند

  . دیه نمایقت هدیحق
در کشورمان در می یابیم که وجود آن ) ع(حال با مطالعه آثار و برکات امام رضا

حضرت در همه عرصه ها ازجمله تاریخ وفرهنگ مهین عزیزمان نقطه عطفی براي توسعه 
  .ا ایرانیان بوده استو پیشرفت م
ان یاست در ب یگذرد، گام یز و محترم میکه از نظر خوانندگان عز يا مقاله

 يا د است این تحقیق ره توشهیاست که ام يآن گوهر نبو یو علم یفرهنگ يها تالش
  . تیندگان راه امامت و والیپو يباشد برا
  

  :منابع و پی نوشت ها
   رانی؛خدمات متقابل اسالم و ا يمطهر یمرتض -1
   308، ص 2کشف الغمه، علی بن عیسی اربلی، ج -2
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 فرصت از ستهیشاي ریگ بهره رمز مضاعف، کار مضاعف، همت
  يرضو فرهنگ در عمري ها

 )یکابلی قاسمعل( 
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  :دهیچک

 یهست جامه که يروز نینخست از يا دهیپد هر نش،یآفر نظام و يرضو درفرهنگ
 یم پرورش مشکالت با مبارزه دامان در برسد، خود کمال اوج به که یهنگام تا پوشد، یم
 هرگز. کند یم حکومت موجودات سرتاسر بر که است یعیطب ناموس کی نیا و ابدی

 ونقشه ها طرح کردن ادهیپ يبرا رسد؛ ینم سامان به يفور و یآن طور به بزرگ يکارها
. است الزم ياریبس يانرژ و وقت گسترده، و پرارزش امور رساندن ثمر به و عیوس يها

  . آورد نخواهد بار به يداریپا تیموفق باشد، درخشان که هم اندازه هر موقت، تیفعال
 را یگوناگون عوامل توان یم که است مضاعف تالش و کار ،ییبایشک و همت با

 ها يدشوار و ها یسخت انبوه يرو از و برداشت انیم از شوند، یم شرفتیپ راه سد که
  . کرد عبور

 تا اتیح دوره نینخست از که است يدیشد کاریپ و یدائم جهاد ۀعرص یزندگان
 سالح نیتر يقو تالش، و یسع و همت ،ییبایشک و دارد امتداد عمر، لحظات نیآخر
 اختصاص يریدل و شجاع افراد به يروزیپ مبارزه، ۀصحن نیا باشد؛در یم نبرد نیا ةبرند
 نیزم به قدر هر مضاعف، کار و همت با و نگردد موانع میتسل یطیشرا چیه در که دارد

 تیدرا و ریتدب سرانگشت با و رندیگ سر از را خود تالش و زندیخ پا به گرید بار بخورند
 همت با عمر يفرصتها از ستهیشا استفاده يراهها یلیتحل مقاله نیا در. ندیبگشا را ها گره

  . است گرفته قرار یابیارز و لیتحل مورد يرضو یتعال فرهنگ به یتاس با مضاعف يکار و
  . يرضو وفرهنگ مضاعف کار مضاعف، همت فرصت، عمر،: يدیکل واژگان
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  :مقدمه
  را امروز شمار فرصت آن و نیا انیم در ستین معلوم همچنان فردا و رفت يد ایسعد

 بهره صورت در که هاست هیسرما از یکی ،عمر ینید یومبان يرضو درفرهنگ
 يور بهره. آورد ارمغان به ما يبرا یروشن و بخش سعادت ةندیآ تواند یم حیصح يریگ
 وفا روزگار، يها فرصت در. است نگر ندهیآ و عاقل يها انسان ژهیو عمر، هیسرما از
 یم دست از سرعت به نشود، شناخته آن قدر اگر و است کاهش به رو وستهیپ و ستین

  . باشد داشته انسان يبرا يدستاورد آنکه یب رود،
 گذرد یم يتند با یبیسراش در روان آب همچون اوست، هیسرما تنها که انسان عمر

 دیبا نیبنابرا. شود یم مستهلک انسان هیسرما از روز کی اندازه به روز، هر گذشت با و
. میکن کسب یکمال و توشه ه،یسرما رفتن نیا قبال در تا داشت را وسواس و توجه تینها

 م،یده قرار شیخو یزندگان يها برنامه رأس در را مضاعف کار و مضاعف یهمت اگر
 یمختلف يها فرصت باالخره و یسالمت نشاط، روها،ین. داشت مینخواه  یمانیپش و حسرت

 آن مقدار از روز به روز. ماند ینم نطوریهم شهیاست،هم فراهم یکس هر يبرا اکنون که
 و ببندد را بارش ها، فرصت افتنی انیپا از قبل که ست ا آن عاقل انسان. شود یم کاسته
  . کند لیتحص را خود مطلوب کمال

  
  :يرضو عمردرفرهنگ از ستهیشا يریگ بهره جهت ینکات

 چند به توجه نده،یآ يها حسرت از يریجلوگ و عمر هیسرما از ستهیشا استفاده يبرا
  :است کارساز و يضرور ،يرضو فرهنگ به توجه با نکته

  قوا ینزول ریس -1
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 پس باز اعضا، یفرسودگ و قوا شدن سست ها، فرصت زوال انسان، عمر ریس خط
  : است نشاط و شور رفتن نیب از و انسان بر ضعف تسلط ،یاله يها نعمت شدن گرفته

 نشیآفر در م،یده عمر طول را کس ،هر ».... الخلق یف ننکسه نعمره من و«
  )68/ سی. (میگردان یم باز یکودک یناتوان به و میکن یم واژگونش

  عمر هیسرما زانیم ینامعلوم -2
  :ستین آگاه آن انیپا زمان و تیفیک مدت، از یکس و خداست دست در عمر

 ینم خدا فرمان به جز کس چیه ، مؤجالً کتاباً اهللا باذن اال تموت ان لنفس کان ما و«
  ) 145/ عمران آل( »شده نیتع است یسرنوشت رد،یم

  . بود زنگ به گوش و آماده وستهیپ دیبا پس
  بودن جبران قابل ریغ -3

 يآرزو عمر، يها سال نیواپس در که آنان. ستین جبران قابل آن گذشت و عمر
 یم دلشان بر یافتنین دست يآرزو نیا و رسند ینم ییجا به دارند، را آن دوباره بازگشت

   ماند؛
 اجلش که یهنگام را یکس مرگ هرگز ،خداوند اجلها جاء اذا نفساً اهللا ؤخری لن و«

  ) 11/ منافقون(  ».اندازد ینم ریتأخ به رسد یم فرا
  امتیق حسرت -4

. خورد خواهند را شده تباه عمر و سوخته يها فرصت حسرت ياریبس امتیق روز در
. اند دهیند تدارك شیخو يابد اتیح يبرا يزیچ و داده را عمر هیسرما نکهیا حسرت

 يساز رهیذخ و یسست و قصور جبران يبرا ایدن به دوباره بازگشت يآرزو با حسرت، نیا
  :است یافتنین دست و تحقق قابل ریغ که ییآرزو. است صالح عمل

 ایدن به شود داده اجازه ما به ای ، انفسهم خسروا قد نعمل کنا يالذ ریغ فنعمل نرد او«
 از را خود هیسرما آنها یول. میده انجام میداد یم انجام آنچه از ریغ یاعمال و میبازگرد
  ) 53/ اعراف( ».اند داده دست
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  عمر ساختن بارور در انسان نقش -5
 یآدم شقاوت و سعادت ه،یسرما نیا کردن خرج و فرصت نیا کردن يسپر تیفیک

 و حسرت زانیم از ر،یخ راه در عمر صرف و حیصح يزیر برنامه و ریتدب با. زند یم رقم را
 و انتخاب با که است شیخو سرنوشت مسئول کس هر. شود یم کاسته انسان ندهیآ ندامت

 بجا شود، گرفته کار به آخرت نیتأم راه در هیسرما نیا اگر. زند یم رقم را آن خود عمل
 و فراغت و روین و یتندرست که مکن فراموش«): ع( یعل امام فرموده به. است شده خرج
 ،1412 ، یعامل حر. (»یکن آخرت آوردن دست به صرف را خود یشاداب و یجوان
  ) 212ص

  عمر يحسابگر -6
 م،یگرد غافل شیخو عملکرد و عمر یحسابرس از و میشو غفلت دچار ما اگر
 اساس بر ما یعمل و يفکر تیشخص یابیوارز اعمال ضبط و ثبت مأمور ق،یدق یحسابگران

. ماند یم دهیپوش آنان ينایب چشم از يزیچ نه و شوند یم غافل نه آنها. هستند عملکردمان
  ):ع(یعل امام فرموده به

، 1416محمدي ري شهري،: (هایحصی بیرق هایعل و انفاسک عدد عمرك ان«
عمر تو، همان تعداد نفس هاي توست و کسی مراقب آنهاست و آنها را می ) 327ص

  . »شمارد
  : توجه به چند نکته اساسی

آن الزم است و هم به  عمر و فرصت را باید یک سرمایه دانست که هم حفظ -1
 .بهره وري رساندن آن

براي بهره گیري صحیح از عمر، باید برنامه ریزي داشت و از هدر رفتن آن  -2
 . جلوگیري کرد

فرصت ها را باید به تناسب اهمیت کارها تقسیم بندي و اولویت بندي کرد و  -3
 . ضرورت ها را در نظر گرفت
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هم تبدیل » فرصت امروز«به جاي حسرت و اندوه بر گذشته، باید مواظب بود که  -4
 . نشود» حسرت فردا« به

حال که عمر به سرعت و با شتاب می گذرد، پس باید آن را به بهترین و  -5
 . خداپسندانه ترین کارها اختصاص داد

طول عمر، وقتی مطلوب است که در مسیر حق و طاعت پروردگار و خدمت به  -6
 . مردم باشد و اگر بستري براي شیطان باشد، هر چه کوتاه تر، بهتر

رها می گذرد، ولی آثار کارهاي نیک و بد انسان، هم براي خود او و هم در عم -7
خوش نامی بهترین میراثی است که می توان از خود بر جاي . میان جامعه باقی می ماند

 . نهاد

  :عوامل بهره وري از فرصت ها درفرهنگ رضوي
 ما يگرانبها هیسرما تنها و گذر زود ها فرصت و است کوتاه یزندگ که یراست به

  .ندارد یبازگشت که است وقت
 باریجو گذرد یم تند که بس از           خواب دهید ز مییبشو که دهد ینم فرصت 

  )يزیتبر صائب.       (عمر
  امور در یهماهنگ و یآمادگ جادیا. 1

 جادیا ،يرضو يواال فرهنگ به یتاس هابا فرصت از يور بهره در قدم نیاول
 کرده حساب را وقت مرحله نیا در دیبا کس هر. کارهاست در یهماهنگ و یآمادگ

 ها ازفرصت يور بهره نهیتازم کند یرابررس آن دارد که يوهنر تخصص به وباتوجه
  . سازد ایخودمه يرابرا

  
   هدف نییتع و ها خواسته صیتشخ. 2
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 ست؟یچ دنبال به بداند دیبا. هاست خواسته صیتشخ و هدف نییتع قدم، نیدوم 
 دنبال تیجد با را اجرا قابل يها هدف کرده، دور ذهنش از را ممکن ریغ يها هدف

  . کند
  یشناس تیموقع. 3

 هیکامالًشب شناس تیموقع فرد کی تیشخص. است یشناس تیموقع قدم، نیسوم
 فراهم را الزم ابزار و لهیوس شکار، از یآگاه و تیموقع شناخت با که است یشکارچ کی

 موفق اول مرحله در اگر. ابدی یم دست خود خواسته به و شود یم عمل وارد عیسر کرده،
  . آورد چنگ به را خود شکار و کند انتخاب يگرید راه تا افتد یم چاره فکر به نشد،

  نظم. 4
 انسان شود یم موجب نظم يرضو وفرهنگ ینید یدرمبان.است نظم قدم، نیچهارم

 دیتأک امر نیا بر یاسالم اتیروا در. دیبنما را استفاده نیبهتر خود يگرانبها اوقات از
  :دیفرما یم) ع( یعل امام. است شده فراوان
 عمل امکان که ییکارها در یسست ای ده،ینرس وقتشان که ییکارها مورد در عجله از«

 واضح که یهنگام کارها در یسست ای است، مبهم که يامور در لجاجت ای شده، فراهم آن
 انجام موقع به را يکار هر و شیخو يجا در را يامر هر و! باش حذر بر است، روشن و

  )53 نامه البالغه، نهج. (  »بده
  نشیآفر در یشناس وقت
 نیا مگر شود، ینم یعمل آن و دارد؛ یاساس ینقش انسان شرفتیپ در انضباط و نظم

  .بداند آن تیرعا به ملزم را خود و کند نیمع یوقت يکار هر يبرا انسان که
 نحو به عمر لحظه لحظه از است الزم نیبنابرا. گذراست و يماد یجهان ما، جهان 
 هر يبرا و یوقت ،يکار هر يبرا انسان که است يضرور منظور نیبد. کرد استفاده احسن

 در را تر مهم امور وقت، تیمحدود لحاظ به و ردیبگ نظر در یانجام و آغاز ،یموضوع
  . کند خارج برنامه از را تیاهم کم و يضرور ریغ امور و دهد قرار تیاولو
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 خلقت داستان که یهنگام است، آن از برتر و زمان نندهیآفر که آن با متعال خداوند
 کشد یم انیم به را) سال و ماه شب، روز،( زمان مسئله کند، یم بازگو را نیزم و آسمانها

 یاجمال انیب کی در دهدو یم قیتطب زمان، عنوان به حرکت از یمقطع به را کدام هر و
  :کند یم یمعرف اندازه يدارا و مقدر را زیچ همه

. »کرد محدود نیمع اندازه به و دیافریب را زیچ هر راً؛یتقد فقدره ءیش کل خلق«
  )5/فرقان(

 اساس در امور میتنظ و یشناس وقت که دیآ یم بر دست نیا از یاتیآ و فوق هیآ از
 و میتنظ در خدا يایاول علت نیهم به. است بوده متعال دگاریآفر توجه مورد نش،یآفر
 قیدقا و عمر کوتاه دوران از بتوانند تا داشتند یم مبذول را دقت کمال اوقاتشان میتقس

  . ببرند را استفاده حداکثر یزندگ يگرانبها
 را تو يازهاین تمام شیگنجا روز و شب ساعات«: ندیفرما یم) ع( یعل حضرت

  )434ص ،1380 ،يآمد( ».کن میتقس استراحت و کار انیم را آنها پس ندارند،
  يرضو وفرهنگ ینید يها آموزه در عمر ارزش

 حیصح استفاده در يسودمند اریبس نکات ،يرضو يها وآموزه ینید يها هیتوص در
  :شود یم اشاره آن نمونه چند به که دارد وجود هیگرانما عمر و ها فرصت از

 عمل دو آن در هم کنند،تو یم عمل تو در روز و شب«: دیفرما یم) ع( یعل امام -1
  )133ص ،1416 ،يشهر ير يمحمد. (»ریبگ آنها از زین تو رند،یگ یم تو از آنها. کن

 آن، از يدار نگه و خود عمر به نسبت ابوذر، يا«: دیفرما یم) ص(اکرم امبریپ -2
  )222ص ن،یشیپ. (»نارتید و درهم به نسبت تا باش تر صیحر

 در جز را آنها پس توست، عمر ياجزا تو،  يها نفس «: دیفرما یم) ع( یعل امام -3
  )722ص ن،یشیپ. ( »نکن صرف ، کند کینزد خدا به را تو که خدا طاعت
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 صرف تو طاعت راه در من عمر کهیوقت تا خداوندا،«: دیفرما یم) ع(سجاد امام -4
. »ببر خود يسو به مرا شود، طانیش چراگاه عمرم که آنگاه پس بده، عمر من به شود، یم
  )20 يدعا ،1386ن،یالعابد نیز امام(

 قبل را زیچ پنج! ابوذر يا«: فرمود هیتوص نیچن يغفار ابوذر به) ص( خدا رسول -5
 يماریب از قبل را ات یتندرست خود، يریپ از قبل را ات یجوان. بشمار مغتنم زیچ پنج از

 زنده و ات یمشغول از قبل را ات یآسودگ ات، یدست یته از قبل را ات يثروتمند ات،
  )233ص ،1404،یحران. ( »مردنت از قبل را بودنت

  
  خیتار بزرگ مردان تحوالت یابی شهیر

 در نامشان که اند دهیدرخش ینوابغ يبشر اتیح دوران يها یکیتار عمق در
 و صیخصا با اند توانسته خیتار مردان نیا است؛ شده ثبت افتخار طومار و خیتار ۀسرلوح

 بشر اتیح ۀصحن در یمیعظ امواج و العاده فوق تحوالت خود، یروح يها یبرجستگ
 يبرا وجودشان شمع ییگو و کنند رهیخ را انیجهان چشم خود، اعمال با و ندینما جادیا

  . ستین یشدن خاموش هرگز و است فروزان شهیهم
 اندازه به شوند یم اجتماع ۀصحن وارد که يا برجسته مردان تحوالت امواج یگاه

 کوبنده و دیشد یتکان و ردیگ یم بر در را یانسان جوامع تمام که است گسترده و عیوس يا
 عوض را جهان يمایس که درخشانند يها چهره نیهم قتیحق در دهد؛ یم بشر افکار به
 یم شیخو دنبال به و گرفته خود نفوذ ریز از را ناتوان و فیضع عیطبا یحت و کنند یم

  . پاشند یم دیام نور آنان یۀروح به و کشانند
 محدود اریبس ،یزندگ در آنها تیفعال موج که هستند گرید افراد از ياریبس برعکس

 یگمنام در عمرشان رشته و شود یم بسته اتشانیح دفتر ،یفیخف حرکت با و است کوتاه و
 در وجودشان لرزان و فروغ کم شمع باالخره و ردیپذ یم انیپا شهیهم يبرا و شود یم قطع
  )111ص ،1372 ،يمختار. (گردد یم خاموش مطلق، یکیتار
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 نیتبا چه، کرد؛ جو و جست آنها اتیروح در دیبا را تیشخص نوع دو نیا اختالف
 یبستگ افراد یدرون قدرت زانیم و روح ةریدا تیمحدود ای یگستردگ با تیشخص سطح
  . دارد

 نیا ای و پرورانند یم خود دامان در را ها تیشخص جهان، يدادهایرو و حوادث ایآ
 بر فرد که کنند یم ثابت یعلم تجارب آورند؟ یم وجود به را حوادث برجسته، افراد که

 طیمح يرو انسان و انسان يرو طیمح و گذارد یم اثر متقابالً فرد، بر اجتماع و اجتماع
 نیا حال نیع در و کرد مطالعه یاجتماع یزندگ طیمح از رونیب را فرد توان ینم مؤثرند؛
 را اجتماع ةچهر و دهند رییتغ را طیمح وضع خود، یروح قدرت با توانند یم که افرادند

  . سازند دگرگون
 است؛ »وتالش همت اراده،« همان یاجتماع يها انقالب و تحوالت یاساس عامل

 فرد ارزش و تیاهم یول اجتماع، يسو از ای باشد آمده دیپد فرد هیناح از اراده نیا خواه
 بخش سعادت يها هدف يسو به را یمل يها قدرت که رهبرانند نیا رایز است؛ تر شیب

 پرشکوه و درخشان يا ندهیآ يسو به را جامعه سرنوشت و گردند یم رهنمون مطلوب و
  . کشانند یم

 دهیبخش ما به »اراده« نام به یقدرت ما روح م،یباش عقل اوامر يمجر که نیا يبرا
 یم حرکت را آن ،يزیغر يها کشش سو کی از که است یتعادل ۀجینت انسان ةاراد است؛

  . دارد نفوذ آن در یآدم تیدرا و خرد گرید يسو از و دهد
 ۀجینت است، تیفعال و تالش عدم آن دنبال به و اراده ضعف از یناش که ،یناتوان

 از یکل به شخص که ستین نیا از عبارت یناتوان است؛ یآدم درون مخالف يها کشش
 را آن قدرت یول کند، اقدام دارد نظر يکار هر به است قادر او بلکه است، یته میتصم

  . سازد منتقل خارج يایدن به ذهن، ۀمرحل از را شیخو اتین که ندارد
 ناقص آنان، یدرون يروهاین و استعدادها که هستند جهان نیا در يشمار یب افراد

 و استعدادها رغم یعل اما برخوردارند، یعیوس امکانات از یزندگ در نیهمچن و ستین



 1389مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژوهشی شناخت اخالق و آداب رضوي   /  246

 

 

 حال، نیا با دهند، ینم خرج به یکاف همت و تالش خود، پرارزش و خاص يها تیموقع
 یترق نردبان از رفتن باال میتصم و قدرت یول دوزند؛ یم چشم هم یزندگ یعال سطح به
 ارتقاست، و یتعال ۀلیوس خود، که را پرمشقت و سخت يکارها منتظرند ییگو ندارند؛ را
 ندیننما آغاز یجنبش خود يها خواسته شدن یعمل يبرا اگر دهند؛ انجام شانیبرا گرانید
  شود؟ آنها آمال تحقق ۀلیوس تواند یم يگرید زیچ نکنند،چه يفداکار آن راه در و

 دشانیعا يا جهینت نوع چیه یول کشند، یم که يسودمند و قیعم يها نقشه بسا چه
 اجرا ۀمرحل به هرگز اما رند،یگ یم نظر در که یبزرگ و یعمل يها طرح چه و گردد ینم
  )343ص ،1376 ،يالر يموسو. (دیآ ینم در

  بشر امکانات قلمرو
 ،یزندگ مختلف دوران در چگونه که است نیا بشر، نوع یِاساس مسائل از یکی
 اوج ۀنقط به و آورد دست به را درجات نیباالتر تا دهد، پرورش را وجودش گوهر

  . برسد تیانسان
 دارد وجود نهادش در که یامکانات دامنه وسعت و استعدادها به دیبا زیچ هر از قبل

 از داشته، یارزان او به خداوند که ییزهایچ نیتر بزرگ تملک در که بداند و شود آگاه
 گردد یم استوارتر نفسش به اعتماد هیپا و اساس صورت نیا در چه است؛ تر سزاوار همه

 يبرا که ییروهاین کرد؛ خواهند کار به شروع و گشته داریب وجودش در نهفته يروهاین و
 حد به را نمو، و یتعال استعداد و دارند بر در یمیعظ العاده فوق قدرت یزندگ ۀدامن اتساع

  . هستند دارا یکاف
 عدم علت به بلکه ست،ین امکانات فقدان اثر بر افراد، غالب نفس به اعتماد عدم

 به یعلم سودمند و دیمف يآرا و نظرها که افتد یم اتفاق اریبس است؛ شتنیخو ییشناسا
 خود، استعداد و یذات يها موهبت به اعتماد عدم اثر بر اما رسد، یم اشخاص یبرخ فکر

 ۀنشان شکست از ترس و یدل دو و دیترد تراود؛ ینم رونیب فکرشان حجاب از هرگز
 چه و برده انیم از که را ینشاط با و مبتکر يمغزها چه ياعتماد یب نیهم است؛ ضعف
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 کرده مدفون یفراموش خاکستر ریز در که را یقیعم و لیاص يآرا و بزرگ ابتکارات
  . است

 يبرا راه دارد، بر در يدیجد يروین یتیفعال و کوشش هر که برد یپ انسان یوقت
 یم آماده يتر مهم يروهاین آوردن دست به يبرا انسان و گردد یم هموار شتریب اتیترق

 و دهیفا یفرصت هر از و بکند را استفاده حداکثر یزندگ از کوشد یم آنکه پس شود؛
 و پرورش به گاه آن و آورد دست به را خود اراده و اعتماد نخست دیبا دارد، بر یحاصل

  . بپردازد آن تیتقو
 درخشان و فروغ پر یزندگ کی يبرا یمناسب يبها خواهند ینم افراد یبرخ

 آن محصوالت و جینتا چند هر هستند، ساده و عیسر ۀلیوس کی دنبال به بپردازند؛همواره
 درخشان و پرافتخار یزندگ کی هیما که آنچه يبرا کوشش از باشد؛ ارزش کم و زیناچ
 یپاک و نفس بیتهذ در که ییها تیمسؤول از و کنند یم اعراض شود، یم آنان يبرا

 یم هموار را قشانیتوف نهیزم و گردد یم شهیاند وسعت هیما و دارد یاساس نقش آنان روح
  . زانندیگر یسخت به د،ینما

 کرده، تیترب گوناگون يها تیمسؤول يبرا را خود که کس آن شک یب یول
 که بود خواهد یکس از جلوتر و بهتر مراتب به يو تیموفق و مقام و شود یم تر چاالك

 يفضا در تواند یم او رایز است؛ داده قرار کوچک يها تیمسؤول محور بر را اش یزندگ
  . دیمایبپ يگرید از پس یکی را یتعال مدارج و دیآ در پرواز به يتر عیوس

 باشد، پرواز بلند قدر هر انسان، که شود یم دانسته میکر وقرآن ینید یدرمبان تامل با
 نسبت به و يو مانیا به بسته امر، نیا و برساند هدف به را او که هست روین همان يدارا

 و کند یم آن آوردن دست به يبرا که است یکوشش و اقدام اندازه و تیفعال و تالش
.  کرد جو و جست موضوع نیهم در دیبا را ها یسخت و موانع بر يبشر تفوق راز باالخره

 یکاف یخوشبخت و سعادت  به لین يبرا ئاتیس و لیفضا درك و بد و خوب صیتشخ تنها
  . است یزندگ در عمل يروین داشتن داراست، را تیاهم کمال آنچه بلکه ست،ین
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 باشد، رفتارش مراقب میدا و مستمر طور به که است نیا کس هر ۀفیوظ نیتر لیاص
 يقوا که یمنف و شوم عوامل از و کند تیتقو شیخو وجود در را بخش ثمر يروهاین

 ضرورت هنگام که گردد او يثانو عادت تا زدیبپره سازند، یم نابود را يو مثبت و میعظ
 و یزندگ حساس لحظه در تواند یم که است استوار ةاراد نیا رایز زند؛ هیتک خود اراده به

 و گرانبار خطرات است ممکن انعطاف، ای و یسست نیکمتر که– میتصم اخذ هنگام
 باز سقوط و لغزش از را ما و نگهداشته محکم را مانیگامها -آورد بار به ما يبرا یهولناک

  . دارد
 

  مضاعف همت و اراده
 هیتک دارد؛ ياستوار گاه هیتک به اجیاحت » همت و اراده« يروین ،يکار هر انجام يبرا

 انسان اگر گرند؛یکدی ملزوم و الزم اراده و مانیا است؛ »مانیا« همانا اراده محکم گاه
 زد،یبرنخ تیفعال و جنبش به و نکند استمداد آن تحقق يبرا اراده از اما باشد مانیا يدارا

  . اوست کوش و تالش گرو در کس هر تیموفق د؛چه،یرس نخواهد هدف به هرگز
  :دیگو یم قرآن

» یلَ اَن والَنسانِ سع ما اَلّا ل39/نجم( ». یس(  
 مجهز مانیا رومندین سالح به اما باشد، برخوردار اراده از انسان اگر گرید يسو از

 ده،ینرس بست بن به یزندگ در دهدکه ینم دست از را کوشش دامن یهنگام تا نباشد،
 موانع و مشکالت با و ندیب یم بسته خود يرو به را یعیطب علل و عوامل يدرها یوقت یول
 یم یخاموش به رو جانش در نانیاطم و دیام يها شعله شود، یم رو به رو یحل قابل ریغ

  . نهند
 عامل چیه ،یاله زالیال قدرت به مانیا جز ییفرسا جان و سخت طیشرا نیچن در

 مان،یباا مرد بخشد؛ نجات خاطر یشانیپر و ینگران و اضطراب از را يو تواند ینم يگرید
 یمتک خداوند به راسخ، عزم و اراده یۀسرما داشتن با طیشرا و لحظات نیتر سخت در
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 خود مشکل حل يبرا بلکه د،یگرا ینم یخاموش به روانش در دیام نور هرگز است؛
  . کند یم استمداد پروردگار کرانیب تیعنا از همواره

 انجام بر يجد میتصم گاه هر که دهد یم دستور اسالم یگرام امبریپ به خداوند
 دنبال تمام تیقاطع با را خود هدف یاله زالیال يروین به توکل با ،يکرد اتخاذ يکار
  :کن

  )159/عمران آل( ». اللّه یعلَ فَتَوکَّل عزَمت فَاذا «
 مانیا که است یکاف ند،ینما سست يکار به نسبت را یشخص اراده بخواهند گاه هر

  . کنند متزلزل و فیتضع بدان را يو
 عمل به که یتالش و تیفعال هر که باشد معتقد و ببرد یپ قتیحق نیا به یآدم اگر

 یم تیتقو اوست فرمان به یهست نظام سراسر که يمقتدر خداوند يسو از آورد، یم
 دست تیموفق یاساس منبع به کند، دنبال را مقصود راه ریگ یپ و مستمر کوشش با شودو

 و موانع تمام بر کرده، انتخاب که یعمل دانیم در ،يا هیروح نیچن با او افت؛ی خواهد
 ییگو که دینما یم غلبه چنان - دارد یم باز شرفتیپ از را گرانید که – راه يها يدشوار

 افزود؛ خواهد او جرأت بر خطر روند؛ یم شمار به یپلکان او صعود يبرا مشکالت
 یراه از شود، رو به رو که یسخت هر با و کند یم برابر چند را يو يها کوشش شکست،

  . کرد نخواهد عدول گرفته، شیپ در که
 و استوار عزم با که يافراد انیم در که میرس یم تیواقع نیا به خ،یتار در ریس با

 دست ملل، یترق و تکامل راه در و اند کرده کمک يبشر سعادت و شرفتیپ به بلند همت
 گشوده را خود راه ها یسخت انیم از بلکه اند، نداشته بر مجاهده و کوشش گونه چیه از

 کرد؛ یمعرف را يآزاد و لتیفض راه مردان و خدا دگانیبرگز دیبا آنها رأس در اند،
 که یمقدس هدف و ها انسان نجات راه در گروه نیا ریپذ نا خلل اراده و پشتکار و شهامت

 سرمشق خصوصاً، قت،یحق و حق مردان نیا روانیپ و عموماً بشر نوع يبرا اند، کرده دنبال
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 یناراحت و شکنجه همه آن وجود با که نندید ۀبرجست رجال نیهم است، یدرخشان و یعال
  .شوند یم سیتقد يبشر جامعه يسو از امروز دند،ید خود نیمعاصر از که

 سخنان از یکی در است، ریناپذ شکست مردان از یکامل نمونه که - السالم هیعل - یل
  :دیفرما یم خود ارج پر

» و لَو اللّه رَتتَظاه رَبل العتال یعلَّ ما یقیونها؛ ت45 نامه البالغه، نهج(  ع(  
 پشت نبرد، صحنه در هرگز زند،یبرخ من با جنگ به عرب تمام اگر! خدا به سوگند

  . »کرد نخواهم آنان به
  : فرمود همام به يا خطبه در

» ای مامؤمنُ هاَلم هنَفس نَ اَصلَبم 94ص ،15ج ،1404 ،یمجلس( ؛ الصلَّد(  
  . »است رتریناپذ شکست خارا سنگ از مانیا با مرد یۀروح! همام يا

) ع( یعل ارتش با کاریپ آماده شکنان مانیپ سپاه که یهنگام جمل، جنگ در
 ،یجمالت یط و سپرد فهیحن محمد خود فرزند دست به را حمله پرچم حضرت آن د،یگرد
  :آموخت تیقاطع درس نیچن يو به و دیبخش روین را فرزندش اراده

 قَدمک؛ االرضِ یف تد جمجمتَک اللّه اَعرِ ناجِزِك؛ یعل عزِّ تَزُل؛ ال و الجبالُ تَزولُ «
 نهج(  سبحانَه؛ اهللاِ عند من النَّصرَ انَّ اعلَم و بصرَك غَض و القَومِ یاَقص بِبصرِك ارمِ

  )11 خطبه البالغه،
 خود يدندانها مخور؛ تکان خود يجا از تو شوند، کنده جا از اطراف يکوهها اگر

 در کند؛ جوشش واراده میتصم يروین وجودت اعماق از تا ده فشار و بگذار هم يرو را
 حرکات بکوب؛ نیزم بر خیم چون را شیخو يپا ده؛ تیعار را خود سر کاسه خدا راه

 با را همه و[ بپوشان چشم يناگوار گونه هر از و ریبگ نظر ریز دقت با جبهه در را دشمن
 ما و خداست جانب از یینها يروزیپ که بدان ؛]انگار دهیناد مخصوص اراده يروین

  .»میکن دنبال تیقاطع با را خود هدف میهست موظف
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  نفس به نیتلق
 به لین يبرا همت و اراده تیتقو عوامل از یکی نفس به نی،تلق يرضو درفرهنگ 

 سبب ،یزندگ روشن يها افق به دوختن چشم و یعال و بلند يآرزوها داشتن هدفهاست؛
  . کند آغاز ها هدف آن به دنیرس يبرا يریگیپ ياراد و تالش انسان، که شود یم

  :فرمود - السالم هیعل –یعل انیمتق يموال
 ؛ الجزاء لَکُم عظُمی لَهیالجل االَخطارِ و مهیالعظ االحالمِ و بهیالرَّغ االخالقِ یف تَنافَسوا «

  )355ص ،1380 ،يآمد(
 رایز د؛یکن بزرگ خاطرات و ها یکام نیریش و ستهیشا يایمزا و صفات يآرزو

  . »گردد یم شما دیعا آن شگرف ۀجینت و میعظ پاداش
  : دیگو یم ژاگو

 کم تیموفق احتمال د،یستین تیظرف يدارا و دیتوان ینم که دیکن یم فکر یوقت تا «
 يفرد بالعکس، د؛یکن یم خاموشش د،یباش داشته را ها یستگیشا نیتر درخشان اگر. است

 موفق که باشد داشته کامل نانیاطم خود به یول متوسط، ت،یقابل و هوش ثیح از که
 شهیاند ساختن یعمل يبرا کوشش و تجسس ضمن در رایز شود؛ یم موفق او شد، خواهد

 یم دایپ است، ازمندین آن به که را یصفات يها سرچشمه کاوش، یمدت از پس خود يها
 گرانید تیموفق عدم دارد؛ خود شرفتیپ به که ینانیاطم علت به شود، یم موفق او کند؛

 یم کار به شروع خود، اتیتجرب از استفاده با او کند؛ ینم جادیا یتزلزل او ةاراد ارکان در
 دیکرد یم تصور آنچه از بهتر و زودتر یلیخ شخص نیا که دیباش داشته نیقی و کند
  . شود یم ابیکام

 دیشا.دیساز دور خود از را دیترد و شک د،درآغازیکن دایپ جرات که نیا يبرا
 و مشکوك خودتان ییتوانا مورد در را شما ،بخواهندیدوست و اطیاحت يرو از گرانید

 هر دیده یم اجازه د؟شمایندار دیترد آنها تفأل صحت در خودتان شما ایند،آینما  مردد
  )359،ص1376،يالر يموسو(بکند؟ شما هیروح در بخواهد ینیتلق هر یکس
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  :جهینت و يبند جمع
 اتیترق و ها شرفتیپ که شود یم دانسته  يرضو یومتعال واال درفرهنگ تامل با

 بشر بینص یاجتماع و ياقتصاد و یفن شئون هیکل در که يآور اعجاب و زیانگ رتیح
 نفس، به اتکا یۀسا در جهان، خیتار بزرگ مردان درخشان يها يروزیپ نیهمچن و شده

 بدون کس چیه است؛ آمده دست به مداوم يها تیفعال و مضاعف کار و مضاعف همت
 يا مرحله به کرده، نییتع شیخو يبرا که يحدود از تواند ینم مداوم يکار و همت
. ستین قادر يکار چیه انجام به باشد، نداشته خود ییتوانا به مانیا تا و کند صعود باالتر
 مانیا چه افت؛ی دست ها هدف به توان یم تیموفق به مانیا و تالش و همت یۀسا در فقط

  . است تیموفق دنیرس راه در گام نینخست ت،یموفق به
 اوست؛ تالش و همت و اعتماد و اراده حاصل دهد، یم انجام انسان که يکار هر

 رهیدا در را فکر دینبا هرگز. بود خواهد ناقص زین کارها جهینت باشند، ناقص عوامل نیا اگر
 با دیبا آن، یبزرگ و یکوچک از نظر صرف بلکه کرد؛ محدود کار، یبزرگ ای یکوچک

 در. دیرسان انیپا به را يکار هر پشتکار، و تیمیصم و مراقبت تینها در و نفس به اتکا
 هیسرما از یزندگ کشاکش در که دارند وجود يا خودساخته افراد مختلف، جوامع انیم

 یم استفاده یانسان یعال يها هدف شبردیپ يبرا خود، یباطن يایمزا و یروح ریذخا و ها
  .کنند

 جوشش شود، يبردار بهره شتریب ،یانسان لیاص مبداء نیا از قدر هر که است یهیبد 
 است یعال اتیخصوص و موقع به ةاستفاد و يبردار بهره نیهم کرد؛ خواهد يتر فراوان

 به عمر، گوناگون مراحل در و درآورده بزرگ و برجسته مردان فیرد در را افراد که
  . است شده منجر رشانیگ چشم يروزیپ و تیموفق
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 يافراد است؛ رکود و سقوط یۀما ، کوشش و تالش عدم و نفس ضعف و يدیناام
 ش،یخو يمعنو و يماد سعادت نیتأم يبرا و ستندین یمتک خود عمل و اراده به که

 چتر ریز در که دارند یقدرت صاحب به ازین و دهند یم قرار خود دیام گاه هیتک را گرانید
 آنها وستهیپ ،یزندگ امواج و شد خواهد بسته شانیرو به تیموفق يدرها باشند، تشیحما

  . راند خواهد عقب به را
 -کارهاست انجام در یناتوان به مانیا از يا نشانه که– اعتماد عدم ،یکس مغز در اگر

 يروین که هنگام نیا در و کند نفوذ يزیچ چیه اعماق به تواند ینم گرید شد، نیگزیجا
 و داشت انتظار شیبرا را یتعال و تکامل به لین دینبا هرگز شده، اختالل دچار او يفکر

  . برد نخواهد يا بهره عمر از یانسان نیچن
 يآرزوها و شده خفه نطفه در همت نداشتن و تالش عدم اثر بر که ياستعدادها چه
 همراه متوسط، استعداد کی اگر. است مانده جهینت یب و میعق که یبخش یتعال و درخشان

 از شیب مراتب به شود یم حاصل که یتیموفق باشد، ریناپذ شکست اعتماد و میتصم کی با
 است؛ دهیگز مسکن ياعتماد یب و متزلزل شخص وجود در که است برجسته استعداد کی
 که یمداوم کوشش و يانرژ و کند مبارزه موانع با آن ياتکا به بتواند او که ییروین رایز

  . دهد خرج به تواند ینم است، الزم و يضرور و دشوار و دهیچیپ وضع کی از نجات يبرا
 داشتن با یول اند، داشته قرار یمتوسط سطح در استعداد نظر از که اند بوده ياریبس

 اند کرده کسب یدرخشان يها يروزیپ و رفته جلو ،یزندگ در مضاعف کار و واال یهمت
 يروهاین به خطرها از ییرها و نجات يبرا کرده، جابیا ضرورت که یبحران مواقع در و

  . بمانند مصون اند توانسته لهیوس نیبد و اند شده پناهنده خود یباطن لیاص
 یم آنها سرنوشت یدگرگون موجب دهیچیپ يها بحران ،يافراد نیچن يبرا اصوالً

 که يزیچ هر و آورد یم وجود به مغز در را یمثبت و داریپا يروین مصمم، روح رایز شود؛
 است، تیفعال و اعتماد مقابل نقطه درست که یمنف يروهاین از دهد، شیافزا را مثبت ةاراد

  .کاست خواهد
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 کند یم طرد را یمنف افکار روین تمام با جوشد، یم درونش از قاطع میتصم که یکس
 از را يو توان ینم لهیوس چیه به و ردیپذ ینم خود به نسبت را کاذب یناتوان و ضعف و

 منصرف هدفش از و برگرداند دارد، مانیا آن یدرست به و کرده انتخاب که یحیصح راه
 محروم سعادت و تیموفق منابع از را کس چیه خداوند که است معتقد سخت او ساخت؛
 است بشر حق تیموفق رایز انسانهاست؛ خود افکار ةدییزا تیمحروم و عجز نیا و نساخته

 دنبال نظم و مانیا با که یصورت در سازنده، و مثبت مغز کی ۀلیوس به هدف به دنیرس و
  )399ص ،1376 ،يالر يموسو. (بود خواهد یقطع شود،

 افکارتان بر اعتماد و جرأت اگر عمر، يها فرصت از ستهیشا يریگ بهره در
 د؛یبر یم همراه به خود با را اعتماد و نانیاطم د،یگذار یم قدم که جا هر کند، ییفرمانروا

 صفر به اعتمادتان حس و ردیبگ يجا مغزتان در وسواس و تزلزل حالت اگر برعکس،
  . کرد دیخواه یناتوان و ضعف نیتلق گرانید به برسد،

 و سازند یم مسموم را خود رامونیپ يفضا که هستند استعداد نیا يدارا ها یبعض
 دهند، یم رسوخ است یآزادگ و يسعادتمند مستعد که ییمغزها در را دیوترد شک
 ۀخالق روح فیتضع جز که اجتماعند، کشتزار در هرزه علف مانند ،یمنف يها انسان

 نه باشند، فراوان يافراد نیچن که یطیمح در است یعیطب دهند؛ ینم انجام يکار گرانید
 یم فراموش اعتماد و تیقاطع بلکه افت،ی نخواهد رشد و پرورش ت،یموفق و سعادت تنها

  . شود یم سلب زیچ همه از ها عالقه و گردد
 اند آمده بار »النفس فیضع « چنان که م،یکن یم برخورد جامعه در يگرید ۀدست با

 در یحت و ندارند هم را کارها نیتر ساده انجام مورد در داشتن »راسخ عزم«قدرت که
 آن است ممکن و -رندیبگ عدول قابل ریغ میتصم کند یم جابیا که یحساس لحظات

 و یثبات یب ریاس يطور به – فکندیب يا تازه يمجرا در را شان یزندگ اساس خاص طیشرا
 تأمل یب رد،یبگ صورت که کس هر هیناح از يرادیا و انتقاد نیکوچکتر با که تزلزلند

  . باشد حیصح و یمنطق کامالً میتصم نیا که چند هر کنند، یم عوض را شیخو میتصم
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 به مردم متقابل اعتماد باشد، رومندین زانیم هر به ، همت و تالش نفس، به اعتماد
 و مانیا قدرت به یبستگ ،يگرید يرو کس هر ریتأث. است تر گسترده و تر عیوس انسان،

 کارتان از و دیدار اعتماد خودتان به اگر د،یباش تماس در يفرد هر با دارد؛ او خود مانیا
 به اعتماد که نیا محض به یول د،یکن جلب خود به را او اعتماد دیتوان یم د،یهست مطمئن

 ةدیعق بالفاصله گرفت، يجا مغزتان در یدودل و دیترد نیکمتر و افتی شکست شما نفس
  )401ص ،1376 ن،یشیپ. (ساخت دیخواه دگرگون شیخو به نسبت را گرانید

 به یتاس با یزندگان لحظه لحظه از گرفتن بهره و مضاعف یتالش و همت با ن،یبنابرا
 و ایدن سعادت و نمود استفاده عمر يها فرصت از یخوب به توان یم يرضو فرهنگ
 . زد رقم خود يبرا را آخرت
  
  :يکاربرد شنهاداتیپ ارائه  

 یشنهاداتیپ يرضو یوال فرهنگ به یتاس با عمر يفرصتها از ستهیشا ةاستفاد جهت
  :گردد یم ارائه

 بهره هاس درس نیتر قیعم آن، بلند نیمضام و میکر قرآن در تدبر و تأمل .١
 .اندینما یم را عمر از يریگ

 هیعل الرضا یموس ابن یعل امام خصوصا نید اءیاول و امبرانیپ ةریس از يریگ بهره .٢
 .دهد یم نشان را عمر لحظه لحظه از استفاده یچگونگ السالم،
 در آن نمودن نهینهاد و »مضاعف کار مضاعف، همت« شعار دادن قرار الگو  .٣

 . رود یم شمار به عمر يفرصتها از ستهیشا استفاده موفق رموز از یکی جامعه، آحاد
...  و مجله کتاب، لم،یف قالب در موفق و بزرگ يانسانها یزندگان حیتشر و نییتب .۴

 .باشد داشته يادیز ریتأث جوان نسل و مخاطبان يداریب در تواند یم
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 در) تیجد و تالش و یهمت بلند اراده، تیتقو( يمحتوا با یدروس گنجاندن .۵
 يفرصتها از ستهیشا استفاده در يگرید مهم گام ان،یدانشجو و آموزان دانش یدرس کتب
 . رود یم شمار به عمر

 يریگ بهره در مهم یعامل یزندگان در یشناس وقت و انضباط و نظم پرورش .۶
 .گردد یم محسوب عمر يفرصتها از درست
 با دیبا پس گذرد، یم شتاب با و سرعت به عمر که نکته نیا يادآوری و توجه .٧

 .داد اختصاص کارها نیتر خداپسندانه و نیبهتر به را آن واال یهمت
 لیتبد هم »امروز فرصت« که بود مواظب دیبا گذشته، بر اندوه و حسرت يجا به .٨

 .نشود »فردا حسرت« به
 در يگرید مهم عامل یزندگان نمودن دار جهت و یسست و یتنبل با مبارزه .٩
 . رود یم شمار به عمر يفرصتها از ستهیشا استفاده

 آخرت، و ایدن سهیمقا و انسان خلقت و نشیآفر ۀفلسف در تدبر و تعمق .١٠
 . شود یم متذکر را عمر يفرصتها از يریگ بهره جهت ،یفراوان يپندها و ها عبرت
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  . خرم نشر قم، اسالم، یاجتماع بعد) 1375( محمد ،ياریاسفند. 4
  . یاسالم نشر مؤسسه قم، العقول، تحف) ق1404( شعبه بن یعل ،یحران. 5
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  . تیالب آل ۀمؤسس روت،یب عه،یالش وسائل) ق1412( خیش ،یعامل حر. 6
  . جیبس قاتیتحق سازمان ،تهران،یاسالم اخالق و یعل امام) 1380( محمد ،یدشت. 7
 شرکت تهران، ،يراشد فیلط ترجمه ه،یسجاد ۀفیصح) 1386( امام ن،یالعابد نیز. 8

  . چهاردهم چاپ الملل، نیب نشر و چاپ
 انتشارات دفتر قم، القرآن، ریتفس یف زانیالم) ق1414(نیحس محمد ،ییطباطبا. 9

  . چهارم چاپ ،یاسالم
 دار روت،یب ،يالطبر تارخ) ق1406( يطبر ریجر بن محمد جعفر ابو ،يطبر. 10

  . هیاالسالم الکتب
 هاشم قیتحق القرآن، ریتفس یف انیالب مجمع) ق1406( حسن بن فضل ،يطبر. 11

  . یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب ،یمحالت رسولِ
  . هیاالسالم الکتب دار تهران، استبصار،) تا یب( خیش ،یطوس. 12
  . يالهاد نشر قم، ،یدشت محمد ترجمه البالغه، نهج) 1379( امام ،)ع(یعل. 13
 ،یاالسالم النشر موسسه قم، ضاء،یالب المحجه) ق1421( محسن ،یکاشان ضیف. 14

  . الخامسه طبع
 یاالعلم مؤسسه روت،یب ،یالصاف ریتفس) ق1402( محسن ،یکاشان ضیف. 15

  . للمطبوعات
 چاپ ه،یاالسالم دارالکتب تهران، قرآن، قاموس) 1376( اکبر یعل دیس ،یقرش. 16
  .دوازدهم
 ،يریدب زیپرو ترجمه ش،یاین و یزندگ رسم و راه) 1358( سیالکس کارل،. 17
  . چهاردهم چاپ ،یفردوس چاپخانه اصفهان،
 دارالتعارف روت،یب ،یکاف اصول) ق1414( عقوبی محمدبن ،ینیکل. 18

  . للمطبوعات
  .الوفاء مؤسسه روت،یب بحاراالنوار،) ق1404( باقر محمد ،یمجلس. 19
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  . ششم چاپ ،یاسالم غاتیتبل دفتر قم، فرزانگان، يمایس) 1372( رضا ،يمختار. 20
 ترجمه ث،یحد و قرآن در وحکمت علم) 1379( محمد ،يشهر ير يمحمد. 21
  .ثیدارالحد قم، ،يمسعود يعبدالهاد
 چاپ ث،یدارالحد قم، الحکمه، زانیم) ق1416( محمد ،يشهر ير يمحمد. 22

  . دوم
  .ازدهمی چاپ صدرا، تهران، قرآن، با ییآشنا) 1379( یمرتض ،يمطهر. 23
 چاپ صدرا، انتشارات زمان،تهران، اتیمقتض و اسالم) 1374( یمرتض ،يمطهر. 24

  .دهم
 قم، د،یالحد یاب ابن البالغه نهج شرح) ق1404( دیالحد یاب ابن ،یمعتزل. 25
  ).ره(ینجف یمرعش اهللا تیآ کتابخانه
  . طالبیاب ابن یعل امام مدرسه قم، قرآن، در اخالق) 1377( ناصر ،يرازیش مکارم. 26
 چاپ ه،یاالسالم الکتب دار تهران، نمونه، ریتفس) 1373( ناصر ،يرازیش مکارم. 27

  . ششم و ستیب
 مرکز قم، انسان، تکامل در اخالق رسالت) 1376( یمجتب دیس ،يالر يموسو. 28
  . چهارم چاپ ،یاسالم غاتیتبل دفتر انتشارات
  .النجف مطبعه نجف، السعادات، جامع) ق1383( يمهد محمد ،ینراق. 29
  .تیالب آل مؤسسه روت،یب الوسائل، مستدرك) ق1408( نیحس رزایم ،ينور. 30
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  )ع( رضا امام رهیس در تیریمد و کار قانون
 )يانصار فاطمه( 
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 :دهیچک

 بر تاکید با)ع(رضا امام سیره در مدیریت و کار قانون« موضوع مقاله نیا در سندهینو
 یبررس مورد را مضاعف کار و مضاعف همت سال محوریت با رهبري معظم مقام بیانات

  .»است داده قرار
 سیره در ومدیریت کار موضوع دهدکه نشان تا است آن حاضر مقاله هدف واقع در

 کهبریم می پی خوب مقاله نیا یبررس با. است بوده توجه قابل و مهم اریبس)ع(رضا امام
   اصل

 . باشد یم جامعه هر الزمه تیریمد

 در کرد، جستجو امامت استوار اصل در دیبا را تیریمد نیزضرورت عهیش نشیب در
مضاعف با تکیه بر آموزه  راهکارها ي عملیاتی کردن همت مضاعف و کار نویسنده ادامه

 :هاي رضوي را مورد بررسی قرار داده که برخی ازآنها عبارتند از

احیاي فرهنگ کار و تالش ،توانمند سازي کارکنان،برنامه ریزي و مدیریت،تقویت 
  .عزم و تعهد ملی وارزیابی عملکردمی باشد باورهاي دینی و انقالبی،

در پایان می توان گفت ما می توانیم با الگو گرفتن از سیره هاي رضوي، هدف 
مقدس همت مضاعف و کار مضاعف را نهادینه کرده وبا عزم ملی، فرهنگ کار و تالش 

  .کنیم احیارا در جامعه 
 فروغ خصوص به(السالم، علیهم ائمه زندگى که دهیرس جهینت نیا به سندهینو انیپا در

 نیز شیعیانشان بر حتى آنان بار مرارت جهاد منزلت و ارج و نشده شناخته درستى  به) هشتم
  .است مانده پوشیده



   261 \استان مرکزي  –گروه محققان 

 

 در و آموخت تیبشر به را ییارهایمع رفتار و تیترب شه،یاند قلمرو در هشتم فروغ
 مکتبش رویپ جامعه نیقی به و بود میتعال آن کامل بخش تجسم و شتازیپ خود عمل دانیم
  .کند عمل گونه نیا یتیریمد يها برنامه و یانسان مناسبات در دیبا

  
 -عملی سیره-مدیریت-مضاعف تالش کارو- رضوي سیره-)ع(رضا امام:واژه دیکل
 .مسلمانان
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  :مقدمه
  :قال الرضا علیه السالم

»عِ الطَّلَبفَالتَد هِمعاشنْ طَلَبِ مم دلنَّاسِ بل سلَی«:  
، 12وسائل الشیعۀ، ج «.معیشت چاره اي جز تالش ندارد، پس سعی و تالش را رها مکنانسان براي 

  »18ص
در جهان ماده انسان عاملی اساسی در چرخه تولید است، از این رو تالش و کوشش 

ساز براي دستیابی به تکنولوژي بهره برداري مطلوب از منابع طبیعی، عامل سرنوشت
ررسی جامعه شناختی کار و تولید، فرهنگ کار مفید در در ب. زندگی وي به شمار می رود

  . جامعه، در جهت تأمین نیازهاي مختلف جسمی، روحی و اعتقادي شکل می گیرد
نامگذاري سال جاري به نام همت مضاعف و کار مضاعف از سوي مقام معظم  

دي و رهبري بازتاب نگاه فرهنگی معظم له به مسائل کالن کشور است که اشاره به عزم ج
ایجاد یک تعهد ملی در آحاد جامعه دارد که بیش از گذشته به تولید و ارائه خدمت بیشتر 

  .توجه داشته باشند
نکته دیگري که از این شعار مقدس بر می آید این است که باید با دانایی برمنابع 
مدیریت کرده و از اتالف منابع جلوگیري نماییم ،که از یک طرف ضرورت همت 

  .ار مضاعف راسبب شود واز سوي دیگر به خلق ثروت بیشتر بیانجامدمضاعف و ک
با محوریت )ع(در این مقاله سعی شده است که کار و مدیریت در سیره امام رضا 

امید است مورد توجه . سال همت مضاعف و کار مضاعف مورد بررسی قرار گیرد
  .خوانندگان محترم قرار گیرد
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  انسان ببرد نتیجه از چیدن خویش                تا مهر و مه اند گرم گردیدن خویش
  تاگل ببري به خرمن از دامن خویش                          برخیز و غبار کاهلی را بتکان

  
  ):ع(از دیدگاه امام رضا مدیریت

  :ضرورت مدیریت -
به اثبات می  مطالعه در تاریخ زندگی بشر و روابط اجتماعی، ضرورت این اصل را

هرکجا افرادي جمع شده اند تا  که اصل مدیریت الزمه هر جامعه می باشد ورساند 
به مدیر در رأس برنامه  زندگی خویش را بر اساس همکاري و تعاون تکمیل کنند، نیاز

تالش هاي آنان  هاي آنان قرار گرفته است و این ویژگی محور و موضوع حرکت ها و
) ع(امام رضا درباره ضرورت مدیریت از :بوده است، فضل بن شاذان نیشابوري می گوید

عاشوا الّا بقیم و رئیس  انّا النجد فرقۀ من الفرق و الملّۀ من الملل بقوا و«:شنیدم که فرمود
 )32/: ه1398مجلسی، (؛»لما البد لهم منه فی االمر الدین و الدنیا

به مسلمان را  آن حضرت در جاي دیگر در سخنی جالب، والی مسلمین و مدیر امت
العمود فی وسط  اما علمت انّ والی المسلمین مثل« :ستون خیمه تشبیه کردوفرموده اند

آیا نمی دانی که والی )165/: ه1398مجلسی،( ؛                »الفسطاط من اراده اخذه
که اوالً تمام بار سقف بر روي آن استوار است و (میان خیمه است  مسلمانان همچون ستون

به طوري که هر ) مرکزي دایره شعاعش نسبت به همه جوانب یکسان است طهثانیاً مانند نق
  .هر طرف که اراده کند به او دسترسی خواهد داشت کس در هر زمان و از

می نماید این  امام اگرچه شرط غلبه بر مشکالت را توفیق الهی می داند ولی تأکید
  :ش کندباور کفایت نمی کند و باید مدیر براي حلّ دشواري ها تال

کسی که )356/: ه1398مجلسی،( ؛»من سأل التوفیق و لم یجتهد فقد استهزء بنفسه«
خود را مورد ) که برناهمواري ها غلبه یابد(از خداوند بخواهد ولی کوشش نکند توفیق

  .قرار داده است استهزاء
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  مشروعیت مدیر -
کرد، البته  جستجودر بینش شیعه ضرورت مدیریت را باید در اصل استوار امامت 

پایین  منظور این نیست که این موضوع مهم را در سطح یک مدیریت اجتماعی و سیاسی
اما شجره  آوریم، بلکه رهبري امام خیلی واالتر از مسایل اجرایی، اداري و اجتماعی است،

جویبارهاي  طیبه امامت که ریشه در وحی دارد و از نور نبوت تغذیه می گردد و از
جامعه  فاده می کند، شاخه هاي سرسبز، نشاط آور و فرح انگیز خود را برعصمت است

 بشري می افکند و مدیریت یکی از شاخه هاي این درخت شکوهمند، تناور و با صالبت

  .است

عوارض و آفاتش  مدیریت را اگر این گونه ارتقا دهیم و با امامت مرتبط نمائیم،
انّ « :اسالم حیات بخش می داند را اساس امامت) ع(کاسته می گردد، حضرت امام رضا

مشروعیت مدیریت در جامعه به این دلیل است که با امامت  .»االمامۀ اس االسالم النامی
ارتباط قطع شود تمام حرکت ها و خواص خود را از دست می  پیوند دارد و هرگاه این

  .دهد

  :در این باره فرموده اند) ع(حضرت امام رضا

افزون و حدود  ماز و زکوة، روزه، حج و جهاد تمام و خراج و صدقاتبوسیله امام ن«
 ).438: 1383حرّانی، ( ».و احکام اجرا، مرزها و مناطق حفظ می گردد

محروم باشد نه تنها اعمالش ناقص می باشد بلکه خود از حوزه  اگر کسی از این ویژگی 
) ص(د، زیرا پیامبر اکرمنام مسلمان در جامعه اسالمی باش اسالم خارج است هرچند با

: ./هـ1398مجلسی، .( بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده است کسی که بدون امام: فرموده اند
12.(  

سوره الرحمن، ( »المیزان والسماء رفعها و وضع«در تفسیر آیه ) ع(حضرت امام رضا
ده است، کر میزان امیرالمؤمنین است، خدا او را براي مردم امام معین: فرموده اند) 7آیه 

امام را : فرمود یعنی چه؟ امام)در میزان سرکشی نکنید(الّا تطغوا فی المیزان : پرسیده شد
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امام را به : گفتند به چه معناست، امام» اقیموا الوزن بالقسط«: نافرمانی نکنید، گفته شد
م المیزان یعنی چه ؟اما والتخسروا: پرسیده شد). و یاري کنید پیروي(دادگري برپا دارید 

 در این) 449: 1387بحرانی،.( در حقوق امام کمی و کاستی روا مدارید: پاسخ دادند

در برخی آیات .حدیث میزان و وزن که در کالم وحی آمده به امام تفسیر گردیده است
 ).25سوره حدید، آیه  (.در کنار کتاب قرار گرفته است میزان

است، مراعات حد تعادل و  اندازه هر چیز در کتب لغت شناخت» وزن«از آن جا که 
اقیموا الوزن بالقسط به دست می آید و این نکات رعایت  اعتدال و عدالت از عبارت

و عدل ) 543راغب اصفهانی، ص (انسان ثابت می کند عدالت را در تمام اقوال و افعال
العدل یضع : فرموده اند )ع(یعنی چیزي را در جاي خود قرار دادن ،چنانچه حضرت علی

  ). 1290: 1374شهیدي، .( ر مواضعهااالمو

وابسته است و عدالت  امیر مؤمنان عدل را پایه اي دانسته اند که استواري جهان به آن
تشکیل  پس عدل محور ضابطه) 19: 1377آمدي،(را مایه پایداري مردمان معرفی کرده اند

در  ین و همجامعه انسانی و سبب استواري زندگی جوامع است و هم در نظام هستی و تکو
 نظام تشریع این مشخصه مشاهده می گردد و این خود می تواند روشنگر مفهوم سخن امام

.( باشد که چهره امام را به عنوان میزان در خلقت و جامعه تبیین کرده اند) ع(رضا
  ).272: 1388حکیمی،

 شیخ( ؛»النعمۀ استعمال العدل و االحسان موذن بدوام«: آن حضرت فرموده اند

  ).24: 1361ق،صدو
  .به کار بستن دادگري و نیکوکاري، عامل پایداري نعمت هاست 

  همزیستی و همگامی با محرومان و رنج دیدگان -
ک ی محصول روابط اجتماعی و اقتصادي ظالمانه تشکیل طبقات و پدید آمدن
مود، ن جامعه با تضادهاي اجتماعی آشکار است، امام امتیازات طبقاتی را از بنیاد واژگون
روزي  عبداللّه بن صلت می گوید، مردي از اهل بلخ گفت در سفر خراسان با امام بودم،
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با خود  و همه باهم(سفره اي انداختند و غالمان سیاه و غیر آنان را بر سر آن فراخواندند
دادید،  اي کاش براي این ها سفره اي جداگانه ترتیب می: گفتم) ایشان غذا خوردند

 و) پس تفاوت نیست(باش، خداي همه یکی است، مادر یکی و پدر یکی خاموش : فرمود
  ) 230:ق1388کلینی، .(  پاداش هر کس به کردار او بستگی دارد

اسالمی می آموزد  امام در تعالیم واالي خویش به کارگزاران و دیگر مسؤوالن نظام
الزم را در  هر کسی باید در گام نخست در اندیشه ساختن خود باشد و شایستگی هاي

خدمتگزار  وجود خویش آشکار سازد و با دیگران با تعهد و به خوبی رابطه برقرار کند و
  .همه مردم باشد

تقسیم کرد، ) نیازمندان میان مردم و(امام در خراسان تمام اموال خود را در روز عرفه 
که بل: حضرت فرمود این کار با خسران توأم است،: در این هنگام فضل بن سهل گفت

به پاداش الهی و  چنین کاري قرین با غنیمت و منفعت است، آنچه را که براي دست یابی
  ).100: ./هـ1398مجلسی، .   ( کرامت انسانی بخشیدي زیان و غرامت تلقی مکن

سینی می  غذا می خوردند،) ع(هنگامی که امام رضا: معمر بن خلّاد می گوید
آوردند  ضرت به بهترین غذایی که برایش میآوردند و نزدیک سفره می گذاشتند، آن ح

دستور  می نگریست و از هر خوراکی مقداري را برداشته و در آن سینی می نهادند، سپس
کند که  امام نمی تواند غذایی را میل. می دادند آن سینی غذا را براي بینوایان ببرند

الهی  ولی در تعالیممحرومان از آن نخورده اند، این شیوه در راستاي همان محورهاي اص
امام فرموده  .امام است که انسان ها ارزشی همانند دارند و باید نیازهاي آنان برآورده شود

یاري به افراد ) 394: 1381القیومی االصفهانی، ( ؛»عونک للضّعیف افضل من الصدقه«:اند
  .در راه خدا برتر است ناتوان از صدقه

عمل  دربارها را جبران می کند و حتی در تعالیم رضوي کاري که خدمت در
کار  نامشروع کمک به ستمگران را محو می سازد، یاري رساندن به مردم و گره گشایی از

کار  نامه نوشتم و از) ع(مدت چهارده سال به امام رضا: آنان است، حسین انباري می گوید
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هراسی که  م و ازدر دربار پادشاه اجازه خواستم، امام در جوابم نوشت، نامه ات را خواند
کردي،  )در دربارها(اگر می دانی که هرگاه معتدي کاري. در این شغل داري آگاه شدم

 عمل می کنی و دستیاران و کاتبان تو از هم کیشان تو) ص(طبق دستورات رسول اکرم

تا  خواهند بود و هنگامی که مالی به دستت رسید بخشی از آن را به بینوایان مؤمن می دهی
دربار  ازه که خود مانند یکی از آنان باشی، اگر این گونه عمل کنی، کار تو دربدان اند

نمی  جائز) خدمت در دربارها(سالطین با خدمت به برادران دینی ترمیم می گردد و گرنه 
  )111:ق1388کلینی، .( باشد

  :ترسیم می نماید امام در حدیث زیر نقش حیاتی کارگزاران نظام اسالمی را چنین

داري از  درباره امت محمد و فرمانروایی که برایشان: حضرت به مأمون گفتآن 
اي که به  خدا بترس، زیرا کارهاي آنان را تباه کرده اي و کار را به دست کسانی سپرده

و خانه  غیر حکم خداوند بلند مرتبه داوري می کنند و خود در این سرزمین ماندگار شده
ستم می  کرده اي و بر مهاجران و انصار با نبود تو هجرت و محل فرو آمدن وحی را ترك

سختی می  رود و سوگند و پیمان هیچ مؤمنی را نگاه نمی دارند و روزگار بر مظلومان به
نزد او از  گذرد و آنان براي زندگی به هزینه اي دسترس ندارند و کسی را نمی یابند که

  ).165: ./هـ1398مجلسی، .( اوضاعی که دارند شکایت کنند

نامه اي  ماجراي این حدیث آن است که روزي مأمون خدمت امام رفت و با خود
 طوالنی داشت که متن آن را براي حضرت خواند، در آن مکتوب آمده بود که برخی

روستاهاي کابل به دست لشکریان اسالم فتح گردیده است وقتی خواندن آن خاتمه یافت 
شرك و کفر تو را خرسند ساخته است، مأمون فرمودند آیا فتح مناطقی از قلمرو  امام

این خبر شادمانی ندارد که امام مطالب فوق را فرمودند و به او تأکید کردند تو  پرسید آیا
را در داخل سرزمین هاي اسالمی برقرار کن و فقر و محرومیت را از ریشه برانداز  عدالت

خوشحالی یک حاکم گرفتاري هاي مردم رسیدگی کن که این مایه خشنودي و  و به
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شیخ .( کشورگشایی و فتوحات تازه و افزون بر قلمرو جغرافیایی اسالمی است نه
   )159: 1372صدوق،

جامعه زندگی می کنند  امام از سویی تصریح می نمایند که بر اثر عواملی، افرادي در
ث سالخوردگی، حواد که از نظر سالمتی مشکل دارند و پدیدآمدن آنان بر اثر بیماري،

از نظر اسالم  طبیعی و جنگ ها طبیعی است اما بقاي آنان به همان حال نگران کننده
تکلیف انسانی و  محکوم است، باید کارشان را در کمترین زمان سامان داد و از تعهد و
درست شود تا از  حکومتی در این زمینه فراموش نکرد و ضرورت دارد کار این گونه افراد

  :ابندآن وضع آشفته رهایی ی

: 1387بحرانی،( »البلوي الن اللّه کلّف اهل الصحۀ القیام بشأن اهل الزمانه و...«
232.(  

) در اختیار دارند آنان را که امکانات، قدرت و شرایطی را(عنی خداوند توانمندان ی
  .را سامان دهند مکلف کرده است که امور زندگی بیماران از کار افتاده و بال دیدگان

  :را به اذهان متبادر می نماید) ع(م سخن حضرت علیکه این کال

المساکین و المحتاجین و اهل  اللّه اللّه فی الطبقه السفلی من الّذین الحیلۀ لهم من«
عنی بینوایان و ی خدا را خدا را در کار فرودستان) 1019: 1374شهیدي، ( »البؤسی و الزّمن

  .برنمی آید هیچ کاري از دستشاننیازمندان و فقیران و بیماران زمین گیر که 

با صراحت  در سخن دیگري از این واقعیت بیشتر پرده برمی دارد و) ع(امام رضا
  :افزون تري مسؤولیت کارگزاران مسلمان را مطرح می فرمایند

نسبت به زمان ( اگر زمام حکومت را در دست گیرم غذاي ساده تر و کم ارزش تري
برخواهم کرد و  در) پس از لباس هاي نرم(خشن و زبر خواهم خورد و لباس) زمامداري

 و باز این کالم) 362: 1388آرین خو،.( با سختی و مشقّت خواهم زیست) پس از آسایش(

 خداوند مرا براي مخلوقات:که فرموده اند) ع(گهربار مؤید کالم با کرامت حضرت علی

خوردنی و نوشیدنی و  خودش امام قرارداد، پس بر من واجب ساخت که درباره خودم و



   269 \استان مرکزي  –گروه محققان 

 

 هایم، همچون ناتوان ترین مردم زندگی کنم تا فقیر به فقر من اقتدا کند و ثروتمند به لباس

 )410 :ق1388کلینی، .( سرکشی برنخیزد

مورد تأکید  از دیدگاهی دیگر رسیدگی به اوضاع مسلمانان را) ع(حضرت امام رضا
برادر  با مردمان تحت قلمرو خویش قرار می دهد و آن این که هر فردي از کارگزاران

چیزي که  دینی هستند و از این منظر باید با آنان به برابري و برادري رفتار کنند در هر
  ).1388:250حکیمی، .( برابري در آن رواست

) ص(پیامبراکرم در روایتی آن حضرت از اجداد خود نقل می کند که در نظر
کمک رسانی  ر از دیگران به بخشش اموال وبرترین مسلمان کسی است که بهتر و بیشت

.( اسالمی باشند اجتماعی اقدام کند و خیرخواه ترین افراد نسبت به برادران خود و جامعه
  )318 :1372شیخ صدوق،

مسایل اجتماعی و  برادري را که به همیاري و مساوات در) ع(حضرت امام رضا
حدیث از امام  ه اسماعیل راويآن امام همام خطاب ب: اقتصادي نینجامد، رد می کند

اي که هرگاه کسی جامه اي  آیا در میان آشنایان خود چنین دیده: نقل کرده است) ع(باقر
اگر کسی پوششی دارد و : فرمود ندارد و دیگري آن را اضافه دارد، به او بدهد، گفتم نه،

امام دست بر دادم خیر آنگاه  براي دیگري می فرستد تا او نیز پوشش داشته باشد، جواب
  ).296: 1388آرین خو،.( این ها برادر یکدیگر نمی باشند :زانوي خویش زد و فرمود

  توجه به کرامت هاي انسانی -
اسالمی در  وظایف کارگزاران و دست اندرکاران نظام) ع(از دیدگاه امام رضا

هاي تحت  برخورد با برادران مسلمان خالصه نمی گردد و آنان باید براي تمامی انسان
غیر  قلمرو خود صرف نظر از مرام و مسلکی که دارند کرامت قایل گردد و حقوق افراد

  .مسلمان را هم در نظر گیرند

فرد ذمی که  اجازه نمی دهد یک) ع(این دقت و تأکید تا آن جاست که امام رضا
آزادي کند و  دینی غیر اسالم اختیار کرده است آزادي فرزندش را با امور مادي معاوضه
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اقتصادي کسی  اش به جرم این که گرسنه است و مجاز نمی داند به بهانه رفع احتیاجات
  .برده شود و اختیارات خداداي او سلب گردد

غیر (اهل ذمه پرسیدم مردي از) ع(از حضرت امام رضا: زکریا فرزند آدم می گوید
فرزندش را  شده بودکه به فقر و گرسنگی مبتال ) مسلمان ساکن در سرزمین هاي اسالمی

آزاد ) انسان:(فرمود فرزندم مال تو او را خوراك بده و او برده تو باشد، امام: آورد و گفت
.( نیز روا نخواهد بود از دمیان. خریده و فروخته نمی شود، این کار شایسته تو نمی باشد

 )304: 1388آرین خو،

پرسید ) ع(علی ود، حضرتنقل کرده اند مرد سالخورده نابینایی به گدایی مشغول ب
از : فرمود مردي نصرانی است، آن امام پرهیزکاران) ع(این کیست؟ گفتند اي امیرمؤمنان

مخارجش  او چندان کار کشیده اید تا کهنسال و ناتوان شد، حال به او چیزي نمی دهید،
ي منطق آن حضرت در نامه ا) 11:49شیخ حرّ عاملی، ج .( را از بیت المال مسلمین بدهید

: 1372شهیدي،(مردم یا برادر دینی تو هستند یا نظیر نوعی تو: این است به مالک اشتر
کار نیک همچون : تأکید می کردند )ع(و نیز امام حسین) اشتر ، عهدنامه مالک993

) 174: ق- ه1404حرانی،(بدکار رگبارهاي تند است که همه را در بر می گیرد؛ نیکوکار و
امنیت، عدالت و : سه چیز است که تمام مردم بدان ها نیاز دارند: فرموده اند) ع(امام صادق

  ).236: 1383حرّانی،.( رفاه

بعد از ایمان  اوج خردمندي: نقل کرده اند) ص(از پیامبر اکرم) ع(حضرت امام رضا
شیخ .( است به خدا دوستی با مردم و نیکوکاري نسبت به هر انسان نیکوکار و بدکاري

کسی از همه مردم : وغ فروزان خطاب به علی بن شعیب فرمودآن فر) 35: 1372صدوق،
آن ) 315: 1388آرین خو،.( کند که دیگران در زندگی او شریک باشند بهتر زندگی می

نیکی : فرمود) ص(نقل نموده اند که پیامبر اکرم )ع(حضرت از پدران خود، از امام علی
خوب و ) اگر به انسان(آنان که این گونه نمی باشند کن نسبت به افرادي که شایسته اند و
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. ( هستی) و دست یازیدن به کار خیر(سزاوار نیکوکاري  شایسته اي دست نیافتی، تو خود
 ).292: 1388آرین خو،

موضوع چیست  اي فرزند رسول خدا این: گفتم) ع(به امام رضا: اباصلت می گوید
گواهی که من هیچ  خداوندا تو: امام پاسخ دادکه شما فرموده اید مردمان بردگان شمایند، 

چنین گفته باشند،  گاه چنین سخنی نگفته ام و از هیچ یک از پدرانم نیز نشنیده ام که
از ) تهمت(داري و این  پروردگارا تو به ظلم هایی که از این امت بر ما رفته است آگاهی

 ).184 :1372شیخ صدوق، .(آنهاست

به پیامبر  نقل کرده است که مسلمانان) ع(ز امام علیامام رضا از اجداد خود ا
در پذیرش  اي فرستاده الهی اگر کسانی را که در حوزه قدرت تو هستند: گفتند) ص(اکرم

پیامبر  اسالم مجبور کنی، نفرات ما زیاتر می گردد و در برابر دشمنان قوي می شویم،
نرسیده  درباره اش دستوريمن هیچ گاه با انجام دادن کاري که بدعت است و : فرمود

شیخ  .(است به دیدار خداي بلند مرتبه نخواهم رفت، من از زورگویان نمی باشم
 .)435 :1372صدوق،

مورد توجه قرار  آزادي اراده و انتخاب انسان را) ع(در این روایت حضرت امام رضا
پاداش می  رسیدن به می دهد، آدمی باید خود ایمان را برگزیند و با این گزینش شایسته
  .سازد گردد، این تعلیم عظمت ارزش انسان حقوق و حرمت او را روشن می

مردي مجوسی در  :نامه اي از نیشابور به این مضمون به مأمون رسید: اسر می گویدی
بینوایان تقسیم  لحظات آخر زندگی وصیت کرده است اموال زیادي از دارائی اش را میان

مأمون خطاب به امام  را میان مسلمانان تقسیم کرده است،کنند، قاضی نیشابور آن اموال 
اگر چه مجوسیان به :اي سرورم در این باره چه می فرمائید، امام فرمود: گفت) ع(رضا

بنویس تاهمان مقدارازمالیات  نامه اي به آن قاضی) اما(بینوایان مسلمان چیزي نمی دهند 
  .)115 :1372شیخ صدوق،.(هاي مسلمانان برداردوبه بینوایان مجوسی بدهد
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وصیت کرده  خواهرم: پرسیدم) ع(ریان فرزند شبیب می گوید از حضرت امام رضا
را به  ولی من می خواهم آن) که به آنان اموالی بدهم(است براي گروهی از مسیحیان 

کن،  وصیت را به همان صورت که هست اجرا: گروهی از افراد مسلمان بدهم امام فرمود
 را عوض کنند و تغییر) وصیت(گناه آن بر کسانی است که آن : گفته استخداوند متعال 

 )16 :ق1388کلینی، .( دهند

  مدیر مذموم  -
من الدنیا  خمس من لم تکن فیه فالترجوه لشی ء:می فرمایند) ع(حضرت امام رضا

النّبل فی خلقه و  واآلخرة من لم تعرف الوثاقۀ فی ارومته، والکرم فی طباعه و الرّصانۀ فی
و  پنج چیز اگر در کسی نبود در امور دنیا) 1372:383شیخ صدوق،( نفسه و المخافۀ لربه؛

 اصالت خانوادگی، اخالق نیکو، پایداري در: آخرت از او انتظار کار نیک نداشته باش

مدیري که از این . خلق و خوي، بزرگواري روح و کرامت نفس و پرهیز از پروردگارش
دارد نه تنها در کارهاي خود موفق نخواهد بود و مردم به خیرش امیدي بهره اي ن خصال
بلکه براي اقشار جامعه کارشکنی بوجود می آورد و به فردي دردسر ساز و مشکل  ندارند
تبدیل می گردد و سطح نارضایتی هاي عمومی را افزایش می دهد دست اندازي به  آفرین
دمت انحطاط و هالکت هرچه بیشتر را رقم مدیریت به عنوان ریاست و نه براي خ منصب

درباه شخصی که این مقام را وسیله اي براي ارضاي ) ع(مردي خدمت امام رضا .می زند
خویش می دانست سخن به میان آورد و عرض کرد او در چنین مسندي  خودخواهی هاي

  :امام در مثالی قابل درك عموم فرمودند. ترجیح می دهد ریاست طلبی را بر خدمت

است که دو گرگ  چنین ریاستی براي دیانت و اعتقادات مسلمانان زیان بارتر از آن
باب طلب : ق1388کلینی،( گرسنه در میان گله گوسفندي بیفتند که چوپان نداشته باشد،

در این بیان پرمعنا و در عین حال ساده، امام مدیر را همچون چوپانی  در واقع) الریاسۀ
ع مردم به حساب می آورد و هرگاه به جاي چوپان، گرگ هایی بر حفظ مناف امانتدار براي

گردند، فاجعه اي بزرگ در عرصه مدیریت پدید می آید و زمینه زیان  امور مردم مسلط
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حتی اراده ) ع(و اقتصادي جامعه فراهم می گردد، از نظر امام صادق بار فرهنگی، اخالقی
: ق1388کلینی،(»من اراد الرئاسۀ هلک«: هالکت به شمار می آید و تفکر چنین مدیریتی

والیفرض اللّه العباد طاعۀ من «: اند تأکید نموده) ع(حضرت امام رضا) باب طلب الریاسۀ
  ).421:ق 1404،حرانی(؛»یعلم انّه یظلّمهم و یغویهم

بندگان خود پیروي کسی را واجب نمی کند که می داند بر آن ها ستم  خداوند بر
اید، پس دستورات مدیري که از مسیر شرع و دیانت، قانون و نم کرده و گمراهشان می

اطاعت و اجرایی کردن نمی باشد و بر نیروي انسانی که در  عدالت خارج گردیده قابل
از پیرامون چنین مدیري پراکنده شوند و مردم نیز نباید  اختیارش می باشد فرض است که

: 1384حسینی،.( ه اش متابعت کنندباطل و بیهوده و ظالمان از توصیه ها، بخشنامه هاي
346 (.  

  :در کالم گهربار دیگري امام هشتم چنین در افشانی کرده اند

انسان امین به تو ) 335: ./هـ1398مجلسی، ( ؛»لم یخنک االمین ولکن ائتمنت الخائن«
نکرده است بلکه تو به خائن اعتماد کرده اي، بسیاري از عقب ماندگی ها و  خیانت

از مدیریت هاي ظاهرساز اما خائن و نقشه هاي خائنانه آنان ریشه می گیرد،  هانارسایی 
چنین کارگزارانی فسادهاي مالی، کم فروشی، غصب اموال، احتکار،  تکیه بر

  .تضاد طبقاتی را بوجود می آورد رباخواري،بهره کشی و

می تواند دهند که  خائن هاي خادم نما بر حسب ظاهر طرح ها و نقشه هایی ارائه می
شود اما با اجراي آن  در نظر افراد سطحی نگر سازنده جلوه کند و به صالح جامعه شناخته

  .ها زیان باري و عوارض سوء آن ها آشکار می گردد

باید از نیت  بدین جهت مدیران دل سوز، متعهد و مؤمن و نیز برنامه ریزان متدین
علمی و اصول  با منطق استدالل، دالیلهاي شوم مدیران خائن و وابسته پرده بردارند و 

  .فنی و تخصصی زیان کارشان را براي مردم روشن نمایند
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سازنده را با  از شگردهاي این خائنان آن است که طرح ها و برنامه هاي مترقی و
آن طرح  نیرنگ هایی خاص، از مسیر اصولی و درست خود منحرف می کنند و در نتیجه

اساس مفاد  سازند، به عنوان نمونه اگر قانونی ارائه شود که بر مفید را با شکست روبرو می
تولید، کار،  آن، اقشار جامعه امنیت اقتصادي داشته باشند و احساس کنند که میدان براي

آورند و  هنرمندي و فعالیت هاي صنعتی باز است و می توانند به کارهاي سازنده روي
مفهوم و  اران خائن وارد میدان می گردند وجامعه را از محرومیت برهانند، این کارگز

زالوهاي  موضوع کاربردي آن قانون سازنده و حیاتی را منحرف می کنند و آن را به نفع
محدودیت  اجتماعی و سرمایه داران وابسته تفسیر می کنند، همچنین اگر طرحی براي

سوي  جامعه بهنقشه هاي محتکران، گران فروشان و رباخواران تدوین و ارائه گردد تا 
 امنیت اجتماعی و اقتصادي سوق یابد، در مفهوم و مسیر اجرایی آن انحراف ایجاد می

در  کنند و در نتیجه مأموران به جاي آن که به سراغ این آفت ها و غده هاي سرطانی بروند
 صدد محدود کردن سرمایه هاي مفید و سازنده هستند و تولید کنندگان اصلی و نیروهاي

و مفید را دچار مشکل می کنند و درست بر عکس، حاصلی شوم و نگران کننده کارآمد 
می آورند و در نتیجه بخش هاي اقتصادي خیراندیش و متعهد به حقوق جامعه و  بوجود

کننده و مقررات دولت را به ورشکستگی می کشانند بخش هاي قدرتمند  طبقات مصرف
ی افشاند بی رقیب می سازند که جز به را که بذر فساد و خالف م و سرمایه هاي کالنی

حکیمی، .( فرهنگی و مادي مردم به چیزي نمی اندیشند غارت امکانات فکري،
1388:250.(  

آنان را به این  و تاره وقتی قوانین قضایی به سراغ آنان می آید و قاضی می خواهد
فرموده  نیکو جرم سنگین محاکمه کند می گویند ما قصد اصالح داشته ایم، قرآن چه

) 11سوره بقره، آیه ( ؛»واذا قیل لهم التفسدوا فی االرض قالو انّما نحن مصلحون« :است
می گویند ما اهل ) در جواب(به ایشان گفته می شود در زمین فساد و تباهی نکنید  وقتی

  .هستیم صالح
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نیست هر کس که  از ما: فرموده اند) ص(به نقل از پیامبر اکرم) ع(حضرت امام رضا
محدث (نیرنگ رفتار کند ر کار مسلمانی غش به کار برد یا به او زیان رساند و یا با او بهد

  .که این سه آفت در یک مدیر خائن دیده می شود) 318 :1372قمی، 

  تباه کاري و ندانم کاري -
تلخ  در حدیثی درخشان این گونه به واقعیتی) ع(حضرت علی بن موسی الرضا

  :تصریح فرموده اند

به ) 326:ق1404حرانی،( ؛»السؤال انّ اللّه یبغض القیل و القال و اضاعۀ المال و کثرة«
سازي اموال و زیاد  و تباه) گفتار بی فایده و شعار دادن(درستی که خداوند قیل و قال

  .درخواست کردن را دشمن می دارد

ف و یا اسرا در مسایل مدیریتی تباه کاري به دالیلی روي می دهد گاهی بر اثر
توانایی  مصرف بیش از اندازه بودجه هاي کشور در امور غیر ضروري و در مواقعی نبودن

 ها، مهارت ها و تخصص می تواند چنین فاجعه اي را بوجود آورد، در مواقعی دست

اندرکاران یک تشکیالت اجرایی چنان افراطی به مسایل مذهبی و عبادي و زهدهاي 
و در این گونه مسایل به گونه اي زیاده روي می کنند که  گرایش نشان می دهند صوفیانه

هاي مسلّم اجتماعی، نارسایی هاي اقتصادي غافل می گردند و بر اثر کوتاهی و  از واقعیت
انگاري ناخواسته امکانات، ظرفیت ها، استعدادها و سرمایه هاي ملی و عمومی را  سهل

  .کنند ضایع می

دو جهت افول  ده اند فرهنگ و تمدن مسلمانان بهشهید آیت اللّه مطهري تأکید نمو
گرفتند تا به  گروهی به مسایل اجتماعی بی رغبتی نشان دادند و از مردم فاصله: نمود

قرار دادند و  معنویت و معرفت بپردازند و عده اي هم دنیاگرایی محض را مورد توجه
سپردند و در نتیجه  موشیهردو گروه فوق رشد و شکوفایی اقشار مسلمانان را به بوته فرا

  ).38: 1357مطهري، .( آنان از توسعه و ترقی و تعالی فکري و فرهنگی بازماندند
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بودن امکانات  در این جهان مادي، عروج معنوي در شرایط مساعد طبیعی و با فراهم
است ) ص(اکرم باالتر از همه این سخن ها، فرمایش حضرت رسول. مادي فراهم می شود

ما  اگر نان نباشد نه) 226 :1387بحرانی،( ؛»فلوال الخبز ما صلّینا وال صمنا« :دکه می فرماین
این که در قرآن اموال سبب قوام و  .می توانیم نماز بخوانیم و نه قادریم روزه بگیریم

ائمه هدي بر ضرورت تأمین معاش و امور زندگی مردم  برپایی خوانده شده و در احادیث
واقعیت مزبور است، باید شرایط و زمینه هاي مساعد  گردیدن تأکید شده است براي عملی

فراغتی براي سیر باطنی و رشد معنوي به دست آورد  حیات آدمی فراهم باشد تا قدرت و
دنیایی هم براي این ترقی ملکوتی کمک  و در واقع او باید از نردبان هاي

  ).1388:144حکیمی،.(بگیرد

 از تشخیص درست و تخصص الزم در فرهنگ رضوي مدیر کم خرد، محروم

  :مذمت گردیده است

شیخ ( ؛»السفهاء واستعمل...و آوي الطّرداء للعناء...البرائۀ ممن نفی االخیار«
کردند و ) و منزوي(نفرت و بی زاري از افرادي که نیکان را تبعیدي ) 126: 1372صدوق،

و کم  المی پناه دادندرانده و لعنت کرده بود در کانون اس) ص(را که رسول اکرم آنان
 این. خردان و محرومان از تشخیص صحیح را به کار گماردند، جزء اسالم خالص است

به درخواست مأمون نگاشته و در ) ع(سخن گزیده اي از نامه است که حضرت امام رضا
  .کلیات اصول و فروع دین را بیان کرده اند آن

نظام  اجتماعی و مشکالتنابسامانی هاي ) ع(در این روایت حضرت امام رضا
ساده  اجرایی و اداري را به عللی نسبت می دهد که یکی از آن ها روي کارآمدن جاهالن،

الّتی  وال تؤتوا السفهاء اموالکم« :قرآن هشدار می دهد. اندیشان و غیر متخصصان است
 اوند مایه قوامرا که خد) توانایی هاي مالی(اموال) 5 سوره نساء، آیه( ؛»جعل اللّه لکم قیاماً

مدهید،  قرار داده است در اختیار کم خردان و نادانان قرار) و سامان یابی زندگی شما(کار
دانایی و  هرگاه به کاري دست زدي با: خطاب به ابن مسعود فرموده اند) ص(رسول اکرم
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زیرا  خردمندي عمل کن و از این که بدون تدبیر و دانایی کاري انجام دهی اجتناب کن،
پنبه و قطعه  چون آن زن مباشید که رشته و بافته خود را پس از تابیدن،: وند فرموده اندخدا

نیز سوء تدبیر و کم کفایتی را کلید ) ع(امیرمؤمنان) 538: 1386طبرسی،.     ( قطعه کرد
.( تلقی کرده اند و حتی عامل هالکت و نابودي جامعه اي را تدبیر بد دانسته اند فقر

  ).190و  191صص :1377آمدي،
کم خردان و  اندوه من از این بابت است که بر این امت: آن حضرت فرموده اند

اعتماد کردن به فرد ) ع(امام صادق) 1050: 1374شهیدي،.    ( بدکاران حاکم شوند
یکی از ) 351: 1387بحرانی،. (را یکی دانسته اند) ناوارد(تباه کننده اموال  خیانت پیشه و

چنین درك کرده : عرض کرد) ع(مردي به امام صادق: گردیده اند راویان حدیث متذکر
بلکه ) چنین نیست(نه :نیمی از کسب و کار است، امام فرمودند ام که میانه روي و تدبیر
آن حضرت در سخنی ) 1388:283شیخ طوسی، .( خواهد بود تدبیر تمام کسب و کار

به دلیل (مانان را بپذیرد ولیمسل آن کس که سرپرستی اموري از: دیگر تأکید کرده اند
آن را تباه کند، خداوند ) فکري آگاهی اندك و محروم بودن از مهارت و توانایی علمی و

 ). 352:  1387بحرانی،.              ( او را ضایع می نماید

جذّابی مطرح  گاهی مدیر و کارگزار انسان مهربان و خوبی است، شعارهاي جالب و
کوشید با روش  ارد ولی این ها براي اداره جامعه کافی نیست، بایدمی کند، نیت خیر هم د

 .هاي علمی و درست و استفاده از تجربه هاي اهل فن مشکالت را بر طرف کرد

خودمحوري و اتکا به آگاهی هاي اندك و آزمون و خطاهاي مستمري را بوجود می 
به آن ها ارادت می صدمات و لطماتی را متوجه همین مردمی می کند که ما  آورد که
دوستشان داریم، ارتباط مردم با دولت ضرورتی اجتناب ناپذیر است ولی زیاده  ورزیم و

نیز کارگزاران را از برنامه ریزي هاي ریشه اي و اساسی و جهت دهنده دور  روي در آن
بنیادي زاید و  در مواقعی به دلیل ضعف کارشناسی ها و مهارت ها امور اساسی و.می کند 

برخی  افی تلقی می گردد و کارگزار کم تشخیص و ناتوان فکري احساس می کنداض
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 این تصمیم. امکانات و تشکیالت مزاحم اوست و لذا به حذف آن ها اقدام می کند

نادرست همچون کسی است که براي کم کردن وزن بیاید اندام هاي حیاتی بدن را بردارد 
 بگذارد و یا براي آن که راحت رانندگی آن که راننده اي آمپر اتومبیل را کنار یا

 کند،عالئم راهنمایی و رانندگی و هشدارهاي نصب شده بر سر راه خود را از جاي خود

 بردارد، مدیر توانمند کسی است که از ظرفیت هاي موجود با رعایت قوانین و در نظر

 وي توسعه ايگرفتن وضع مردم حداکثر استفاده اصولی و درست را نماید و جامعه را به س

  .پایدار، رفاهی همه جانبه و امنیتی پایدار سوق دهد

متخصص، این مسیر را  نگاه عقالنی، در نظر گرفتن واقعیت ها و استفاده از نیروهاي
  .هموار می کند

  
راهکارها ي عملیاتی کردن همت مضاعف و کار مضاعف با تکیه بر 

  :آموزه هاي رضوي
  :کار و تالش  فرهنگ سا زي و احیاي فرهنگ  -1

نقش و اهمیت کار و تالش همواره در میان ایرانیان از ایران باستان و تا به حال از 
جایگاه ویژه و واالیی برخوردار بوده است بگونه اي که با فرهنگ غنی ایرانی و اسالمی 

کار در فرهنگ ایرانی اسالمی بعنوان سرمایه جاودانی معرفی شده .پیوندي ناگسستنی دارد 
  .ر احادیث و روایات براي کار و تالش ارزش فراوانی قائل شده استو د

میزان کار و پشتکار در جامعه ما امري فرهنگی است که می باید بعنوان یک ارزش 
توجه ویژه به . تلقی شده وموجبات رشد و بالندگی افراد و به تبع آن جامعه را فراهم نماید 

زبان بزرگان علم و ادب این سرزمین کهن  کار و تالش و همت در کلیه امور درعمل و 
  .نسلی دیگر منتقل شده استبیان شده و از نسلی به 
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موضوع احیاي فرهنگ کار و تالش یکی از راهکارهاي جدي در راستاي تحقق و 
این مسئله است که می شود از طریق رسانه هاي دیداري و شنیداري و   عملیاتی کردن

  .اشاعه و نهادینه گردد...   ارتباطی بویژه صدا و سیما و گردهمایی ها و
  :نانتوانمند سازي کارک  -2

به استناد قانون مدیریت خدمات کشوري به منظور ارتقاي سطح کارایی و اثربخشی 
  .دستگاههاي اجرایی می باید توجه ویژه اي به توانمند سازي کارکنان خود داشته باشند

آموزش فرایندي دو . در این زمینه آموزش نقش عمده و اصلی را ایفا می نماید
وزش هستند که می باید تالش الزم را براي یک بخش آن مجریان آم: بخشی است 

دوره هاي آموزشی ضمن طراحی و تدوین دوره هاي  اجراي هرچه بهتر و مطلوبتر 
... آموزشی موثر و بکارگیري اساتید توانمند و مجرب و استفاده از وسایل نوین آموزش و 

  .معمول نمایند
سازمانها و دستگاههاي بخش دیگر این فرآیند آموزش گیرندگان هستند که از 

نظر به اینکه آموزش نوعی سرمایه گذاري  .اجرایی به مراکز آموزشی اعزام می شوند
است، لذا دقت دستگاههاي اجرایی در اعزام افراد به دوره هاي آموزشی ضروزي است 
که نتایج حاصل از این نوع آموزش ها بتواند مانع ، موانع و یا مشکالتی از دستگاه هاي 

را ) ارائه خدمت ( ی را مرتفع نموده و بدین ترتیب سازمانها بتوانند ستانده بیشتري اجرای
بدیهی است که توانمند سازي کارکنان سبب بروز خالقیت ها ، کار آفرینی . ارائه نمایند 

  .در مجموع ارتقاي بهره وري می گردد  و
  :برنامه ریزي و مدیریت -3
عف بدون برنامه ریزي و مدیریت تحقق هدف مقدس همت مضاعف و کار مضا 

در برنامه ریزي آنچه که مهم است تعیین هدف . هدفمند و کارآمد امکان پذیر نیست 
است هر سازمان به مثابه یک سیستم داراي هدف است، بنابراین باید اهداف را شناسایی و 

در این . م کمی کنیم و برنامه هاي الزم براي رسیدن به این اهداف را تهیه و تدوین نمایی
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. برنامه پیش بینی فعالیتها داشته باشد ... ) واحد ، دفتر و (زمینه الزم است که هر سازمانی 
بنابراین در هر . فعالیتهایی که پس از اجرا موجبات برآورده شدن اهداف را فراهم نمایند

ک از واحدي باید ابتدا فهرست فعالیتها تهیه و سپس عملیات و یا وظایف الزم براي هر ی
سه ماهه ، شش ( افراد واحد مشخص شود که انجام این وظایف در پایان یک دوره زمانی 

ذکر این نکته ضروري .میزان دستیابی به اهداف را تبیین می نماید) ماهه و یا یک ساله 
است که به منظور تغییر در بازدهی سازمان که با نیروي انسانی رابطه مستقیم دارد باید 

رنامه ریزي دقیق عمل نمود ، می باید به افرادي که در سازمان می خواهند به سنجیده و با ب
عنوان عاملین اصلی تغییر در ستانده و یا بازدهی سازمان عمل کنند اطالعات کامل و 
تصویر روشنی از کار ، وظیفه و هدف سازمان ارائه شود ، تا انگیزه الزم آنان براي تالش 

  .بیشتر تقویت شود
  

   
  :گیرينتیجه 
 اما دارد، دیگر یى جلوه خویش ى گانه دوازده بروج از یک هر در امامت آفتاب

 سازد،  مى خیره را چشمها آن درخشش و نور است، آفتاب زند بر سر که افق هر از آفتاب
 بلند درختان تا کویر هاى بوته خار از است، ساز زندگى و بخش حیات آن تابش و گرما

 تواند  نمى زندگى شعاعش  انگشت سر پرورش بى برگى هیچ نیازمندند، بدان همه بوستان،
 جهان و است، آفتاب آرى ...آورد  نمى بارى مهربانش تابش از بهره  بى شاخى هیچ و

 به ایشان بر فرشتگان و خدا درود ماکه پاك امامان.فناست به محکوم آفتاب بى ما ى زنده
 ى الزمه که حکمتى و علم حکم به و بود، ایشان ى ویژه که امامت و عصمت مقام جهت
 عصر ویژگیهاى و ضرورتها بر متعال، خداى خاص تایید به و است، الهى موهبتى و امامت

 و بودند داناتر همه از برهه هر در رهبرى روش به و آگاهتر دیگر کس هر از خویش
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 آن الهى بینش و علم همین از که است وقایعى از پر ما پاك امامان زندگى تاریخ

  .کند  مى حکایت بزرگواران
 جهت به نیز و خویش، وعصر جامعه سوى همه از امام ژرف آگاهى همین جهت به

 پیوندد  مى بوقوع رستاخیز تا آنچه از او آگاهى و هستى عالم حقایق بر امام اطالع و علم
 عصر مسائل با برخورد در را روشها دقیقترین عمل، ظرافت با ما معصوم پیشوایان که بود

  . بستند  مى کار به الهى هدفهاى پیشبرد در و خویش
که ما در بررسی احوال بشر هیچ گروه و فرقه اي را نمی یابیم که در  به درستی
دین و (پایدار باشد ،مگر به وجود سرپرستی که امور مادي و معنوي  زندگی موفق و

اهمیت مدیریت و رهبري را بیان نماید، هیچ مکتبی به این روشنی  آنان را مدیریت) دنیاي
   .پایداري یک ملت را در زندگی دنیوي و امور دینی مرهون آن بداند نکرده که سعادت و

نشده و ارج و  السالم، بدرستى شناخته باید اعتراف کنیم که زندگى ائمه ، علیهم
رغم هزاران  على. بار آنان حتى بر شیعیانشان نیز پوشیده مانده است منزلت جهاد مرارت

السالم، امروز همچنان  کتاب کوچک و بزرگ و قدیم و جدید درباره زندگى ائمه ، علیهم
بخش عظیمى از زندگى این بزرگواران را فرا گرفته وحیات غبارى از ابهام و اجمال، 

هاى خاندان نبوت که دو قرن و نیم از حساسترین دورانهاى  ترین چهره سیاسى برجسته
فهمى بسیارى از  اعتنایى و یا کج ورزى یا بى گیرد با غرض تاریخ اسالم را دربرمى

ز یک تاریخچه مدون و این است که ما ا. پژوهندگان و نویسندگان روبرو شده است
زندگى امام هشتم .مضبوط درباره زندگى پرحادثه و پرماجراى آن پیشوایان، تهیدستیم 

سال از این دوره تعیین کننده و مهم را فراگرفته از جمله  السالم، که قریب بیست ،علیه
ترین بخشهاى آن است که بجاست درباره آن تامل و تحقیق الزم به کار رود  برجسته

گترین هنر امام معصوم و بزرگوار ما آن بود که توانست درخت تشیع را از گزند بزر.
بدارد و از پراکندگى و دلسردى یاران پدر بزرگوارش مانع شود و با  طوفان حادثه سالمت

شیعیان بود حفظ کرد  آورى جان خود را که محور و روح جمعیت آمیز و شگفت شیوه تقیه
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عباس و در دوران استقرار و ثبات کامل آن  لفاى بنىو در دوران قدرت مقتدرترین خ
تاریخ نتوانسته است ترسیم روشنى از دوران . رژیم مبارزات عمیق امامت را ادامه داد

ساله زندگى امام هشتم در زمان هارون و بعد از او در دوران  ده
توان فهمید که  مىاما به تدبر . خراسان و بغداد به ما ارائه کند میان داخلى جنگهاى ساله پنج

السالم، را که در همه  امام هشتم در این دوران همان مبارزه دراز مدت اهل بیت ،علیهم
داده  گیرى و همان اهداف ادامه مى اعصار بعد از عاشورا استمرار داشته با همان جهت

  )).ع(سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی در سایت امام رضا .(است
آموخت و در  شه، تربیت و رفتار معیارهایی را به بشریتفروغ هشتم در قلمرو اندی

پیرو مکتبش  میدان عمل خود پیشتاز و تجسم بخش کامل آن تعالیم بود و به یقین جامعه
  .کند باید در مناسبات انسانی و برنامه هاي مدیریتی چنین باشد و این گونه عمل

 ،اخالق ،تقوا علم نظرمدیریت، از خود دوران نظیر بی شخصیت) ع( رضا امام
 . دارد را آن به پرداخت توان قلمی کمتر بودکه......و
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  )ع( رضا امامی زندگ سبک ازي ریتصو

 )یآسترکی عل( 
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  :چکیده

 ،»سیره« ،»سنت« هايواژه تبیین و تعریف به ابتدا موضوع، طرح از پس مقاله این در
 از استفاده با تحلیلی - توصیفی روش با سپس پرداخته» زندگی سبک« ترکیب و» حدیث«

 معصومین سلوك و سیره حجیت چنینهم و تزکیه و تعلیم به نیاز لزوم نقلی و عقلی منابع
  . است شده بررسی السالمعلیهم

 که است بشر زندگی براي» راهبردي سند« تنها قرآن شودمی تاکید مقاله این در
  . گرددمی تبیین و تشریح -السالمعلیهم معصومین زندگی سبک-» عملیاتی اسناد« توسط

 یافتن براي عملی و عقلی ،ذهنی تالش حاصل و تجسم ما دیدگاه از» زندگی سبک« 
 اندیشه، براي انسان که چرا باشد،می - مطلق کمال -هدف سوي به یابنده رشد هايارزش

 در او رفتاري اشکال و کندمی انتخاب را اعمال و رفتار از خاصی شکل خود باور و معنا
  .دهدمی تشکیل را او» زندگی سبک« پیوستگیهم به صورت

 نمایاندمی -السالمعلیه رضا امام زندگی سبک -تحقیق این اصلی پرسش در پژوهش
. چرخدمی توحید مدار بر و داشته داريمعنا پیوستگی ،عمر تمام در ایشان فعل و قول که
 خالص عبودیت و بندگی راستاي در السالمعلیه رضا امام زندگی سبک قلم این نگاه از

 با هماهنگی و همراهی در را خود صحت و ارزش زندگی سبک این. است خداوند براي
  .یابدمی باز) لیعبدون اال(  انسان آفرینشِ هدف

 به اخص معنی به) تواندمی(توانندمی رضا امام مقاله این در و السالمعلیهم معصومین
 زندگی سبک از ماخوذ الگوي. باشد ایرانی جامعه براي »شخصیت شاخص« عنوان

 بعد« و» عاطفی بعد« ،»شناختی بعد« یعنی انسان شخصیت اصلی بعد سه هر تواندمی رضوي
  . دهد رشد را» رفتاري

  .   نماز و قرآن السالم،علیه رضا امام زندگی، سبک سیره، :کلیدي کلمات
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  :مقدمه
 و است شده محاصره متنوعی بشري هايایده با ایران شیعی يجامعه فکري فضاي

 ايطایفه و گروه هر هستند، متنوعی زندگی هايسبک داراي جوانی دوران از جامعه آحاد
. کندمی اعمال دست این از مفاهیمی و دین و اخالق و علم از را خود برداشت و دید

 حاکمیت اپیکوریستی و آنی جوییلذت پرتو در اخالقی گرایینسبی که شودمی ایننتیجه
 سبک یک داشتن از بحث عقول و امور در نظم آوردن دست به براي. کندمی پیدا

 رفتاري و فکري التقاط دچار ما اسالمی جامعه. آیدمی نظر به ضروري زندگی از مشخص
 و شیوع حال در ایرانجامعه در دنیایی جوییلذت و یابیکام مذموم، طلبی رفاه. است شده

 هاينشانه ازچنیناینمفاهیمی و التحصیلیفارغ فراغت، اوقات پذیرش. است گسترش
 و فراغت اوقات راستی به. است ایرانی عمل و اندیشه در ثبات عدم و نبودن یکدست

 به شانی از لحظه هر انسان که ايجامعه در چه؟ یعنی دینی مکتب در تحصیل از فراغت
 مغبون وگرنه باشد دیروز همانند نباید امروزش و باشدتعالی و رشد در باید دیگر شان

 برمدار زندگی و زندگی رفاه است، شده خلق پروردگار شناخت و عبادت براي و است
  . است عمل عرصه در دینحداقلی حاکمیت نشانه بشري هاياندیشه

مؤمن ،ایثارگر ،پذیرمسئولیت ،فعال« اندازچشم سند افق در است قرار ایرانی يجامعه
 ،اجتماعی سازگاري و تعاون روحیه ،انضباط ،کاري وجدان از داربرخور ،مندرضایت ،

 ،بخش الهام ،بودن ایرانیبه مفتخر و ایران شکوفایی و اسالمی نظام و اسالم به متعهد
 ،فقر از دور به و سالمت از داربرخور ،علم تولید در توانا و پیشرفته دانش از داربرخور
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 به واالیی اهداف چنین). ایران اسالمی جمهوري اندازچشم سند( »باشد تبعیض و فساد
 با خوگرفتن که چرا. السالم علیهم معصومین زندگیسبک پذیرش با مگر آیدنمی دست
 کمال آنان باطنی و ظاهري سنن و اخالق به آراستگی و السالمعلیهم معصومین آداب
 طباطبایی،(دارد همراه به را آخرت و دنیا سعادت و است زندگی هدف آخرین و نهایی

 پیرامون است الزم سیره و سنت با آن ارتباط و زندگی سبک در بحث از قبل). 1385 ،ص
  . پذیرد صورت بررسی مختصري او افعال و انسان

 دیگر با اساسی هايتفاوت داراي است مخلوقات اشرف قرآن تعبیر به که انسان
 و غریزه اساس بر موجودات سایر در رفتار گفت توانمی باشدمی رفتار در موجودات

. گیردمی صورت پیوسته هدفمندي بدون و واحد آن در نیاز ارضاي براي و محیطی شرایط
 عقالنی و آگاهانه گزینش را خود رفتارهاي آدمی است متفاوت مسئله این انسان در اما

 مکان، زمان، از متاثر و است غریزي هايانتخاب از فراتر او گزینش و گرایش و کندمی
می برتري موجودات دیگر از اندیشه به و اندیشدمی چون انسان. باشدنمی غیره و عادت

 این در و کندمی فکر خویش افعال و خود چرایی و کیستی چیستی، ،انجام آغاز، به یابد
 و خود علم و تجربه او. است کار در هدفی که خواندمی و یابدمی را نهایی کمال میان

ارزش دنبال به. داندنمی کافی هدف و فردا به رسیدن و کمال به نظر براي را همنوع
 -وحیانی هايآموزه عقالنی، گزینش و گرایش مراتب سلسله در لذا رفتارهاست، گزاري

 نمونه به نیاز احساس. بیندمی استناد و اتکا قابل مرجع ترینمطمئن را -اسالم توحیدي دین
  .گرددمی دینی هايسرمشق و نمونه به انسانروآوري باعث سرمشق و

 شناخت و انسانی کمال سعادت، ،انجام ،آغاز وجودي، حقیقت شناسایی در کنکاش
 معارفی -انسان-خویش برتر مخلوق براي خالق کندکهمی معلوم هستی و انسان خالق

  .است داده قرار دوگانه
 تشریح و ابالغ پیامبران توسط که تشریعی معارف دوم. تکوینی فطري معارف: یکم

  .است نبوده -دین – راه نقشه و هادي راهنما، بدون گاههیچ بشر حیث این از. است شده
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 و اسالم پیامبر رفتار و اعمال از پیروي به دستور متعددي آیات کریم، قرآن در
 امامان و پیامبر سیره و سنت حجیت بحث ادامه در که دهدمی السالمعلیهم معصومین

  .شد خواهند بررسی هاانسان براي معصوم
 سنت و سیره مترادف که باشدمی اجتماعی علوم نوپدید مفاهیم از» زندگی سبک«

علیه رضا امام زندگی سبک بررسی پی در مقاله این در ما. است حدیث و دینی علوم در
مولفه از تعدادي بضاعت و وسع حد در موضوع بودن گسترده به علم با و هستیم السالم

 شود مشخص ابتدا است الزم کار این براي. کنیممی بررسی را رضوي زندگی سبک هاي
 تعمیم قابل سبک این و باشدمی فردي به منحصر و ویژه سبک داراي السالمعلیه امام که
  .است -شیعیان خصوصبه – دیگران به

 السالمعلیه رضا امام زندگی سبک که است این پژوهش این اساسی سوال پس
 چه -1جمله از هستند بررسی قابل ارتباط این در زیادي فرعی سواالت است؟ چگونه
  دارد؟ وجود حدیث و سیره سنت، با سبک بین اشتراکی چه و تفاوت
 و تعلیم آیا کهاین تردقیق پرسش کنیم؟ پیروي معصوم از دارد ضرورت آیا -2
  دارد؟ ضرورت تربیت

 است نموده بررسی نگارنده که جاآن تا فارسی مقاالت و منابع در است ذکر به الزم
 امام عملی زندگی سبک که معنا اینبه. است شده پرداخته رضوي زندگی سبک به کمتر

 سیره هانوشته سیره و حدیثی منابع در اصوالً. است نشده بندي دسته منسجم و منظم طور به
 حال است شده کار ترکیبی صورت به ایشان گفتاري سیره با السالمعلیهم معصومین عملی

 برحق هاياسوه آن اعمال گاه و باشد نظر مورد معصوم اقوال فقط گاهی دارد جا کهآن
علیهم معصومین)فعل و قول( اذکار و افعال تمامی از پیروي به موظف ما. گردد بررسی
 شرایط و مخاطب حال رعایت با دارند، توصیفی یاتوصیه امر، امام که جاآن. هستیم السالم

 دهدمی انجام را فعلی امام، مبارك وجود وقتی اما. دهندمی را دستور و توصیه بهترین  او
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 سبک به زندگی شوق که جاستگزیند،اینبرمی را حق به نزدیکی براي روش بهترین
  . کندمی عزیزان آن اعمال چگونگی جویاي را انسان معصوم
  

  :روش
 کار به دسترس در منابعِ و اسناد از استفاده با تحلیلی – توصیفی روش بررسی این در

 پاسخ وهشپژ اصلی پرسش به ضروري مقدماتی تمهید با شودمی سعی و است شده گرفته
  .شود داده

  
  :زندگی سبک

 و تعریف که شود اشاره است الزم زندگی سبک معناي بررسی به ورود از قبل
 تشتت از و نموده مشخص را موضوعات به نگرش موضع استعمال، مورد هايواژه تدقیق

 ،دقیق معناي توانمی ايواژه هر پیدایش سرچشمه به آشنایی با. کندمی جلوگیري آراء
 بر زمان گذر اثر در چهآن با را دقیق تعریف آن نسبت و آورد دست به را آن اولیه و اصلی
 در و سنجید را شودمی اضافه واژه معنی به مکان و زمان جغرافیاي جمله از مقتضیات مبناي

 زبان به. داد قرار استناد مورد را قبول مورد تعریف یا نمود ارائه تعریف یا ايزمینه هر
 سبک جمله از موضوعی هر به ورود مقدمات از هاواژه مفهومی تحلیل و تبارشناسی دیگر

  .باشدمی رضوي زندگی
 فرهنگی مطالعات و شناسی جامعه هايحوزه در که است مفاهیمی از زندگی سبک

 قابلیت مفهوم این معتقدند عرصه این گرانپژوهش از برخی. است یافته زیادي کاربرد
 و فرهنگ طبقه، هویت، جمله از فرهنگی و اجتماعی علوم واژگان از بسیاري جایگزینی

  ).1386 فاضلی،( دارد را ملیت و قومیت فرهنگ، پاره
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 و هاواژه جایگزینی توان شد خواهد بررسی که همچنان واژه این رسدمی نظر به
 در تواندمی و دارد را تاریخی و دینی مطالعات در حدیث و سیره سنت، همچون مفاهیمی
 جامعه و تاریخ هايرشته گذشته در البته. شود گرفته کار به نیز ايرشته بین مطالعات

 علوم تسامح با و تاریخ حدیث، علوم چونهم هاییرشته با فرهنگی مطالعات و شناسی
 جمله از عصري اقتضاآت و تاریخی سیر این. است نداشته زیادي و آشکار تفاوت دینی
  .است گردیده هاتفاوت باعث هارشته شدن تخصصی و علم رشد

 مورد تعریف سنت و حدیث سیره، زندگی، سبک مفهوم معانی بررسی با برآنیم ما 
 قالب در را السالمعلیه رضا امام عملی فرديِ اخالق سپس و برگزینیم را معقول و نظر

  .بنشینیم نظاره به زندگی سبک
. است روشن ما براي» زندگی«. است شده ذکر مختلفی معانی» زندگی سبک« براي

  . گرددمی بررسی» زندگی سبک« ترکیب سپس و» سبک« واژه معانی ابتدا
  : معنی به» سبک«کلمه

( چیزي طراحی یا دادن شکل). 2004 هرینیج، آمریکن نامهلغت( روش، نوع، - ١
 جذاب و جالب نظر به تا وسایل و اسباب یا لباس از ايتکه مانند( شی یا) سر موي مانند
 مناسب و برازنده که ايشیوه شده، شناخته معیار با تطابق). 2004 کمبریج نامهلغت(آید

لغت(تکنیک یا شیوه سهولت؛ با ظرافت زیبایی، اجتماعی، رفتار در خصوصاً شود، پنداشته
 ).1386 کنی، مهدوي از نقل به)( 2004 وبستر، نامه

 آمریکن(»شودمی ارائه شخص هايسلیقه و افعال در که فرایندي و تصور نوع«  - ٢
» است زندگی راه ممیز و گربیان که سلیقه و فردي خاص نگرش طرز). 2000 هریتیج،

 ).همان)(2004 وبستر، نامهلغت(

 گداختن). معین نامهلغت(طرز و شیوه معناي به فارسی هاينامهلغت در سبک - ٣
 . )دهخدا نامهلغت(باشدمی پالودن و زر و سیم

  :»زندگی سبک« ترکیب معناي
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 ).1990  آکسفورد، نامهلغت( گروه یا شخص یک زندگی از خاصی روش - ١

 فرد یک هايارزش و هاگرایش کننده منعکس که زیستن سبک یا زندگی شیوه - ٢
 با که.....  و اقتصادي سطح اخالقی، معیارهاي ها،سلیقه ها،نگرش عادات، است، گروه یا

 از نقل به 1987 هاوس، رندم نامهلغت( سازدمی را گروهی یا فرد کردن زندگی طرز هم
 ).1386 کنی، مهدوي

 هايکشش و تعامالت خاص محتواي و ماهیت بر داللت زندگی سبک  - ٣
 عمل جریان در فرد تفاسیر و معانی نیات، اغراض، مبین و دارد جامعه هر در اشخاص
 .باشدمی روزانه زندگی و روزمره

 و اندانسجام داراي رفته هم روي که رفتارهاست از ايمجموعه زندگی سبک  - ٤
 ).1386 فاضلی،( است تشخیص قابل افراد از مشخصی گروه در

 بیرونی، و درونی رفتارهاي از منظمی مجموعه یا) تامی کلیت(همگرا الگوي  - ٥
 هایشترجیح و تمایالت از ايپاره مبناي بر گروه یا فرد که هادارایی و اجتماعی هايوضع

 )1386 کنی، مهدوي( کندمی انتخاب یا ابداع خود محیطی شرایط با تعامل در و) هاسلیقه(

 . )همان(مرجح هايکنش مندنظام مجموعه یا الگو - ٦

 انتخاب را آخر قبلما تعریف علمی دقت لحاظ به توانمی فوق تعاریف بررسی در
 جامع صورت به و باشدمی مختلفی تعاریف دقیق بررسی و کاوش حاصل که چرا نمود

 از» زندگی سبک« . است داده جاي خود در را گوناگون تعاریف مشترك نکات
ارزش یافتن براي عملی و عقلی ،ذهنی تالش حاصل و تجسم ما دیدگاه

 اندیشه، براي انسان که چرا باشد،می مطلق کمال سوي به یابنده رشد هاي
 اشکال و کندمی انتخاب را اعمال و رفتار از خاصی شکل خود باور و معنا

. دهدمی تشکیل را او» زندگی سبک« پیوستگیهم به صورت در او رفتاري
 گاهی و هدف به رسیدن راه گاه» زندگی سبک« اندیشغایت انسان براي
  .بود خواهد هدف خود
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 در را آن مصادیق توانمی که باشدمی زیادي بسیار هايمولفه داراي» زندگی سبک«
 با و است» سنت« همانند» زندگی سبک« دید زاویه این از. داد قرار پژوهش و بررسی مدار

 واژه هايپژوهش به  هاواژه این بررسی البته. است مفهوم و معنا هم» سیره« و» حدیث«
 براي تنها و است خارج فیه مانحن از که دارد نیاز مختلف معارف و علوم بستر در شناسانه
 هاآن از تعریفی اجمالی طور به دارد ما نظر مورد موضوع با که ارتباطی و ذهن به تقریب

  .گرددمی ارائه
  

  :سیره تعریف
 سار. رفتن راه کردن، حرکت یعنی است سیر ماده از عربی و قرآن نزبا در سیره

 و 1370 راغب،(رفتن راه سبک رفتن، راه نوع یعنی سیره اما رفت راه و کرد حرکت یعنی
) 29/ قصص(سار) 18/سبا و 11/انعام(سیروا) 109/یوسف( یسیروا). 1381 مطهري،

  .هستند ریشه همین از نیز قرآن در) 47/کهف(نسیر
 ناظر و) 1381 ،50مطهري،ص(باشدمی شناسیسبک همان شناسیسیره کهایننتیجه

  .گفتار نه باشدمی عملکرد و فعل به
  :حدیث تعریف
 و) 1387 صالح، صبحی(است اخبار همان که تحدیث ریشه از است اسمی حدیث

) 1387 نصیري، از نقل به 117 ص 3ج العین(است تازه و تر و نو چیز هر معناي به لغت در
  ).1386 راغب،( است اساس همین بر نیز تازه و تر میوه به حدیث اطالق

 لغوي کارکرد دو) داشتن تازگی و تري( خود معنایی عنصر توجه با حدیث واژه
 جهت آن از گفتار به) 124 ص 1 المنیرج المصباح( رخداد و گفتار از عبارتند که دارد

 تري از گذشته به نسبت آن بخش و بند هر تدریجی، صدور خاطر به که گویندمی حدیث
 نیز» رخدادها« به حدیث اطالق و) 371 ص 1 ج البحرین مجمع(است برخوردار تازگی و
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 پیشین رویدادهاي با مقایسه در هاآن شدن نو به نو و تدریجی صدور خاطر به
  ).1387 نصیري،(است

 نظر به که دارد وجود متفاوتی تعاریف مسلمان مختلف فرق میان در حدیث از
 خداوند، قرآنی غیر گفتار«. است حدیث براي تعریف ترینجامع نصیري تعریف نگارنده

 این در» شودمی نامیده حدیث آنان تقریر و فعل حکایت و تابعان صحابه، معصومان،
 حدیث گفتار خود به که معنا اینبه دارد وجود فاصله تقریر و فعل گفتار، میان تعریف
 نصیري،( گرددمی اطالق حدیث هاآن حکایت به تقریر و فعل مورد در اما شودمی اطالق
1387.(  

  
  :سنت تعریف

 نصیري، و 1386 راغب،( باشدمی طریقه و شیوه روش، و راه معناي به لغت در سنت
 به ناظر حدیث که گفت توانمی حدیث و سنت تفاوت در) 1387 صالح، صبحی و 1387
 ناظر آنان رفتار و منش شیوه، به سنت که حالی در است السالم علیهم معصومین گفتار
 از فراگیرتر و اعم را سنت توانمی گیرد،می بر در نیز را گفتار منش که جاآن از و است

 نیز  معصوم تقریر و فعل حکایت به امروزه، که داشت توجه باید حال این با دانست حدیث
  ).1387 نصیري،( شودمی اطالق حدیث آنان گريگزارش حیثیت خاطر به

 لغوي معناي در سنت و سیره سبک، میان آمد گذشته تعاریف در که گونههمان
 باشدمی مترادف اصالحی معناي در حدیث با» سبک« اما دارد وجود سانییک و اشتراك

 تا شودمی سعی که است السالمعلیه رضا امام عملی سلوك سبک ماست نظر مد چهآن و
  .نماییم بررسی و طرح را حق رضاي به راضی امام آن سیره صرفاً است مقدور که جاآن

 آن سیره از کوچکی بسیار بخش مختصر این که نکته این بر تصریح از ناگزیریم و
 ممکن هايمولفه تمام منظم هايبررسی در است الزم و است تصویر یک تنها و بزرگوار
  .شود بررسی
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  دارد؟ ضرورت تربیت و تعلیم آیا
 به نیاز حتی و السالمعلیهم معصومین سیره به پرداختن چرایی پرسش اینبه پاسخ

  .گویدمی پاسخ نیز را کریم قرآن و آسمانی کتب
 نوع دو موجودات همه. است اضطراب و ناچاري و التزام معناي به لغت در ضرورت

 وجود به در دخالتی گونه هیچ انسان جز به موجودات که دارند جبري و تکوینی ضرورت
 و تعلیم نیازمند استعدادهایشان و قوا یافتن فعلیت براي و. ندارند هاضرورت این آوردن
 اراده، و احساس غرایز، مثل جبري و تکوینی هايضرورت بر عالوه انسان اما نیستند تربیت

 چنانهم و) 1375 تربیت، و تعلیم جزوه( است برخوردار اختیار و انسانی اراده و عقل از
. باشدمی الهی هايآموزه و دین نیازمند نهایی کمال به رسیدن براي آمد مقدمه در که

. کندمی مشخص را نهایی و مقدماتی اهداف زندگی در خویش اختیار و اراده با انسان
 که راهی تا است آدمی محرك آن به دستیابی شوق که است مطلوبی انسان، براي هدف

  . برد کار به و نماید انتخاب را آن به وصول براي الزم وسایل و برگزیند را رسدمی آن به
 روشن را معصومین از پیروي ضرورت و تربیت و تعلیم ضرورت انسان گريانتخاب

  .نمایدمی
 رضوان و الهی قرب مقام به وصول برتر، و نهایی هدف اسالمی تربیت و تعلیم در
 ربک الی کادح انّک االنسان ایها یا و) 156/بقره(راجعون الیه انا و هللا انا که چرا خداست

  ).223/بقره(»مالقوه انکم واعلموا اهللا واتقوا«  و) 6/انشقاق(قیهفمال کدحا
 پیموده معصوم که مسیري از گذر بدون -الهی قرب همان - نهایی کمال به رسیدن 

 در اسالم شناخت منبع جهتی از ائمه و پیامبر سیره و سنن حیث، این از. نیست ممکن است
  .باشدمی پیروان اعمال و عمل راه نقشه دیگر جهتی از و است ورزياندیشه و تعقل عرصه
 بستن بکار با بخواهد مسلمان انسان که دارد جاذبه قدرآن قرآن تعبیر به الهی قرب 

 هدف جزوه(هاستاین خداوند قرب آثار جمله از که چرا برسد آن به معصوم عملی مشی
  ):1375 تربیت، و تعلیم
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  .ندارد اندوهی و ترس رسیده الهی محبت و قرب درجات به که انسانی
  ).62/یونس( یحزنون همال و علیهم خوف ال اهللا اولیاء ان اال

  .ندارد تسلطی او بر شیطان رسیده قرب مقام به که انسانی
  ).99/نحل( یتوکلون ربهم علی و آمنوا الذین علی سلطان له لیس انه

  .است افرادي چنین سرور و موال متعال خداي
  ).12/محمد( آمنوا الذین مولی اهللا بان ذالک

 من یخرجهم آمنوا الذین ولی اهللا. بردمی نور سوي به و رهاندمی هاظلمت از را آنان
  ).257/بقره(النور الی الظلمات
  کنیم؟ پیروي معصوم از ما است الزم آیا

  .ماست بحث کننده روشن معصومین سیره از گیريالگو ضرورت و حجیت
. سبک معادل درست است طریقه و روش و راه همان سنت گفتیم سنت تعریف در

 اشتباه و خطا از عاري که باشد داشته کردن پیروي قابلیت و اعتبار ما براي باید سبکی حال
  .گردد تایید بشري فرا معیارهاي به و باشد

  :که چرا کنیممی پیروي السالمعلیه معصومین از ما 
 .عملند و اندیشه در اشتباه و خطا از عاري معصومین  - ١

داشته را دقت بیشترین لغزش از گیريپیش و خود کردار و گفتار پیرایش در  - ٢
 ).11386 شاملی،(اند

 )البالغه نهج 37 حکمت(دارد تقدم گفتارشان بر ایشان رفتاري الگوي  - ٣

 اعتبار. دارد وجود کامل تطابق و هماهنگی رفتارشان و گفتار بین باالخره و  - ٤
 .باشدمی تایید قابل نقلی و عقلی متعدد دالیل به معصومین زندگی سبک

  :1عقلی دلیل

                                                             
 .است شده اقتباس حدیث علوم با آشنایی کتاب از نقلی و عقلی دالیل این از بخشی - 1
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 فلسفی مبانی طبق که چرا سازدمی ضروري را ایشان عصمت پیامبر برانگیختن فلسفه
 به دادن پایان و اجتماعی نظام دادن سامان و مردم هدایت براي خداوند کالمی، و

 گسیل آنان سوي به پیامبر عنوان به را ايبرگزیده هايانسان اجتماعی، و فکري اختالفات
 الزم مردم بر الهی حجت شدن کامل و لطف قاعده براساس پیامبران برانگیختن و داشته
  - قرآن خصوص به آسمانی هايکتاب – هدایت کتاب تفسیر و تبیین ادامه. است بوده

 که است آن معصومین زندگی سبک و سنت اعتبار. باشندمی نیز معصوم امامان نیازمند
 و بوده خداوند اراده دهنده انعکاس سراسر که باشد ايگونه به آنان گفتار و رفتار ،اندیشه

  .باشد الزم ما بر آنان از پیروي الهی، انتساب خاطر به
  :نقلی دالیل
  .شودمی آورده معصوم ائمه سپس و پیامبر براي ابتدا نقلی دالیل

 ایشانبه منتسب چهآن هر و پیامبر سنت اعتبار به قرآن آیات از زیادي شمار  -1
  .کندمی تاکید است

 النبیین اهللا فبعث واحده امه الناس کان« گویدمی قرآن: پیامبر داوري حجیت: الف 
( فیه اختلفوا فیما الناس بین لیحکم بالحق الکتاب معهم انزل و منذرین و مبشرین

  ).213/بقره
 حق به را کتاب ،آنان با و برانگیخت دهنده بیم و نویدآور را پیامبران خداوند... 
می را مومنانی قرآن. کند داوري داشتند اختالف هم با چهآن در مردم میان تا فرستاد،

 زبان بر طاعتاً و سمعاً شوندمی فراخوانده خدا پیامبر سوي به داوري براي وقتی که ستاید
 اذا المومنین قول کان انما« شوندمی پیامبر داوري پذیراي دل و جان از و کنندمی جاري

) 51/نور(المفلحون هم اولئک و اطعنا و سمعنا یقولوا ان بینهم لیحکم رسوله و اهللا الی دعوا
هیچ حق پیامبر داوري از پس که کنندمی گوشزد مومن زنان و مردان به دیگر جایی در

  )36/احزاب(ندارند را راي به تفسیر و نظر اظهار گونه
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 را پیامبر مومنان اوالً که دانسته آن را ایمان نشان گذشته از فراتر دیگر جایی در و
 احساس نیز دل در بلکه زبان بر نه داوري پی در: ثانیاً و دهند قرار مرافعات در خود داور

  ).65/نساء( باشند ایشان محض تسلیم و باشند نداشته ناخوشایندي
 حرجاً انفهسم فی یجدوا ال ثم بینهم شجر فیما یحکموك حتی یومنون ال ربک و فال

  ).65/نساء(تسلیما یسلموا و قضیت مما
 مورد در را تو کهآن مگر آورند،نمی ایمانکه قسم پروردگارت به نیست چنین ولی

دل در ايکرده که حکمی از سپس گردانند داور است اختالف مایه آنان میان چهآن
  ).آورند فرود تسلیم سر کامالً و نکنند ناراحتی احساس هایشان

 و عیار تمام بخشیدن اعتبار معناي به مسلمانان از محضی تسلیم چنین درخواست آیا
  نیست؟ پیامبر داوري مرز و حد بدون

  الهی اطاعت با پیامبر از اطاعت برابري: ب
 من و« . است شده دانسته خداوند اطاعت با برابر پیامبر از اطاعت آیات، از برخی در

 اطیعوا و اهللا اطیعوا آمنوا الذین ایها یا« و) 80/نساء(» اهللا اطاع فقد الرسول یطع
  ).59/نساء(»الرسول

 رسوله و اهللا یعص من و« است پیامبر با مخالفت خدا با مخالفت آیات از برخی در
  ).36/احزاب(»مبینا ضالالً ضل فقد

 گردیده آشکاري گمراهی دچار قطعاً کند نافرمانی را اشفرستاده و خدا کس هر و
  .است

 مورد خداوند بر دستیپیش بسان پیامبر بر دستیپیش آیات از دیگر برخی در
) 1/حجرات(»رسوله و اهللا یدي بین تقدموا ال امنوا الذین ایها یا«. است گرفته قرار نکوهش

  .مجویید پیشی پیامبرش و خدا برابر در اید،آورده ایمانکه کسانی اي
 بر شده مطرح فراگیر و مطلق صورت به الهی اطاعت که گونههمان کهایننکته

 انطباق و پیامبر مطلق عصمت گربیان امر این است شده تاکید نیز پیامبر از مطلق اطاعت
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) 3/نجم(»الهوي عن ینطق ما و«  که چرا است الهی خواست با ایشان گفتار و کردار کامل
 اگر بگو) 31/عمران آل(»اهللا یحببکم فاتبعونی اهللا تحبون کنتم ان قل« است آمده که جاآن

 که است گواه بهترین) بدارد دوستتان خدا تا کنید پیروي من از دارید دوست را خدا
 زیرا ندارد شگفتی جاي این و است دانسته خود از تبعیت عین را پیامبر از پیروي خداوند

 صراط الی لتهدي« کندمی هدایت الهی راه همان یعنی مستقیم صراط به را هاانسان پیامبر
  )52 و 53/شوري...(اهللا صراط مستقیم

  :حسنه الگوي عنوان به پیامبر معرفی: ج
 ذکر و االخر الیوم و اهللا یرجوا کان لمن حسنه اسوه اهللا رسول فی لکم کان لقد و« 

  )21/احزاب(»کثیراً اهللا
 کامل انسان نماي تمام آیینه ایشانکه معناست بدین حسنه اسوه عنوان به پیامبر معرفی

  .گیرد قرار دیگران سرمشق تواندمی ایشان زندگی جوانب تمام و است
  :پیامبر هايآموزه تمام به تمسک لزوم: د
 شدید اهللا ان اتقواهللا و فانتهوا عنه نهاکم ما و فخذوه الرسول اتیکم ما«
 بازداشت، را شما چهآن از و بگیرید را آن داد شما به فرستاده را چهآن). 7/حشر(»العقاب

  .است مهم جهت چند از آیه این. است گیرسخت خدا که بدارید پروا خدا از و ایستید باز
 شده صادر پیامبر از که چیزي آن هر معنایی فراگیري خاطر به» اتیکم ما« جمله: اول 
  .گیردمی بر در را کتابت و تقریر گفتار، رفتار، از اعم است،

 منهیات از اجتناب به پیامبر دادهاي برون به عمل و تمسک به فرمان کنار در: دوم
  ).1387 ،34ص نصیري،( است شده تاکید نیز ایشان

  :دیگر نقلی دالیل  -2
 راهنمایی تا نمایی اطاعت را اسالم پیامبر زندگی رسم و راه که است کافی تو براي« 

.... باشد آن هايزشتی و هارسوایی و دنیا هايعیب و هابدي شناخت در تو براي خوبی
 و الگوطلبان، براي است الگویی او رسم و راه که  کن اقتدا پاکت و پاکیزه پیامبر به پس
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 خدا بنده محبوبترین و باشد بزرگواري خواهان که کسی براي است بزرگی و فخر مایه
 رسول زندگانی در...  و نهد او قدم جایگاه بر گام و کند پیروي پیامبرش از که است کسی
 همانا که... کند پیروي پیامبر از باید کننده پیروي پس... است هایینشانه تو براي خدا

 نهج( داد قرار جهنم کیفر از ترساننده ،بهشت دهنده مژده و قیامت نشانه را محمد خداوند
  )160 خطبه البالغه،

 را رفتارتان است، هدایت راهنماي بهترین که کنید پیروي پیامبرتان رسم و راه از... 
  )110/خطبه همان( هاستروش ترینکننده هدایت که دهید تطبیق پیامبر روش با

  :السالمعلیهم معصومین سیره و سنت اعتبار نقلی دالیل  -3
 به و السالمعلیه علی پیشوایی و امامت بر) 67/مائده(ابالغ و) 55/مائده( والیت آیات

 االمر اولی و الرسول اطیعوا و اهللا اطیعوا«  آیه. دارد داللت معصومین ائمه ایشان دنبال
  . دارد اشاره معصوم ائمه و رسول خدا، از اطاعت ضرورت همسانی به) 59/نساء(منکم

 یطهرکم و البیت اهل الرجس عنکم لیذهب اهللا یرید انما« تطهیر آیه
 تضلوا لن بها تمسکتم ان ما الثقلین فیکم تارك انی« ثقلین حدیث و) 33/احزاب.(تطهیرا
 کامالً صورت به» الحوض علی یردا حتی یتفرقا لن انهما و بیتی اهل عترتی و اهللا کتاب
 را یکی از پیروي و داندمی ملزوم و الزم و سکه یک روي دو را بیت اهل و قرآن روشن
  .شماردمی ناقص دیگري به نیاز بدون

 که حالی در سرگردانید؟ چرا... روید؟می کجا مردم« :فرمایدمی السالم علیه علی
 هايزبان و دین، پیشوایان یقینند، و حق دارانزمام هاآن شماست میان در شما پیامبر عترت
 که تشنگانی همانند و دهید جایشان قرآن منازل بهترین در باید پس راستگویانند و راستی

  ).87/ خطبه البالغه، نهج( ببرید هجوم سویشان به شتابانند، آب سوي به
 جاي قدم بروید دارند می بر گام که سو آن از بنگرید، پیامبرتان و بیت اهل به مردم«

 هالکت و پستی به و نمایندنمی بیرون هدایت راه از هرگز را شما هاآن بگذارید، شانقدم
 هاازآن کنید، قیام کردند قیام اگر و کنید، سکوت کردند سکوت اگر. گردانندنمی باز
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 البالغه، نهج( گردیدمی نابود که نمانید عقب آنان از و شوید،می گمراه که نگیرید پیشی
  ).97/خطبه

 از کهآن ششم:.....فرمود السالم علیه علی به خود سفارشات ضمن در اکرم پیامبر« 
  ).1385 ،7 طباطبایی،ص(» کنی پیروي صدقه و روزه و نماز در من روش

 به را او کار این گردد، آراسته الهی آداب به که هر: فرمود السالم علیه علی
  ). همان(رساندمی همیشگی رستگاري

  رضوي زندگی سبک
 بسیار گستره بلکه. نداردايبسته و محدود دایره عبادت دینی، فرهنگ و نگاه در
 مدار بر موحد انسان  زیست. گیردبرمی در را آدمی اندیشه و اعمال يهمه يگسترده

 نگاه این در. است زندگی خود بلکه نیست زندگی از جزئی او عبادت لذا است، توحید
 و ارزش انسان اعمال دینی فرهنگ در. است عبادت براي فقط زندگی و بودن زنده

 یابدمی باز)لیعبدون اال( آفرینش هدف با هماهنگی و همراهی در را خود صحت
  ).1385 ،12مهریزي،ص(

 بارز مصادیق از قرآن قرائت و دعا ،زیارت غسل، روزه، نماز، شامل قالبی اعمال
 زیادي بسیار اهمیت از شاندادن انجام نمونه مطابق و رعایت لذا و هستند عبادت و نیایش

 اجزاي دیگر به بندگی و تعبد روح که است عبادات این انجام از اصوالً. است برخوردار
 الهی قرب قصد به اگر جوارح، به عمل و اندیشه اسالم در. یابدمی تسري انسان زندگی

 السالمعلیهم بیت اهل روایات در. آیدمی حساب به متعال خداي عبادت باشد هرچه باشد،
 فرج، انتظار آن، صحیح کاربرد و علم طلب گناه، ترك: از عبارتند مهم عبادات جمله از

 پیشواي به نگاه دینی، برادر به نگاه مادر، و پدر به نگاه سکوت، خدا، به گمانی خوش
 حق اداي دین، در تفقه خانواده، با انس حالل، کسب آفرینش، جهان در تفکر عادل،
  ).1388 ،48 نیا،صصادق(صبر و مومن
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 بررسی السالمعلیه رضا امام عبادي سراسر سلوك به آن تعمیم و باال توضیحات با
  .گیریممی پی را همام امام آن زندگی سبک

  صبح نماز و نافله
} شب{نماز بیتعق خواندن مشغول فجر طلوع کینزد تا صبح اذان از قبل -١

 ).1387 ،517 ص صدوق،شیخ(بود

 اول رکعت در که خاستیم بر صبح نماز نافله رکعت دو خواندن يبرا سپس -٢
خواندیم دیتوح سوره و حمد دوم رکعت در و الکافرون هایا ای قل سوره حمد، از بعد

 .)همان(

 جا به را صبح ضهیفر رکعت دو و گفتیم اقامه و اذان کردیم طلوع فجر چون -٣
 ).همان(آوردیم

 لیتهل و ریتکب و دیتحم و حیتسب و نشستیم خود يمصال در نماز سالم از بعد -٤
 ). همان(کردیم طلوع آفتاب تا فرستادیم او اوالد و رسول حضرت بر صلوات و گفتیم

 به و بود آن در هامسواك که آوردند مى حضرت آن براى) کیسه(خریطه پس -٥
 ).1373 قمی، عباس شیخ( کردند مى مسواك هاآن از یک یک

  ).همان(خوائیدند مى کُندر اندك پس  -٦
شیخ(دیآ باال روز تا دادیم طول چندان و آوردیم جا به شکر سجده دو آنگاه -٧
 ).1387 ،517 ص صدوق،

 عصر و ظهر نماز و نافله

شیخ(فرمودیم موعظه را آنان آفتاب زوال کینزد تا و کردیم ثیحد مردم با و -٨
 ).1387 ،517 ص صدوق،

 ).همان(گشتیم بر خود يمصال به و کرده وضو دیتجد آن از پس -٩
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آوردیم جا به ظهر نافله رکعت شش و خاستیم بر شدیم زوال چون - ١٠
 ).همان(

 مدو رکعت در و الکافرون هایا ای قل سوره حمد از بعد اول رکعت در - ١١
 یرکعت دو هر در و خواندیم را احد اهللا هو قل سوره حمل از بعد گرید رکعت چهار و

 ).همان(دادیم سالم

گفتیم نماز اذان خاستیم بر شد،یم فارغ رکعت شش نیا از چون  - ١٢
 ).همان(

 ).همان(آوردیم جا به اذان از پس نافله گرید رکعت دو و  - ١٣

 ).همان(کرد یم ظهر نماز به شروع و گفتیم نماز اقامه سپس  - ١٤

گفتیم لیتهل و ریتکب و دیتحم و حیتسب داد،یم نماز سالم چون  - ١٥
 ).همان(

 ).همان(آوردیم جا به شکر سجده پس  - ١٦

 ). همان(گفتیم» هللا شکراً«مرتبه صد سجده در  - ١٧

 رکعت شش و خاستیم بر عصر نافله يبرا و داشتیم بر سر سپس  - ١٨
 ).همان(آوردیم جا به عصر نافله

 ).همان(خواندیم احد اهللا هو قل سوره حمد از بعد رکعت هر در  - ١٩

 نافله گرید رکعت دو و گفتیم عصر اذان نافله، از فراغت از پس  - ٢٠
 ).همان(آوردیم جا به را عصر

 دوم رکعت سوره و حمد خاتمه از پس عصر و ظهر نوافل تمام در  - ٢١
 ).همان(خواندیم قنوت

 دادیم سالم چون و کردیم شروع را عصر نماز و گفته اقامه سپس  - ٢٢
 ).همان(باشد خواسته خدا چهآن تا گفتیم لیتهل و ریتکب د،یتحم ح،یتسب
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گفتیم» هللا حمداً«مرتبه صد سجود حال در و رفتیم سجده به بعد و  - ٢٣
. 

 نافله و مغرب نماز

} نماز براي{ کرد،یم غروب آفتاب و دیرسیم انیپا به روز چون  - ٢٤
 ).1387 ،517 ص صدوق،شیخ(گرفتیم وضو

 ).همان(کردیم ادا را مغرب نماز رکعت سه و گفتیم اقامه و اذان  - ٢٥

گرفتیم قنوت رکوع، از شیپ و قرائت از پس دوم رکعت در  - ٢٦
 ).همان(

 را خدا و کردینم حرکت خود يمصال از دادیم سالم را نماز چون  - ٢٧
 ).همان(گفتیم لیتهل و ریتکب د،یتحم ح،یتسب خواستیم چهآن

 ).همان(آوردیم جا به شکر سجده سپس  - ٢٨

 رکعت چهار تا کردینم تکلم یکس با سجده از سر برداشتن از پس  - ٢٩
 ).همان(آوردیم جا به قنوت با مغرب نماز نافله

 هایا ای قل سوره حمد از بعد رکعت چهار نیا از اول رکعت در  - ٣٠
 ).همان(خواندیم دیتوح سوره و حمد گرید رکعات در و الکافرون

 ).همان(خواندیم بیتعق ماشاءاهللا یال و نشستیم سالم از پس و  - ٣١

 عشا نماز

 ).همان(آوردیم جا به را عشاء نماز رکعت چهار...  شب ثلث کینزد  - ٣٢

 گفتیم خدا ذکر و نشستیم خود يمصال در نماز يخاتمه از پس  - ٣٣
 ).همان(گفتیم لیتهل و ریتکب د،یتحم ح،یتسب باشد خواسته خدا چهآن و

 ).همان(آوردیم جا به شکر سجده نماز بیتعق از بعد  - ٣٤

 ).همان(رفتیم رختخواب به گاهآن  - ٣٥
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  شب نماز و داريزنده شب
 ح،یتسب مشغول و خاستیم بر بستر از شدیم شب آخر ثلث چون  - ٣٦

 ).همان(بود استغفار و لیتهل ر،یتکب د،یتحم

 ).همان(گرفتیم وضو و کردیم مسواك پس  - ٣٧

 رکعت دو هر خاتمه در و خواندیم شب نماز نافله رکعت هشت سپس  - ٣٨
 ).همان(دادیم سالم

 یس حمد از بعد یرکعت هر در رکعت هشت نیا از اول رکعت دو در  - ٣٩
 ).همان(خواندیم دیتوح سوره مرتبه

 از و آوردیم جا به اریط جعفر نماز رکعت چهار رکعت، دو نیا از بعد  - ٤٠
 ).همان(نمودیم محسوب شب نماز

یم جا به را گرید رکعت دو شدیم فارغ رکعت شش نیا از چون  - ٤١
 ).همان(آورد

 و حمد دوم رکعت در و الملک تبارك سوره و حمد اول رکعت در  - ٤٢
 ).همان(خواندیم را یات هل سوره

یم جا به شفع نماز رکعت دو خاستیم بر دادیم نماز سالم چون  - ٤٣
 ).همان(آورد

 ).همان(خواندیم دیتوح سوره مرتبه سه حمد از بعد رکعت هر در و  - ٤٤

 ).همان(آوردیم جا به وتر نماز رکعت کی شفع نماز خاتمه از پس  - ٤٥

 برب اعوذ قل سوره مرتبه کی و دیتوح سوره مرتبه سه حمد از بعد  - ٤٦
 ).همان(خواندیم الناس برب اعوذ قل سوره هم مرتبه کی و الفلق

 آل و محمد یعل صل اللهم: خواندیم را دعا نیا وتر نماز قنوت در  - ٤٧
 مایف لنا بارك و. تیتول منیف تولنا و تیعاف منیف عافنا و تیهد منیف اهدنا اللهم. محمد
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 من عزی ال و تیوال من ذلیال انه کیعل یقضی ال و یتقض فانک تیقض ما شر قنا و تیاعط
  ).همان(تیتعال و ربنا تبارکت تیعاد

 ). همان(التوبه أسأله و استغفراهللا: گفتیم مرتبه هفتاد سپس  - ٤٨

 نماز هايسوره و اذکار

 روزهاي واجب ينمازها اول رکعت در السالمعلیه رضا امام حضرت   - ٤٩
 دیتوح سوره دوم رکعت در و قدر سوره ،حمد از بعد چهارشنبه و شنبهسه شنبه،یک شنبه،

 ).همان(خواندیم

 و حمد اول رکعت در عصر و ظهر صبح، ينمازها در جمعه روز در  - ٥٠
 ).همان(خواندیم نیمنافق سوره و حمد دوم رکعت در و جمعه سوره

 در و جمعه سوره و حمد اول رکعت در هم شب جمعه عشاء نماز در  - ٥١
 ).همان(خواندیم یاالعل ربک اسم سبح سوره و حمد دوم رکعت

 در و دهر سوره و حمد اول رکعت در پنجشنبه و دوشنبه صبح نماز در  - ٥٢
 ).همان(خواندیم هیغاش سوره و حمد دوم رکعت

 اربعه حاتیتسب مرتبه سه آخر رکعت دو در یرکعت چهار ينمازها در  - ٥٣
 ).همان(خواندیم را

 و اغفر رب: خواندیم را دعا نیا} واجب ي{نمازها تمام قنوت در  - ٥٤
 ).همان(االکرم االجل االعز انت انک تعلم عما تجاوز و ارحم

 سپاس و حمد کنم اطاعت را تو اگر خدایا«: گفتندمی سجده در امام  - ٥٥
 دیگران و من بود، نخواهد برایم عذري و حجت کنم نافرمانی اگر و است تو مخصوص

! بزرگوار خداي اي. است تو جانب از رسد من به نیکی اگر نداریم شریکی تو احساس در
 ص، صدوق، شیخ( »بیامرز هستند کجا هر در مغرب و مشرق در را ایمان با زنان و مردان

551، 1387(. 
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 شکر ى سجده

 به واجب، نماز از بعد کردن سجده: فرمود) السالم علیه( رضا امام  - ٥٦
 و است، فریضه نماز اداى به بنده یافتن توفیق براى متعال خداوند از سپاسگزارى جهت

 را خدا -  للَّه شُکْراً: بگوید بار سه که است این کند مى کفایت آن در که سخنى کمترین
 چیست؟   للَّه شُکْراً سخن این معناى: کردم عرض:] گوید مى راوى.[گویم مى سپاس و شکر

 و خدمت به مرا اینکه خاطر به خداست از سپاسگزارى براى من، سجده این یعنى: فرمود
 و کوتاهى اگر و است، افزونى موجب شُکر، و. گردانید مؤفّق فرایض اداى و بندگى
( گردد مى کامل سجده این با باشد، نشده کامل نافله نمازهاى با که باشد نماز در نقصى

  ).1387 ،256 ص، صدوق، شیخ
 ،520ص صدوق،شیخ(گفتیم بلند را اهللا بسم خود ينمازها عیجم در  - ٥٧

1387.(  

می صلوات ادیز ابتدا نماز ریغ ای و نماز در چه دعا موقع در شهیهم  - ٥٨
  ).1387 ،517 ص صدوق،شیخ (فرستاد

  سفر در نماز
 و حضر در را صبح نماز و وتر شفع، شب، نماز مغرب، ينمازها نافله  - ٥٩

 ).همان(کردینم ترك سفر

یم ترك سفر در را) عشاء و عصر و ظهر(یرکعت چهار ينمازها نوافل  - ٦٠
 ).همان(کرد

 مرتبه یس عشاء و عصر و ظهر ينمازها آوردن جا به از بعد سفر در  - ٦١
 ). همان(است نماز یتمام جهت به نیا: فرمودیم و خواندیم را اربعه حاتیتسب

 رضا امام حضرت نماز

 رکعت هر در است رکعت شش) السالم رضاعلیه امام حضرت نماز  - ٦٢
 ).1373 قمی، عباس شیخ( مرتبه ده» االنْسانِ علَى  اَتى هلْ« سوره و مرتبه یک حمد
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 پیغمبر قبر زیارت نماز

 نماز رکعت هشت یا شش آله و علیه اهللا صلی پیامبر قبر کنار در ایشان - ٦٣
 ص صدوق، شیخ(گفتندمی بیشتر یا بار سه را» اهللا سبحان« سجده یا رکوع در. خواندندمی

308،1387.( 

 را سجده قدرآن رفتندمی سجده به شدمی تمام نمازشان که زمانی - ٦٤
 ).همان(ریختمی مسجد هايریگ روي ایشان عرق که کردندمی طوالنی

 
 مشهدالرضا زیارت نماز

 یس سوره اول رکعت در که است رکعت دو حضرت آن زیارت نماز  - ٦٥
 ).1380 ، ص، قمی، عباس شیخ(خوانندمی الرّحمن سوره دوم رکعت در و

 
  نماز و نظم
 و دیتوح يدرباره مناظره مجلس در .داشت اهتمام وقت اول نماز به - ٦٦

 ظهر هنگام در برجسته يعلما از»  یصاب عمران« با مناظره و بحث اوج در خدا، یگانگی
 ). 308،1387 ص صدوق، شیخ. (نعود و ینصل دیرس فرا نماز وقت: فرمود

 .خواندیم نماز نخست افطار، هنگام داشت، روزه که زین ییروزها - ٦٧

 با مواجه کار، انجام يبرا فرمانش کرد، یم تالش السالم هیعل رضا امام  - ٦٨
 )102 ي صفحه 49 جلد بحاراالنوار. (نشود غالمانش يغذا و عبادت ساعات

  بررسی و بحث
 کنار در مولفه این نمود توجه باید رضوي زندگی سبک در نماز مولفه بررسی در

 میزان و نوع چراکه. شوندمی مرتبط هم به تسبیح یک هايدانه همچون دیگر هايمولفه
 جانشین رضا امام. گرددمی تحلیل و تبیین آفرینش، فلسفه راستاي در همام امام این عبادت

 و سربلندي و علو. بیندمی کریم قرآن آیات يهمه مخاطب را خود و است اسالم پیامبر
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 حضرتش. آوردمی دست به متعال قادر خداي براي خالص بندگی در را خویش عزت
  ). 1387 ،297 ص صدوق شیخ(داندمی خدا به پرهیزکاري بنده هر کننده نزدیک را نماز

 صدوق، شیخ(گشایدمی معبود سوي به در هزار نماز هر رضوي زندگی منظومه در
  ).1387 ،232ص

می و خواندمی فرا رستگاري به را ما گزاردن نماز از سبک این با السالم علیه او
 نزدیکتر خدا به حاالت همه از بنده يسجده حالت نماز از و است اولویت نماز فرماید
 حالت در بنده هرگاه و است فرموده. است» واقترب واسجد«شریفه آیه مضمون این و است

 در شده قبض روحش من بنده که فرماید تعالی و تبارك خدا رباید در خواب را او سجده
  ). 1387 ،255ص صدوق، شیخ( است من اطاعت در که حالی

 جستجو در را خدا خوشنودي کردن طلب است توحید شرط والیتش پذیرش که او
  ).256 ص، صدوق، شیخ( داندمی شب نماز کردن

 به محراب در حضورش و رضا امام گزاردن نماز که نمود توجه باید همه این با
 منابع و زمان مدیریت با حضرتش بلکه. نیست  دنیا به نمودن پشت و  جامعه از انزوا معناي

 مسئولیت عمومی انظار و جلوت در و خدا به نزدیکترین شخصی خلوت در اختیار، در
 با تشیع مسیر در اسالمی جامعه بردن پیش. است بوده خویش روزگار هايانسان پذیرترین

 ازلی منتهايبی ذات متوجه و متوکل که آیدمی بر کسانی از تنها هامحدودیت همه وجود
 دهدمی نشان که هست  معصوم غیر از زیادي هاينمونه. حق رضاي به راضی و هستند
  ).ره(خمینی امام مثل. است شدنی کامال امام اعمال
 از بخشی آمد چهآن که است این رضا حضرت نمازهاي درباره طرح قابل نکته 
 در. باشد تواندمی بیشتر و کمتر مکان و زمان شرایط حسب بر و است بزرگوار آن عبادت
 خبري دیگر هايمکان و زمان در امام دیگر حاالت از و است شده اشاره بخشی به روایات

  .ندارد آگاهی هاآن به قلم این الاقل یا نیست دست در
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  قرآن
 

 شیخ( کردندمی تالوت قرآن بخوابند خواستندمی که موقعی هاشب - ٦٩
 .)1387 ،520 ص، صدوق،

 اگر«: فرمودندمی و کردندمی تالوت را قرآن تمام بار یک روز سه هر - ٧٠
 مگر نخواندم را آیه هیچ ولی توانممی کنم تمام روز سه از کمتر در را قرآن باشم خواسته

 وقت چه در و موضوع چه در آیه آن که این درباره و کنم، فکر آیه آن معنی در که این
 ).1387 ،551 ص، صدوق، شیخ( »کنممی تالوت را قرآن روز سه هر رو این از شده، نازل

 هیگر دیرسیم شده دوزخ ای بهشت ذکر آن در که ياهیآ به گاه هر  - ٧١
 ص، صدوق، شیخ( جستیم پناه آتش از و نمودیم بهشت درخواست خدا از و کردیم

520، 1387(. 

 چون و احد اهللا: گفتیم آهسته کردیم تالوت احد اهللا هو قل چون  - ٧٢
 .ربنا اهللا کذلک: گفتیم مرتبه سه شد،یم فارغ سوره آن خواندن از

 هایا ای: گفتیم خود دل در آهسته خواندیم الکافرون هایا ای قل چون  - ٧٣
 .االسالم ینید و اهللا یرب: گفتیم مرتبه سه شدیم فارغ سوره آن از چون و الکافرون

 یبل: گفتیم فراغ از بعد کردیم تالوت تونیالز و نیوالت سوره چون  - ٧٤
 .نیالشاهد من ذلک یعل وانا

: گفتیم فراغ از بعد خواند،یم امهیالق ومیب اقسم ال سوره چون  - ٧٥
 .یبل اللهم سبحانک

 اللهو من ریخ عنداهللا ما قل هیآ از بعد کرد،یم قرائت جمعه سوره چون  - ٧٦
 .نیالرازق ریخ واهللا: فرمودیم سپس و اتقوا نیللذ: فرمودیم التجاره من و

 .نیالعالم رب الحمدهللا: گفتیم شدیم فارغ فاتحه سوره از چون  - ٧٧
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 یرب سبحان: گفتیم آهسته خواند،یم یاالعل ربک اسم سبح چون  - ٧٨
 .یاالعل

: گفتیم آهسته فرمود،یم قرائت امنوا نیالذ هایا ای قرآن در هرگاه  - ٧٩
 ).1387 ،520 ص، صدوق، شیخ( کیلب اللهم کیلب

 بود چنان قرآن با السالم هیعل امام انس و کردیم تالوت اریبس قرآن  - ٨٠
 از برگرفته زین او يهالیتمث. بود قرآن از یپرسش به او پاسخ گفت،ینم قرآن از جز که

 .بود قرآن

 قرآن تالوت و خدا ادی به گرفت،یم قرار خواب بستر در که یهنگام  - ٨١
  ).1384 ،4831 شهري،ص ري و1387 ،ص صدوق، شیخ( بود مشغول

  :بررسی و بحث
 دارد وجود بسیاري نکات رضوي زندگی سبک در قرآن حضور مولفه بررسی در

  .شودمی اشاره هاآن از کوتاهی گزیده به که
 ما. دارد تمام و تام معرفتی مرجعیت السالمعلیه رضا امام براي کریم قرآن: یکم

 در قرآن از امام استفاده. است مندبهره لدنی علم از معصوم امام که اینبه قائلیم شیعیان
  .است داده قرار انسانی کمال قله در را حضرتش امامت علم کنار

 او رفتار و است عینی قرآن معصوم امام آملی جوادي اهللا آیت حضرت تعبیر به: دوم
  .نیست اکرم پیامبر و ایشان بین تفاوتی هیچ و است قرآن همان

 همه از آراسته، قرآن شناخت شرایط يهمه به که هستند کسانی معصومان آري
 سان به و شناسندمی بایسته ايگونه به را قرآن رو این از. اندپیراسته آنان شناخت موانع

 و علم در راسخان اینان. کندمی مس را آن شایسته نحو به نیز و اندیشه آن در شایسته
 مرگ و علم حیات مایه آنان حقیقت، در. هستند ظلمت بخشروشنی و حکمت درهاي

 و رحمان خداي هايگنجینه و ایمان بزرگان ایشان و اند،یقین پایه و دین اساس و جهل
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 بر شاهدان و زمین قلمرو در حق برپادارندگان نیز و. هستند بندگانش بر خداوند امینان
  .)1387 ،110 ص جوادي،(بندگانند براي خداوند شناسانندگان و االهی هاياستوانه و خلق

 سخن به را قرآن آن در تدبر و کریم قرآن با روزانه هر ارتباط با رضا امام: سوم
 چهآن در خداست با رضا حضرت گفتگوي و حضرت خواندن دوام آن گواه و اندواداشته

 قدرت نیز مردم و گویدنمی سخن مردم با قرآن السالمعلیهعلی امام تعبیر به. آمد قبل در
می سخن او با نیز قرآن و دارد قدرت امر این بر که کسی تنها ندارند، را او با سخنگویی

  ).1387 ،117 ص جوادي،( است معصوم امام همان گوید
 از نیازبی بودن عینی قرآنِ و کماالت و علم همه با را خود امام کهاین: چهارم

 و عملی آموزش یک این است بزرگی بسیار درس شیعیان ما براي یابد،نمی قرآن خواندن
 بخشنجات نسخه یگانه قرآن گویدمی عمل زبان به حضرت. است دقیق کارگاهی

  ! بالقرآن علیکم. است بشریت
 امامت علم از برکنار باهللا نستجیر و محال فرض بر را معصوم امام اگر حتی: پنجم

 او آن در تدبر و کریم قرآن از جزء ده روزانه قرائت براي نظیرشبی تالش و همت بدانیم
  .کرد تواندمی زمانه سرآمد را

 دانشمندان و متکلمین مامون، با امام کالمی هاياحتجاج و محاکات تمام در: ششم
  .زندمی موج قرآن از برداشت و قرآن آیات از استفاده گوناگون فرق

 داریم فاصله چقدر اما. است شدنی عمل در گذاردن معصوم امام پاي جاي پا: هفتم
 امام. است روشن راه. نیست مثبت پاسخ است؟ مانوس چقدر قرآن با ما علمی جامعه! ما

 ستاره خدا رسول و هستیم هاعالمت ما فرمود» یهتدون هم بالنجم و عالماتو« درباره رضا
 به و) 1387 ،111 ص جوادي از نقل به 341 ص التفسیر کتاب ،1 ج رضا امام مسند( است

 در ما حال کرد عمل نحو بهترین به القرآن من تیسر ما فاقرئوا فرمود که خدا دستور
  .هستیم او شیعه کنیم ثابت که آزمونیم
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 روزه

 
 آخر و مهین و اول يروزها ژهیو به. داشتیم روزه را روزها از ياریبس - ٨٢

 روزه را روز چند نیا یکس اگر الدهر؛ الصوم ذلک: فرمودیم و گرفتیم روزه را ماه هر
 ).1387 ،551 ص، صدوق، شیخ( است بوده روزه عمر، تمام که ماند یشخص به رد،یبگ

 ).1387 ،519 ص، صدوق، شیخ( گرفتنمی روزه سفر در هرگز - ٨٣

 حرز و دعاها

 از که یکسان تمام!  میکر يخدا يا:است نیا شانیدعاها يجمله از - ٨٤
 . امرزیب را همگان ،هستند نیزم يرو مغرب تا مشرق

 محدود مومن زنان و مردان به را خود يدعا يدامنه يگرید بخش در - ٨٥
 را آنان و درگذر مومن زنان و مردان يخطا از! میکر يخدا يا: دیفرمایم و دینمایم
 ). 117 صفحه 49 جلد بحاراالنوار( امرزیب

 یاسر از است روایت السالمعلیه رضا امام حضرت حرز الجیب رقعۀ - ٨٦
 به السالمعلیه الرّضا موسى بن على ابوالحسن شد وارد که زمانى گفت که مأمون خادم
 به داد و حمید کرد حمل و حمید به داد و را لباس تن از کرد بیرون قحطبه بن حمید قصر

 و بود اى رقعه او با و آمد جاریه آن که زمانى نگذشت پس را آن بشوید که خود جاریه
 به حمید پس السالمعلیه  ابوالحسن لباس گریبان در را رقعه این یافتم گفت و حمید به داد
 گریبان در اى رقعه است یافته جاریه اینکه بدرستى گردم تو فداى گفت حضرت آن

 گفت حمید کنم نمى دور خود از را آن که است تعویذى فرمود آن چیست تو پیراهن
 نگاه هرکه که است تعویذى اینکه فرمود پس آن به کنى مشرّف را ما که است ممکن

 پس رجیم شیطان از حرزى او براى باشد مى و او از بال شود مى دفع خود گریبان در دارد
 اَعوذُ  انّى اللَّه بِسمِ الرَّحیمِ الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ:است این آن و حمید بر را تعویذ خواند
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 ال بصرِك و سمعک  على الْبصیرِ السمیعِ بِاللَّه اَخَذْت   تَقىٍ اَوغَیرَ تَقیاً کُنْت انْ منْک بِالرَّحمنِ
  والعلى  بشَرى  والعلى  شَعرى  والعلى  بصرى  على وال  سمعى  على ال و علَى لَک سلْطانَ
  على ال و  مالى  والعلى عظامى  على وال  عصبى  على وال  مخّى  على وال  دمى  على وال  لَحمى

 الْجبابِرَةِ سطَوات منْ بِه اللَّه اَنْبِیآء استَتَرَ النُّبوةِالَّذى بِستْرِ بینَک و  بینى ستَرْت  ربى  رزقَنى ما
 اللَّه صلّى محمد و  ورآئى عنْ اسرافیلُ و  یسارى عنْ میکائیلُ و یمینى عنْ جبرَئیلُ والْفَراعنَۀِ

هلَیع و هاَمامى  آل  اللَّهو عطَّلم لَىع کنَعمنّى یم  و نَعمطانَ ینّى الشَّیم  مال اَللَّه بغْلی لُههج 
زَّنى اَنْ اَناتَکتَفسی  فَّنى وتَخسی  ماَللَّه کلَیا اْتالْتَج  ماَللَّه کلَیا اْتالْتَج ماَللَّه کلَیا اْتالْتَج )

 به برم مى پناه من خدا بنام مهربان بخشاینده خداى نام به). 1387 ،467 ص، صدوق، شیخ
 بینا، شنواى خداى بوسیله بستم پرهیزکار غیر یا باشى پرهیزکار اگر تو از رحمان خداى
 و مو بر نه و چشمم بر نه و گوش بر نه و من بر را تو نباشد تسلطى که را تو چشم و گوش

 نه و  استخوانم بر نه و رگم بر نه و مغز بر نه و خونم بر نه و گوشت بر  نه و تنم پوست بر نه
 پوشش به را تو و خودم میان پوشاندم کرده روزیم من پروردگار آنچه بر نه و مالم بر

 سرکشان، و گردنکشان هاى حمله از وسیله بدان را خود خدا پیمبران پوشاندند که نبوت
 از  آله و علیه اهللا صلى محمد و سرم پشت از اسرافیل و چپم از میکاییل و راستم از جبرئیل

 بازدارد من از را شیطان نیز و بازدارد من از را تو و کارم بر است مطلع نیز خدا و رویم پیش
 سبکم و کشاند ناراحتى به مرا نتیجه در که تو حوصله بر او نادانى نگردد چیره خدایا

 .شدم پناهنده تو به خدایا شدم پناهنده تو به خدایا  شدم پناهنده تو به من خدایا شمارد

 رضا امام حضرت نگین نقش که است منقول دیگر صحیح حدیث در  - ٨٧
»ماشاء ةِ ال اللّهالّ قُوا 1382 مجلسی،(بود» بِاللّه.( 

 که است منقول)  السالم علیه( رضا امام حضرت از معتبر حدیث در - ٨٨
 اللّه بِحولِ خَرَجت الرَّحمنِ اللّه بِسمِ خواندمی را دعا این َمداّمی بیرون خانه از پدرم چون
هتقُولى ال ووتى بِحقُولْ وب کلوبِح کتقُوو برِّضا یارتَعم کقرِزنى لفَائْت ۀٍ فى بِهیعاف .

 ).1380 مجلسی،(
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 یا و ، نعمتى فى  ولیى یا و ، شدتى  فى  صاحبى یا  :حضرت آن دعاهاي از - ٨٩
 الْحکیمِ،  الْقُرْآنِ و یس و کهیعص رب یا یعقُوب، و اسحاقَ و واسماعیلَ ابراهیم  اله و  الهى

ئَلُکنَ یا اَسسنْ اَحلَ، مئس رَ یا ونْ خَیم ىعد یا و دونْ اَجطى  ماَع  رَ یا ورْتَجى خَیم ، ئَلُکاَس 
 اى و هاسختی در من یار اى). 1373، قمی عباس شیخ(محمد وآلِ محمد  على تُصلِّى اَنْ

 اى یعقوب و اسحاق و اسماعیل و ابراهیممعبود و من معبود اى و نعمتم در ام دارنده اختیار
 کسى بهترین اى کنم مى درخواست تو از آموز حکمت قرآن و یس و کهیعص پروردگار

 که کسى تر بخشنده اى و بخوانند را او که کسى بهترین اى و کنند درخواست او از که
 .محمد آل و محمد بر فرستى درود که خواهم تو از امید مایه بهترین اى و کند عطا

 این السالمعلیه  پدرم که است منقول السالمعلیه رضا امام حضرت از - ٩٠
 خَرَجت الرَّحیمِ الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ: گفت مى شد، مى بیرون منزل از که وقتى را کلمات

  فَاْتنى لرِزقک متَعرِّضاً   ربِ یا قُوتک و بِحولک بلْ  قُوتى ال و  منّى البِحولٍ قُوته و اللَّه بِحولِ
ۀٍ  فى بِهی1373قمی، عباس شیخ( عاف.( 

 هانآ از عیادت و بیماران براي دعا
 ،شد ماریب و رنجور السالمهیعل رضا امام اصحاب از يمرد: که شده نقل - ٩١

 رسول فرزند يا: گفت ماریب. شد ایجو يو احوال از و نشست و رفت يو ادتیع به امام
 ماریب ؟يدید چگونه: دندیپرس امام) مرض شدت یعنی(  دمید را مرگ تو از پس خدا

 درباره(  بود یخاص حالت در ،يدید تو چه آن: فرمودند امام. دمید سخت یرنج: گفت
 شوندیم راحت رندیبم کهآن از پس یبعض. هستند گونه دو بر مردم و) یداشت شک ما ي
همیعل تیب اهل با تیوال و مانیا. شوندیم راحت آنان مرگ از مردم که هستند یبرخ و

 خدا رسول پسر يا: گفت گاهآن. کرد چنان ماریب. یافت یراحت به تا کن دیتجد را السالم
 ؛اندستادهیا پا بر تو شیپ و ندیگویم سالم تو بر و ایهدا و تیتح با آمدند مالئکه نکیا

  .) 72 صفحه 49 جلد بحاراالنوار(  نیدیبنش خدا مالئکه يا: فرمود امام. نندیبنش تا ده اجازت
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 سجاد امام اوالد از که يعلو داهللایعب بن یعل: دیگو جعفر بن مانیسل - ٩٢
 چرا پس: گفتم. برسم السالمهیعل رضا حضرت خدمت دارم دوست: گفت بود السالمهیعل
: دیگو يراو. است شده مالقات مانع او یبزرگ و عظمت: گفت ؟يروینم او مالقات به

یم ادتیع حضرت آن از مردم ،کرد دایپ یکسالت هنگام نیا در السالمهیعل رضا حضرت
 دارید را امام آن یتوانیم اکنون: گفتم او به و کردم دارید را داهللایعب بن یعل ،من. کردند

 خدمت من همراه: دیگو يراو. کنندیم ادتیع او از مردم و است ماریب يو رایز ؛یکن
 منزلت و مقام بر و نمود احترام و لیتجل اریبس يو از امام ،آمد السالمهیعل رضا حضرت

 امام. شد يبستر منزلش در و دیگرد ماریب داهللایعب بن یعل یمدت از پس کهنیا تا افزود يو
 يو منزل در حضرت آن. بودم امام همراه زین من و رفت او ادتیع به السالمهیعل رضا

 از یکی ،میشد رونیب منزل از کهآن از پس. رفتند رونیب مردم يهمه که نیا تا نشست
 امام که را ییجا و آمد رونیب خانه اندرون از داهللایعب بن یعل زن سلمه ام: گفت ما زانیکن

 منزل به گرید بار ،دمیشن را موضوع نیا کهآن از پس: دیگو مانیسل. دیبوس ،بودند نشسته
 و رفتم السالمهیعل رضا امام نزد من. کرد نقل را زنش انیجر زین او و رفتم داهللایعب بن یعل

. بهشتند اهل زنش و داهللایعب بن یعل! مانیسل يا: فرمود حضرت. کردم نقل را ماجرا نیا
 مانند ،ندینما ما تیوال به اقرار هرگاه اهللاسالم فاطمه و السالمهیعل یعل فرزندان! مانیسل يا

 رضا حضرت آثار و اخبار) ( دارند راستا نیا در يشتریب ازاتیامت( ستندین مردم گرید
 ). 67 ي صفحه

  
 :ناشناس یمومن يجنازه عییتش

 يهاکوچه از یکی در السالمهیعل رضا امام با: دیگویم اریس بن یموس - ٩٣
 میموال. بود ياجنازه. میرفت صدا دنبال به. میدیشن يزار و هیگر يصدا که میرفتیم طوس

 آن يپا تا سر از یمهربان و رحمت که یحالت با و رفت جنازه يسو به و شد ادهیپ اسب از
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: فرمود و کرد من به رو سپس ،کرد لمس و مسح را مومن آن تابوت ،دیباریم حضرت
 رونیب خود گناهان از ،کند عییتش را ما دوستان از یکی يجنازه کس هر! اریس بن یموس

 قبر لب بر را تیم که آن از بعد. است آمده ایدن به مادر از که يروز همانند رودیم
 به را او و گذاشت مرد آن ينهیس بر را مبارك دست ،رفت قبر کنار به میموال ،گذاشتند
 یباک و ترس تو بر نیا از بعد: فرمود سپس و داد مژده خداوند رحمت و يابد سعادت

 نیا به گاهچیه که شما د؟یشناسیم را مرد نیا! شوم تیفدا: دمیپرس حضرت از من. ستین
 ما بر ما انیعیش يکارها شام و صبح هر که یدانینم مگر! اریس پسر: ؟فرموددیاامدهین محل

 طلب آن صاحب يبرا خداوند از میافتی يریتقص کارها آن در اگر ،شودیم عرضه
 از میافتی کوین و ستهیشا رفتار هاآن در اگر و میکنیم) تدارك و توبه قیتوف یعنی( گذشت
 صفحه 49 جلد االنوار بحار(میینمایم درخواست) قیتوف و( شکر آن صاحب يبرا خداوند

 ).341 ي صقحه 4 جلد مناقب و 99 ي

 پدرم دیدم فرمود که کرده روایت السالمعلیه رضا امام حضرت از وشّا - ٩٤
 یا رؤُف یا بگو بسیار شدى واقع شدتى در هرگاه من فرزند اى فرمود که خواب در را

حیمببینیم بیدارى در که است همچنان بینیم مى خواب در ما چهآن فرمود حضرت پس ر.  

 دیگران به محبت و کمک

 روز همان در و بود شده مسموم السالمهیعل رضا امام که يروز در - ٩٥
 و خانه اهل( مردم اسر،ی يا: گفت من به گزارد را ظهر نماز که نیا از پس درگذشت،

 بخورد، غذا تواندیم یکس چه من يآقا: گفتم خوردند؟ يزیچ) خدمتگزاران و کارکنان
 راست امام هنگام نیا در) شماست لحظات نیآخر. (دیهست یحالت نیچن در شما کهنیا با

 فروگزار را یکس و فراخواند سفره سر بر را همگان و د،یاوریب را سفره: فرمود و نشست
 خوردند غذا همگان که یهنگام. داد قرار شیخو مهر و محبت مورد را کیکای و نکرد
 ).241 يصفحه 2 جلد الرضا اخبار ونیع(افتاد هوشیب امام
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 پس دید را مصروعى که است منقول السالمعلیه رضا امام حضرت از - ٩٦
 که فرمود امر پس قدح در دمید و معوذتین و حمد آن بر خواند و آب از قدحى کرد طلب

 به کرد نخواهد عود دیگر فرمود و آمد هوش به تا ریختند صورتش و سر بر آب آن از
 ).1373قمی، عباس شیخ( هرگز تو سوى

 عرفه روز در را خود اموال يهمه خراسان در السالمهیعل رضا امام - ٩٧
 انیز کار نیا: گفت سهل بن فضل هنگام نیا در. کرد میتقس) ازمندانین و مردم انیم(

 به یابیدست يبرا که را چهآن. باشدیم سود و متیغن کار نیا بلکه: فرمود امام. است
 يصفحه 49 جلد بحاراالنوار( مشمار انیز و غرامت يدیبخش یانسان کرامت و یاله پاداش

 ). 16 يصفحه 2 جلد عهیالش انیاع ؛100

 السالمهیعل رضا امام روش و وهیش: که است کرده نقل خالد بن معمر  - ٩٨
 و گذاشتیم سفره کینزد را یظرف شد،یم گذاشته اشسرسفره بر غذا یوقت که بود نیا

 هاآن دادیم دستور سپس و نهادیم ظرف آن در را غذاها نیترزهیپاک و نیبهتر از يمقدار
 ما کیادر ما و العقبۀ اقتحم فال: فرمودیم تالوت را هیآ نیا بعد و بدهند مستمندان به را

 نداد در تن فیتکل يعقبه به) ناسپاس انسان( ؛ مشغبۀ يذ ومی یف اطعام او رقبۀ فک العقبۀ
 طعام و کردن آزاد) خدا راه در( بنده آن ست؟یچ عقبه آن که دانست یتوانیم چگونه و

 آزاد برده توانندینم هاانسان يهمه که داندیم خدا. است یگرسنگ و یقحط روز در دادن
 ي صفحه 49 جلد بحاراالنوار( است داده قرار یراه بهشت يسو به زین آنان يبرا لذا. کنند

 ).241 صفحه 2 جلد السالم هیعل الرضا اخبار ونیع ؛ 97

 یدرخواست السالم هیعل رضا امام از هرکس: دیگو عباس بن میابراه  - ٩٩
 شیخ( ساختیم برآورده را او خواسته داشت، ییتوانا و قدرت که جاآن تا داشت،

  ).1387 ،551 ص، صدوق،
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 السالمهیعل رضا امام خدمت يمرد: دیگو ینوبخت اسحاق بن عقوبی  -١٠٠
: فرمود امام. فرما تیعنا يزیچ من به خود مقام و تیشخص ياندازه به: کرد عرض و دیرس

 عطا من تیموقع و مقام ياندازه به پس: گفت مرد آن. ندارد امکان من يبرا طیشرا نیا با
 ستیدو: فرمود و کرد نگاه خود غالم به گاهآن. دهمیم انجام را کار نیا: فرمود امام! فرما

 2 جلد عهیالش انیاع ؛ 360 ي صفحه 4 جلد شهرآشوب ابن مناقب!(بده مرد نیا به نارید
  ).15 ي صفحه

 خوردن غذا

 يهامملوك و غالمان عیجم کردندیم حاضر او يبرا از طعام چون -١٠١
 ).1387 ،551 ص، صدوق، شیخ( دینشانیم سفره سر بر را مهتران و دربان یحت خود

هیعل رضا امام. اندشده ادآوری السالمهیعل رضا امام يرفتار يرهیس در -١٠٢
 السالمهیعل الرضا اخبار ونیع( خوردیم غذا کم نیچن هم و خوردیم غذا آهسته السالم

 ). 376 ي صفحه 2 جلد

 نمودیم يخوددار آن خوردن از بود گرم و داغ يو يغذا اگر -١٠٣
  ).400 يصقحه 66 جلد بحاراالنوار(

 و باشد نمک يو يسفره در که دادیم دستور حضرت آن نیچن هم -١٠٤
  .کردیم شروع نمک با را غذا خوردن

 آرام پالس يرو بر زمستان در و نشستیم ریحص يرو بر تابستان در   -١٠٥
یم مردم شیپ خود منزل از چون و بود درشت و زبر يهاجامه از او يهالباس و افتییم

 ).1387 ،517 ص، صدوق، شیخ( ساختیم نیمز خود آمد،

 اعمال سایر

 ابوالحسن حضرت که دمیند هرگز من گویدمی عباس بن ابراهیم  -١٠٦
  دیبگو بد و کند یستم یکس به کردن تکلم در) السالم هیعل( الرضا
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 گفتن سخن از او تا کردیم صبر بلکه بکند قطع را یکس سخن دمیند  -١٠٧
 . فرمودیم تکلم آن از بعد شد یم فارغ

 .کند داز را خو يپا و باشد نشسته یکس شیپ که دمیند هرگز  -١٠٨

 دهد دشنام را خود يهامملوك و غالمان از یکی که دمیند هرگز -١٠٩

 .ندازدیب دهان آب که دمیند هرگز -١١٠

 شیخ( بود تبسم او خنده بلکه کند، قهقهه دنیخند در که دمیند هرگز -١١١
 ). 1387 ،521ص صدوق،

 یکاف فروع( شود انجام انیم در روز کی دیبا بدن يشستشو و حمام -١١٢
  ).496 ي صفحه 6 جلد

 بود مندعالقه و داشتیم دوست را سبزه همواره السالم هیعل رضا امام -١١٣
  ).476 ي صفحه 6 جلد عهیالش لیوسا(کند استفاده سالم يهوا از و زند قدم سبز طیمح در

 السالمعلیه رضا امام حضرت خـدمت بـه کـه گـفـت جهم بن حسن -١١٤
 در کـه فـرمـود پـس بـودنـد کـرده سـیـاه برنگ ریش خضاب حضرتآن دیدم رفتم

 و است زنان عفت زیـادتى موجب ساختن را خود و هست عظیم اجر کردن خـضاب
 ایشان براى را خـود ایشان شوهران کهاین سبب به برداشتند عفت از دست زنان از جمعى

 حضرت کندمی زیاد را سفید موى حنا که است رسیده ما به که کرد عرض آراستندنمى
 ).1380 مجلسی،( حنا بى شودمی زیاد خود سفید موى که فرمود

 رسول حضرت چون که است منقول السالمعلیه رضا امام حضرت از -١١٥
 و کردندمی دهان در آب شـسـتـندمى دست طعام از بعد وسلّم وآله علیه اللّه صلّى

 ).1373 مجلسی،(فرمودندمی مضمضه
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 روى بر  السالمعلیه رضا امام حضرت که است منقول دیگر روایت در -١١٦
( باشد انگشت به نوشتن مراد که است محتمل و» لَنا برَکَۀً« نوشتندمی خریدندمی که متاعى

  ).1373 مجلسی،
علیه رضا امام حضرت گفت شخصى که است منقول معتبر سند به -١١٧

 آن از بود خاکى آن میان در گشودم چون فرستاد متاعى بسته خراسان از من براى السالم
 السالمعلیه حسین امام قبر خاك گفت چیست خاك اینکه پرسیدم بود آورده که مرد

 اینکهآن مگر فرستد نمى جایى به چیزى جامه غیر و جامه از حضرت آن هرگز و است
 شیخ( خدا مشیت و اذن به بالها از است امان این فرماید مى و گذارد مى میانش در را خاك
 ).1373، قمی عباس

  بنديجمع و گیرينتیجه
 و علمی مجامع در رایج ادبیات با متناسب تواندمی زندگی سبک ترکیب: یکم
 امامان زندگی مفهوم و معنی انتقال متکفل سیره، و سنت همراه یا جایگزین امروز اجتماعی

  .باشد معصوم
 نمود تصریح توانمی رضا امام زندگی سبک مختلف هايمولفه بنديجمع با: دوم

 افعال يهمه و چرخدمی توحید مدار بر السالمعلیه رضا امام حضرت زندکی سبک که
 امام فعل و قول در. است متعال خداوند براي خالص عبودیت و بندگی راستاي در ایشان
 لقاء و قرب به رسیدن براي مداري و مسیر در نظیريبی بسیار هماهنگی السالم علیه رضا
. باشد نداشته حضور متعال خداي هاآن در که نیست ايلحظه و آن گرددمی مشاهده الهی
 سونگرِ همه و فراگیر نگرش این و. نگردمی مافیها و دنیا به بندگی و بنده دریچه از امام

می اضداد جامع را ایشان لذا. کندمی ایجاد جهان و انسان خدا، از کاملی شناخت ایشان
 به محض زهد غیر نگاهی و نیست او همانند کس هیچ که است زاهد چنان گاه. یافت توان

 البته. است برانگیز تعجب که کندمی مشی و پوشدمی جامعه در چنان گاه و رودنمی او
 و فراز و نگرند مادي که است کسانی براي بودنش برانگیز تعجب و بودن اضداد جامع
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 مخلَص بندگان از رضا امام. دانندنمی را افالك از فراتر تا خاك حضیض از انسان فرود
 همچنان است نکرده مشاهده الناسیاحد عملش و فکر در اشتباهی و خطا هیچ که خداست

 شاخص« اخص معنی به توانندمی السالمعلیهم معصومین تنها است گواه تاریخ که
بی و کامل وجوه همه در ایشان رفتاري الگوي که چرا باشند ایرانیجامعه براي» شخصیت

 ایشان شخصیت اصلی بعد سه تواندمی رضوي زندگی سبک از ماخوذ الگوي. است نقص
  .دهد رشد را» رفتاري بعد« و» عاطفی بعد« ،»شناختی بعد« یعنی

 مدیریت هايشاخصه از مکان و زمان مندهدف مدیریت و امور در را نظم: سوم
 اگر است فرموده معصوم دانست باید رابطه این در. آیدمی حساب به اجتماعی و فردي
 را خویش زمان امام والیت اما کند سپري عبادت به را هاشب و باشد روزه روزها کسی

 مهریزي، از نقل به)691 ص 2 ج النجاه، سفینه(نیست پذیرفته او از عملی هیچ باشد نداشته
 دو یا چیز دو شدن جمع اندآورده والیت تعریف در که است ایننه مگر) 16 ص ،1386

 والیت باشد باشد قرار اگر آیا نباشد؟ ايفاصله آنها بین که ايگونه به شخص دو یاشی
 او زندگی سبک از و شد خویش امام به عارف نباید باشد اعمال قبولی شرط معصوم
  نمود؟ پیروي

 اهللا بتقوي اوصیکم« فرمود عزیز آن. ماست جامعه علی امام وصیت مخاطب: چهارم
 معصومِ امام شناختن امور، در نظم از مراد اندآورده. »القرآن فی اهللا اهللا و امرکم نظم و

 از دیگري سخن در زیرا. است امامت فرهنگ پایه بر اسالمی جامعه دادن سامان و برحق
  .االمه نظام االمام است آمده گونهاین بیت اهل

 سامان السالمعلیهم معصومین زندگی تراز با را خویش زندگی باید و توانیممی ما 
  .هللا الحمد و. بدهیم
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  چکیده

ي ها ریشه وی مبان تحلیل و السالم علیه رضا امام فطر عیدی تاریخ نماز از سخن     
 حوزه محققین امروز به تا. است تأمل قابل و مهم امر ،یدین ،یسیاس ،یجتماع حرکت نیا

 مقاله نیا در. اند نکرده توجه مسئله نیا به است خور در و بایسته که آنگونهی اسالم علوم
 امامی اجتماع عمل نیاي ها گاه هیتک و ها هیپای بررس به مبنانگری نگاه با است شدهی سع

 شناسانه معرفت و تئوریک پیشینه ساختن آشکار ضمن تا شود پرداخته السالم علیه رضا
  .نماید تبیین را جامعه در بارزی روان ،یروح آثار آن بروز چرایی و فلسفه آن،

. خوریمیم بر مهم و برجسته نکته دو به آني هاریشه و چرایی ایني جستجو در    
 عید، نماز و فطر عید مختلف وجوه و ارکان که است هاییبنیان به مربوط نخست، مطلب

 این حاصل. گیرد قرار تحلیل وی بررس مورد دقت به است شایسته که هستندی متک آنها به
 میان در گستردهی اجتماع وی روح آثار نهادني برجا سرّ ساختن روشن به تواندیم فرایند
 فراهم وی آیین چنین برپایی در السالم علیه رضا امام خود سیره دوم نکته. شود منجر مردم

. استي نبو سنت این تمام و تامی تجل و عینیتي برای کاف زمینه و هامقدمه نمودن
ی تاریخ نمازی چیست و فلسفه شایستهي اگونه به کندیم کمک ما به عامل دو این مجموعه

  .دریابیم را السالم علیه رضا امام
  فطر نمازعید سیره، قرآن، رضا، امام: واژه کلید

  
  مقدمه

 السالم، علیه رضا امامی اجتماع ،یسیاس اندیشهي نمودها ترینبرجسته ازی یک      
ی فراوان نتایج و آثار اقدام این. است فطر عید نمازی برپایي راستا در ایشانی تاریخ اقدام

 که استی مهم مسئله آثار آن تبیین وی بررس. گذاشتي جا بر روز آنی اسالم جامعه در
ي نظر پشتوانه نمایدیم آثار این از ترمهم آنچه بسا چه. شودي جد توجه آن به است بایسته
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ی سیاس ،یاجتماع ،یدین آیین اینی  برپایی چگونگ وی اجتماع حرکت این یکتئور و
 اهللای صل اهللا رسول سنت و سیره قرآن، در عمیق کنکاش به نمایدیم الزم رواین از. است
 ،یدین عمل این گردد آشکار تا بپردازیم السالم علیهم بیت اهل و سلم و آله و علیه

 جامعه دری شگرف تأثیرات دارد آني یارا که است استواري اپایه چه بری سیاس اجتماعی،
  .کند ایجاد

 قرآن، در عید نمازی مبان تبیین به نخست است شده تالش مقاله این در بنابراین     
 تأمل مورد قربان و فطر عید نمازی برپای در آنی تجلی چیست و شود پرداخته عترت و سنت
ی مبان این تجلیات از بحث، ادامه در. گردد آشکار رای پیوستگ اینی چگونگ و شده واقع

 میان به سخنی الهي اسیره بروزِ ازی عینی مصداق عنوان به رضا امامی تاریخ نماز در را
 خواهد قرار تحقیق مورد آنی اجتماع وی سیاس ،یمذهب تبعات و آثار و آمد خواهد
  .گرفت

 از ییک که است محتوا تحلیل و تجزیه روش رو،پیش پژوهش در تحقیق روش       
 این در. است یاجتماع و یانسان ،یاسالم علوم در هاداده تحلیل و يآورجمع يهاروش
 سپس و کرد يآورجمع را تحقیق مسئله حل يبرا الزم اطالعات نخست پژوهشگر روش

به محتوا، تحلیل.      اندکرده تولید آنان که پردازدیم یهایپیام سنجش و تحقیق به
 ياکتابخانه منابع و ياَسناد مدارك يمحتوا سنجش يبرا یعلم يهاروش يکارگیر

دیدگاه لوازم استخراج و استنباط به هاداده يمحتوا تحلیل با روش این در همچنین. است
 حل به پیشین يهاداده و لوازم این میان ارتباط کشف با ادامه در. شود یم پرداخته ها

  )77 - 76صص ،1373 ،یهولست: ك. ر. (شودیم مبادرت بحث از يگیرنتیجه و مسئله
  عترت و سنت قرآن،ي هاجلوه

  هاانسان آرمان و افکار در سازنده تحول وی دگرگون) 1
 توجه مورد ساحت سه از عید، عنوان به ایامی برخي گذارارزش معیار اسالم در     

  :است گرفته قرار
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 السالم علیهم معصوم امامان والدت عید ؛یاله رهبران ازي رهبر والدت) الف

 غدیر عید و مبعث عید بزرگ؛ی مقام بهی اله رهبران ازي رهبر انتصاب  ) ب

 فطر عید ها؛انسان آرمان و افکار در سازندهی تحول وی دگرگون  ) ج

 از ویژهی موهبت کهی آسمان مائده نزول روز به نسبت» عید واژه« کریم قرآن در      
. است گردیده اطالق بود، پیروانش و السالم علیهی عیس حضرت به متعال خداوندي سو

: خواندیم چنین را او و دهدیم قرار ندا مورد را خداوند کریم قرآن دری عیس حضرت
 خداوندا): 114 مائده،(» آخرنا و لاولنا عیداً لنا تکون السماء من مائدةً علینا أنزل ربنا اللّهم«

  .باشدي عید آخرین، و اولین از ما همهي برا تا آسمان ازی خوان ما بر فرست فرو
در لغت از ماده عود به عید «در تفسیر نمونه در توضیح این آیه بیان شده است        

شود و  معنى بازگشت است، و لذا به روزهایی که مشکالت از قوم و جمعیتی بر طرف می
شود، و در اعیاد اسالمی به  کند عید گفته می هاي نخستین می به پیروزیها و راحتی  بازگشت

ا و یک ماه مبارك رمضان و یا انجام فریضه بزرگ حج، صف  مناسب اینکه در پرتو اطاعت
ها که بر خالف فطرت است، گردد، و آلودگی پاکی فطري نخستین به روح و جان باز می

    .رود، عید گفته شده استاز میان می
ي برا علت و فلسفه عنوان به عید کلمه که استآن نمایدیم مهم آیه این در آنچه    

 مائده نزول چرایی که جاییآن از سخن دیگر به. است شده ذکری آسمان مائده نزول
 استی اله ساحت به بیشتری نزدیک وی نفساني هاوسوسه زدودن و قلب اطمینان ،یآسمان

 در را هایییویژگ چنین گردد،یم تکرار سال هر کهي روز چنین بودن عید ،)113 مائده،(
به پیروزي و پاکی و ایمان به  و از آنجا که روز نزول مائده روز بازگشت  داشت خواهد بر

، 1353مکارم شیرازي، .(، حضرت مسیح علیه السالم آن را عید نامیده است خدا بوده است
 )131، ص 5ج 

 به نیز روایات در دارد، داللت کمال کسب بر کهی مصادیق به فطر عید اطالق       
 عمیق حال عین در و معروف سخن زمینه این در السالم علیهی عل حضرت. خوردیم چشم
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 هر ؛)428 حکمت ،یرض(» عید فیه اهللاُی یعص ال یومٍ کلُّ«: فرمایندیم که دارند دقیقی و
ي معنو ،یروح تکامل روازاین. است عید نپذیرد صورتی اله معصیت آن در کهي روز

 شایسته که دهدیم تشکیل رای دین مناسبت اینی اساس فلسفه فطر عید در دارروزه شخص
 صورت السالم علیه رضا امام فطر عیدی تاریخ نماز در آن جایگاه به خور دری توجه است

  .  پذیرد
 مسلمانان در فطر، عید فرارسیدن با کهی انسان فضائل تکامل وی دگرگون این     

. دارد برجسته و آشکاري بروز و ظهور السالم علیه رضا امامی تاریخ نماز در شودیم ایجاد
 دری روحانی تکامل حصول با جز که هستیم مسلمانان دري رفتار بروز شاهد روز این در

 شرایط، آن در مردم حالت توصیف در کهي اگونه به. باشدینم تفسیر و توجیه قابل انسان
 و آله و علیه اهللای صل اهللا رسول کهی شرایط با السالم علیه امام کهی هنگام است شده بیان

 به صدا یک نیز مردم نمود، گفتن تکبیر به آغاز و آمد بیرون خانه از گذارد،یم نماز سلم،
شرایط به  شهر مرو یکپارچه تکبیر شده بود و مردم تحت تأثیر آن که چنان آمدند خروش

نظامیان با ارتش و  چون فرماندهان. گریه افتاده، شهر را زیرپاي خود به لرزه انداخته بودند
خود را هم از  هايها به زیر آمده، کفشاختیار از مرکبآن صحنه مواجه شدند همه بی

پایشان در آوردند و تحت تأثیر این تکامل روحی که البته فراهم آمدن آن ریشه در سیر 
معنوي فرد در طول ماه مبارك رمضان دارد، با مردم همراه شده و به دنبال آنان به راه خود 

این شرایط خود نشان از دگرگونی درونی ) 184، ص 1359جعفر مرتضی، . (ه دادندادام
به سبب ایجاد چنین حاالت روحی در مردم بود که در هنگام . مردم به خاطر عید فطر دارد

به او پند »  فضل بن سهل«به مأمون، وي برآشفت و وزیرش  هاي مهیج  گزارش این صحنه
اش  جایگاه نماز ادامه دهد مردم چنان شیفته ه راه خود را تاداد که اگر امام به همین شیو 

رو به او پیشنهاد کرد ازاین) همان. (داشت خواهند شد که دیگر ما تامین جانی نخواهیم
  .بهتر است اورا از نیمه راه بازگردانیم
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 شود که سرّ برگردادن امام علیه السالم از نیمه راهروشنی در یافت میبنابراین به    
مصلی، در فلسفه عید فطر نهفته است و آن تکامل روحی معنوي مردم در پرتوِ یک ماه 

داري و همچنین تأثیر برپایی نماز عید فطر مطابق سنت پیغمبر، توسط فرزند او است روزه
  .شودکه موجب ایجاد اینچنین حیرانی و سردرگمی مأمون می

  یاسالم شعائر بهی بخش عینیت) 2
 کندیم تمسک آن به نماز برپایی در سالم علیه رضا امام کهی آداب جمله از      

   اللّه شَعائرَ یعظِّم ومنْ«: فرماید یم متعال خداوند. استی اله شعائر تعظیم و بخشیدن عینیت
 نشانه کار این دارد، بزرگ رای اله شعائر کس هر«) 31 حج،(» الْقُلُوبِي تَقْو منْ فَانَّها
 سیره در که. استی اله شعائر تعظیم مصادیق از گفتن تهلیل و تکبیر» .هاست دلي تقوا
 اَعیادکُم زینُوا«: فرماید یم آله و علیه اهللا یصل خدا رسول. است بوده تأکید مورد همواره اهل

 و» .دهید زینت تکبیر] شعار[ با را خودي عیدها  )24094ح م،1991 ،يهندی متق(» بِالْتَکبیر
 همان،( والتَّقْدیسِ والتَّحمید والتَّکْبیرِ بِالْتَهلیلِ الْعیدینَ زینُوا«:فرماید یمي دیگر حدیث در
 و  الحمدللّه و اکبر  اللّه و  اللّه اال اله الي شعارها با را قربان و فطري عیدها ؛) 24095ح

 حضرت آن. کرد یم چنین نیز خود آله و علیه اهللا یصل اکرم پیامبر» .دهید زینت  اللّه سبحان
 اال اله ال« شعار بلند،ي صدا با مصالّ به رسیدن تا و آمد یم بیرون منزل از فطر عید روز در
 این رساي صدا با آن از بعد و قبل و ها خطبه میان دری حت و داد یم سر» اکبر  اللّه« و»  اللّه

  .نمود یم تکرار را کلمات
 مورد در ایشان. داردي نبوي نمود نیز سالم علیه رضا حضرت سیره در عمل این    

 خداوند بزرگداشت و تعظیم تکبیر،«: فرماید یم فطر عید روز در زیادي تکبیرها علّت
 ابن(» .باشد یم جهانیان پروردگاري ها نعمت و ها هدایت از تشکری نوع و است متعال

 نماز فلسفه باب در همچنین السالم علیه رضا حضرت) 122 ص ،1 ج ش،. ه 1373 بابویه،
 جماعت نماز متعال خداوند« فرمایدیم است آن مصادیق از نیز فطر عید نماز که جماعت

ي ارزشها توحید، اخالص، همانندی اله معارف وی اسالم شعائر که است داده قرار را
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 اعمال این اظهار در زیرا شود مشهور و ظاهر و آشکار خداي برا نیایش و عبادت ،یاسالم
  . شود یم تمام عالم غرب و شرق مردم بر خداوند حجت آن بودنی علن و

 مشخص شمارند یم سبک را نماز کهی کسان و منافق و دوچهره مسلمانان همچنین
 و عدالت به نسبت افرادی گواه همچنین. باشندی اله دستورات انجام به وادار و شوند

 به را ها فضیلت ترویج وي نیکوکار جماعت نماز این بر افزون. باشد جائز همدیگر صالح
 ص ق،. ه 1411 ،)ع( موسی بن علی(» دارد یم باز فساد و گناه از را ها یخیل و دارد همراه

101(  
آفتاب سر زد امام علیه  کهی هنگام ،یاله يِنظر پشتوانه چنین وجود با بنابراین     
آنگاه با معطر . سفید بر سر نهاداي  جا برخاست، خود را شستشو داد و عمامه السالم از

امام از کارکنان منزل خویش نیز خواسته بود . هایی استوار به راه افتادبا گام ساختن خویش
   .همینگونه به راه بیفتند که همه

امام . از منزل خارج شدند وار در بر گرفته بودند، که امام را حلقه یهمگی در حال    
گفت که گویی هوا و دیوارها  ی چنان نافذ چهار بار تکبیرسر به آسمان برداشت و با صدای

منتظر ایستاده و خود را به  دم در فرماندهان ارتش و مردم. گفتند تکبیرش را پاسخ می
اي دم در  از منزل خارج شد، لحظه امام با اطرافیانش پا برهنه. بهترین وجهی آراسته بودند

   :تتوقف کرد و این کلمات را بر زبان جاري ساخ
و الحمد هللا  اهللا اکبر، اهللا اکبر على ما هدانا، اهللا اکبر على ما رزقنا من بهیمۀ االنعام،

  على ما ابالنا
صدا با او تکبیر میهم کردند و مردم نیزامام این عبارات را با صداى بلند ادا می

افتاده، شهر شرایط به گریه  شهر مرو یکپارچه تکبیر شده بود و مردم تحت تاثیر آن. گفتند
   .را زیرپاي خود به لرزه انداخته بودند

اختیار از ارتش و نظامیان با آن صحنه مواجه شدند همه بی چون فرماندهان     
امام حرکت خود به  .خود را هم از پایشان در آوردند هايها به زیر آمده، کفشمرکب
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ایستاد و چهار بار تکبیر  رفت، می قدمی که به پیش می وي هر ده. سوي نماز را آغاز کرد
جعفر مرتضی، . (گفتند و آسمان هم پاسخش می گویی که در و دیوار شهر. گفت می

  )185 -  184، ص 1359
شود که ریشه االهی داشتن رفتار امام در روز عید و تعظیم بنابراین آشکار می     

 حرکت آن پرتوِ در که داشتي معنو ،یروح فضایی ایجاد در سزابهی نقش ،یدین شعائر
 وادار را مأمون و درآمد لرزه به خالفت دستگاه متزلزل پیش ازي هاپایهی دین ،یاجتماع

 ادامه از اما بخرد، جان به را عید نماز برپایی مراسم ماندن کاره نیمهي بعد تبعات همه کرد
  .کندي جلوگیر ،یالهی سنت سانآن برپایی وي معنو هاییروحیه چنین افزایش و یافتن

  یاجتماع بستري سازآماده) ) 3   
 پیدا نمود فعل آني هایویژگ و تأثیرات همه کهي اگونه به عمل یک انجامي برا   

 ایجاد مقدمات این تا همواره و شود فراهم فعل انجامي برا زمینه است الزم نخست کند،
 در نکته این. شود منجر مشخصی نتایج به خاصي فرایند داشت انتظار توانینم نگردد،

 شرایط که مادام روازاین. داشت قرار شایسته توجه مورد سالم علیه رضا امامی عمل سیره
 کهی جای تا و شدندینم عمل وارد ایشان بود، نگشته فراهمی مطلب انتقال یاي کار انجام

 فرد به نیز را آن بر اضافه و نمودیم تالش مناسبي فضا ایجاد در خود داشت امکان
  .کردیم واگذار

امام خود در مراسم والیت عهدي  که مأمون از او خواست براي مردم سخنرانی     
کند به این نکته اشاره نمود و آمادگی مردم در باب برقراري و پذیرش حکومت معصوم را 

به خاطر پیامبر اکرم ما بر شما حقی داریم و شما نیز به خاطر آن «یادآور شد و فرمود 
گاه که شما حق ما را نسبت به خود انجام دادید، بر ما واجب آن. حضرت بر ما حقی دارید

 السالم علیه یعل امام تأکید همه) 146 ق،. ه 1403مجلسی، (» .است که حقتان را ادا کنیم
: ك. ر. (دارد یاساس مسئله همین در ریشه مردم يسو از حجت اتمام و یآمادگ يبرا

 و یآمادگ بودن فراهم که داشت دور نظر از نباید اما) 22 حکمت ؛220 و 91 خطبه ،یرض
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 در. ندارد حکومت به اختصاص مطلب این و است الزم یفعل هر يبرا خاص، شرایط
  .دهدیم نشان را خود مهم این نیز نماز برپایی مسئله

 امام نماز مورد در ،)مردم دری آمادگ نمودن فراهمی یعن(ي امسئله چنین نمود    
ی مواضع انتخاب با السالم علیه هشتم امامی یعن. شد ایجاد عامي اگونه به السالم علیه رضا
 شد برآن کهی هنگام تاي عهد والیتي برا مأمون پیشنهاد نخستین طرح از سنجیده و دقیق
 حرکت گونه هر که بود نموده جلب خودي سو به چنان را مردم توجه کند، اقامه را نماز

 واقع مردم توجه و دقت مورد شدت به پذیرفت،یم صورتي و توسطی دین یای اجتماع
 این رد با ،يعهد والیتي برا مأموني هادعوت آغاز از امام که بود جهت این به. شدیم

ی هنگام نیز ادامه در. نمود جلب خودي سو به را مسلمانان توجه و حساسیت پیشنهادات،
صلی اهللا و علیه و آله و  اي جز حرکت نیافت؛ پیش از ترك براي وداع با پیامبر،چاره که

کرد حضرت در حالی که با صداي بلند گریه می. سلم، وارد حرم شریف نبوي گردید
سپس با ابراز نارضایتی از سفر، امام . چند نوبت با پیغمبر و مرقد پاك او خداحافظی کرد

فرمود بر هنگام بیرون رفتن از مدینه تمام اقوام و بستگان خود را فرا خواند و در جمع آنان 
امام ) 178ص  ق،. ه1409مسعودي، . (من گریه کنید زیرا دیگر به مدینه بر نخواهم گشت

یک از بستگان حتی تنها پسر خود حضرت علیه السالم به تنهایی راهی مرو شد و هیچ
ایشان در مرو و در حضور مأمون نیز از پذیرفتن والیت . جواد علیه السالم را همراه نبرد

. زد تا اینکه به سبب اجبار مأمون خود را ناگزیر از پذیرفتن این جایگاه یافتعهدي سر باز 
گونه مواضع از سوي امام عالوه بر اینکه بر اتخاذ این) 147ص  ه، 1403مجلسی، (

کرد به نحوي باعث ایجاد نارضایتی ایشان از ورود در دستگاه حکومت مأمون داللت می
حتی در مسئله دعوت به سوي اقامه نماز نیز به همین ایشان . شدحساسیت در مردم نیز می

  )184،  ص 1359جعفر مرتضی، : ك. ر.(صورت عمل کردند
اي که به مجموعه این عوامل فضایی را فراهم کرده بود که مردم با نظر به عالقه     

از این رو هنگامی که خبر اقامه . امام داشتند به همه اعمال او توجهی خاص داشته باشند



   335 \استان مرکزي  –گروه محققان 

 

نماز توسط امام علیه السالم انتشار یافت جمعیتی بسیار فراوان در مقابل منزل ایشان اجتماع 
کردند و با توجه به زمینه پیشینی که در مورد رفتارهاي امام داشتند، آمادگی هرگونه 

  .تأثیرپذیري را پیدا کرده بودند
  

 نتیجه
 ،یدین آیینِ تکیه نقاط وی مبانی یابریشه در که شودیم آشکار شد بیان آنچه از     

 تحول وی دگرگون چون هاییپایه به توانیم فطر، عید نماز برپایی یِسیاس ،یاجتماع
 بستري سازآماده ،یاسالم شعائر بهی بخش عینیت ها،انسان آرمان و افکار در سازنده
 علیه امام سیره وی اسالم امت وحدت تجسم ،یدروني نبرد دری الهي پیروز ،یاجتماع
 ذاتیات یا مقومات را پیشین عناصر است بایسته روازاین. نمود اشاره نماز،ي اجرا در السالم

  .دانست السالم، علیه رضا امام فطرِ عیدی تاریخ نماز مشخص طور به و فطر عید نماز
ی تاریخ رویداد این فلسفه را، مذکور گانه ششي هارکن توانیم سخن دیگر به    

 را مأمون دل کهي آثار و نتایج چنین بای عمل که معنا این به. آورد حساب به بزرگ
 مقدس وی الهی معارف وی مبان اینچنین به کند،ی م تخت و تاج رفتن دست از بیم از سرشار

 و عینیت قابل السالم علیه رضا امام چونی اله و معصومی شخصیت توسط تنها و دارد تکیه
  .استی بخشهویت

 
 

  منابع فهرست
  قرآن کریم -
 الرضا اخبار عیون ،موسی بن حسین بن علی محمدبن ابوجعفر ،ی قم بابویه ابن -

 ق. ه 1373نشر صدوق، : تهران ،1 جلد السالم، علیه
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، من الیحضره الفقیه، موسی بن حسین بن علی محمدبن ابوجعفر قمی، بابویه ابن -
 ق. ه1377دارالکتب االسالمیه، : ، نجف1جلد 

نهج  ،)شریف رضی(بن حسین بن موسی موسوي بغدادي ابو الحسن، محمد  -
 ش. ه 1384 اسوه،: تهرانالبالغۀ، 

 مطبعه مصر؛ الجلیل دار: بیروت النبویه، السیره ،ابن هشام ، عبدالملک بن هشام -
 ق. ه 1411 اوالده، و الجلی البابی مصطفی

االمامۀ، ، الشافی فی ابو القاسم علی بن حسین بن موسی سید مرتضی علم الهدي، -
 ق. ه1410موسسۀ الصادق، : ، تحقیق عبدالزهرا الحسینی الخطیب، تهران3جلد 

: ثقفی کوفی، ابواسحاق ابراهیم، الغارات، به کوشش جالل الدین محدث، تهران -
 ش. ه1355انتشارت انجمن آثار ملی، 

، تحف العقول عن آل الرسول، جماعه المدرسین علی بن ابومحمدحسن حرانی، -
 ق. ه1412موسسه النشر االسالمی، : فه؛ قمبقم المشر

دفتر نشر فرهنگ : تهرانسیاسی هشتمین امام،  زندگى ،جعفرمرتضی ، حسینی -
 ش. ه 1359اسالمی، 

 ش. ه 1378 افراسیاب،: تهرانصحیفه سجادیه،  ،)ع(علی بن حسین -

 المشتهر و السالم علیه الرضا االمام المنسوب فقه ،هشتم امام ،) ع( موسی بن علی -
 ق. ه1411 التراث، الحیا) ع( البیت آل موسسه: بیروت ،)الرضا بفقه( 

: قم ،)کافی اصول ترجمه(  االولیاء تحفه ،محمدعلی, ]اردکانی [یکلین -
 ش. ه 1387 دارالحدیث،

دار  :بیروت ،7جلد العمال، کنز ،الدین حسام بن علی عالءالدین ، الهندي المتقی -
  م1991 احیاء التراث العربی،

 جلد الوفاء، مؤسسۀ: بیروت دوم، چاپ االنوار، بحار باقر، محمد عالمه ،یمجلس -
  ق. ه 1403 ،49
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لالمام علی بن ابی اثبات الوصیۀ  ،مسعودي ، ابولحسن علی بن الحسین بن علی،  -
 م1988 -هـ 1409داراالضواء، : طالب، بیروت

. ه1353اسالمی، دارالکتاب : ، تهران5، تفسیر نمونه، جلد ناصر ، شیرازي مکارم -
 ش

 ساالرزاده نادر ترجمه ،یانسان و یاجتماع علوم در محتوا تحلیل آر،.ال ،یهولست -
 ش. ه 1373 ،یطباطبای عالمه دانشگاه انتشارات: تهران ،يامیر
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 و یاسیس ،یاجتماع اخالق لیفضا و رهیس نییب و یبررس

  جامعه مختلف اقشار با برخورد در) ع( رضا امام ياقتصاد
 )خرم دیعبدالوح( 
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  چکیده

اقتصادي  –اجتماعی و سیاسی  - در پژوهش حاضر بررسی و تبیین سیره ي اخالقی
در این راستا ضمن . در برخورد با اقشار مختلف ، مورد بحث واقع شده است) ع(امام رضا

اقتصادي  -اجتماعی و سیاسی  –به دو بعد اخالقی ) ع(بررسی و تفکیک سیره ي امام رضا
در برخورد با اقشار ) ع(و بیان عمده ترین مصادیق از این دو بعد در سیره ي امام رضا 

روش انجام پژوهش تحلیل اسنادي بوده؛ و به منظور . مختلف، به بحث گذارده شده است
 اسناد و مدارك گردآوري داده هاي الزم جهت پاسخگویی به سئوال هاي پژوهش ،کلیه

موجود و مرتبط با موضوع حاضر با استفاده از فرم گردآوري داده ها جمع آوري و با 
  :عمده ترین یافته هاي پژوهش عبارتند. است شیوه کیفی  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

در روابط خود با مردم نگاهی همراه با متانت و مهربانی داشت و با ) ع(امام رضا - ١
به گونه اي که افراد می آمدند و بدون هیچ . رخورد می کرد چهره اي گشاده با آنان ب

، ص 1378قائمی امیري،( گونه مشکلی، مشکالت خود را با وي در میان می گذاشتند
121.( 

در نظام رضوي به انسان ، به عنوان موجودي الهی و عنصري خدایی نگریسته  - ٢
روحی الهی و جاودانی  شده است که کانون برتري ها و فضایل اخالقی و در بردارنده ي

عنی، هر انسانی با رعایت حقوق ی .است که در نهایت به سوي خداوند باز می گردد
دیگران، یاري کردن، نجات دادن و بهترسازي روابط انسانی می تواند به کمال برسد و 

واالیی و ارزش انسان را، به منزله ي )  ع(امام رضا. رضایت پروردگار را به دست آورد
قوانین دیگرنیز باید با توجه به این عمل تدوین : اساس قرار می دهند و می فرمایند پایه و
  .شود

با این اندیشه که خداي همه یکی ، پدر و مادر همگان یکی می ) ع(امام رضا .  - ٣
هر گاه در برابر افرادي که به آن بزرگواران ظلم و ستمی . باشد با آنان برخورد می کرد
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گرفتند ، با بزرگواري و گذشت خود آنان را شرمنده می ساختند ، کرده بودند ، قرار می 
و گاهی با سکوت خود که در برابر بی حرمتی ها و توهین هاي فراوانی که از سوي 

 .دیگران انجام می شد ؛ فقط با نگاه کردن بر زمین بسنده می کردند

عایت قانون هیچ کس را بر دیگري امتیاز و برتري نیست و ر) ع(از نظر امام رضا  - ٤
و عدل از طرف حکومت و اجراي اصل برابري میان مردم ، امري ضروري است و در 
چنین حکومتی ، اختالف طبقاتی و تبعیض میان افراد و ریختن مال به جیب دوستان و 

 .بلکه همه در حقوق اجتماعی با یکدیگر برابرند. یاران وجود ندارد 

اجتماعی و  -نمایی هايِ اخالقیحضرت رضا علیه السالم در ارشادات و راه - ٥
از این رو به موضوع . اقتصادي  خود می کوشید زندگی مردم را نظام دار سازد –سیاسی 

دستورات زندگی ساز و . برنامه ریزي و تدبیر در معیشت و تعیین برنامه توجه کامل داشت
 .نظام بخش آن بزرگواران فراوان است

بیان حدیث معروف سلسۀ الذهب در  امام در یک حرکت سیاسی و بینش مند با - ٦
موقعیتی کم نظیر که برایشان پیش آمده بود به دو مساله ي مهم یعنی توحید و والیت 
اشاره فرمودند ؛ و همچون دیگران از این موقعیت در جهت بهره برداري براي هدف هاي 

م را متوجه و امام با کالم نافذ و سراسر نور خود ،آگاهانه  مرد. شخصی استفاده نمی کند
مسایل مهم و همچنین مسایلی که حکومت سعی در نابودي و پاك کردن آن از ذهن 

 .مردم داشت ؛ می ساخت

 -، سیره ي سیاسی )ع(اجتماعی ، امام رضا - رفتار اخالقی  :کلید وازگان
 .اقتصادي، اقشار مختلف

  
  مقدمه

ي ، اعتقادي ، عملی از دریچه ي نگاه شیعه ، امامان بزرگوار الگوها و اسوه هاي فکر
از این رو ، گفتار ، رفتار ، کردار و تقریر آن بزرگواران دلیل و برهان . و اخالقی می باشند 
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امام .بدین جهت نجات تنها در پیروي کردن از آنان منحصر گردیده است . شرعی است 
است و  رضا علیه السالم با کردار ، گفتار و رفتارش راهنماي اخالق و اسوه ي عملی مردم

با نشان دادن جنبه هاي نیک رفتاري و گفتاري ، مردم را به سوي خیر و هدایت رهنمون 
که درود و سالم خدا بر ایشان ( می سازد ، چرا که وي اخالق نیاکان گرامی و رسول خدا 

از نظر روحی و معنوي ، ) ع(امام رضا. را در وجود خود دارد ) و اهل بیت طاهرینش باد 
امات ، دانش و فضایل ، مناظرات با پیروان دیگر ادیان ، شیوه ي برخورد با معجزات و کر

سیاست مداران و دولت مردان عباسی ، ارتباط با علویان ، برخورد با گروه هاي گوناگون 
اجتماعی و دیگر موارد ، شایسته ي بررسی و تحقیق گسترده است ؛ اما آن چه در این میان 

 - اجتماعی و سیاسی  –می باشد ، برخوردهاي اخالقی  از درخشش ویژه اي برخوردار
اقتصادي آن امام رئوف و مهربان با مردم می باشد ؛ چرا که عمل و شیوه ي برخورد ، 

آیینه ي « از این جهت می باشد که اگر رفتار انسان . تاثیري افزون تر از سخن و کالم دارد 
ر و دلنشین تر و تاثیرگذارتر خواهد بود وي باشد ، دگرگون کننده ت» زبان کالم « و » فکر 

 - با عنایت به مطالب فوق، مسئله اساسی پژوهش حاضر، بررسی و تبیین سیره ي اخالقی. 
در این راستا ضمن بررسی و . بوده است )ع(اقتصادي امام رضا  -اجتماعی و سیاسی 

صادي و بیان اقت -اجتماعی و سیاسی  –به دو بعد اخالقی ) ع(تفکیک سیره ي امام رضا
در برخورد با اقشار مختلف، ) ع(عمده ترین مصادیق از این دو بعد در سیره ي امام رضا 

در پژوهش حاضر دو سئوال اصلی ذیل، طرح و مورد بررسی . به بحث گذارده شده است
  :واقع شده است

اجتماعی امام رضا در برخورد با اقشار گوناگون چگونه می  –سیره ي اخالقی   -1
  و عمده ترین مصادیق عینی آن چه  می باشد؟ باشد

امام رضا در برخورد با اقشار گوناگون وحکومت اقتصادي  - سیاسی سیره ي   -2
  چگونه می باشد و عمده ترین مصادیق عینی آن چه  می باشد؟

    روش
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اقتصادي  –اجتماعی و سیاسی  - پژوهش به دنبال بررسی و تبیین سیره ي اخالقی   
در برخورد با اقشار مختلف و با عنایت به سوال هاي مطروحه، به شیوه ) ع(امام  رضا 

  . توصیفی و از نوع تحلیل اسنادي انجام شده است
  جامعه و نمونه پژوهش  

با توجه به روش پژوهش، جامعه پژوهش شامل کلیه اسناد، مدارك و منابع مرتبط 
در ) ع(اقتصادي امام  رضا  –اجتماعی و سیاسی  - با بررسی و تبیین سیره ي اخالقی
از آنجا که در پژوهش حاضر کلیه منابع و مراجع . برخورد با اقشار مختلف می باشد

موجود فیش برداري و در راستاي هدف پژوهش مورد استفاده قرار گرفته، نمونه گیري 
ررسی و تحلیل واقع انجام نشده و کلیه منابع و مراجع مرتبط و در دسترس مذکور، مورد ب

  .شده است
  

  ابزار گرد آوري داده ها
ابزاري در پژوهش استفاده نشده ولی در این  ،به معناي خاص پژوهش هاي میدانی

ارتباط از فرم هاي فیش برداري به منظور گردآوري نتایج مطالعات مرتبط استفاده شده 
  .است

    شیوه تحلیل داده ها
کیفی بوده بنابراین از تحلیل کیفی به منظور  از آنجا که داده هاي به دست آمده

   .تحلیل و جمع بندي آن ها استفاده شده است
  تحلیل یافته هاي پژوهش

  :در این جا به بررسی دو سئوال اصلی پژوهش پرداخته شده است
  بررسی سوال اول پژوهش

اجتماعی امام رضا  –سیره ي اخالقی «سئوال اول پژوهش عبارت بود از اینکه؛  - ١
 .»برخورد با اقشار گوناگون چگونه بوده و عمده ترین مصادیق عینی آن چه  می باشد؟در 
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نه در وسعت این پژوهش ناچیز می گنجد و نه ما ) ع(بحث در بیان سیره ي امام رضا 
به عنوان یک انسان عادي قادر به بیان تمامی اخالق و رفتار حضرت در این زمینه می 

به این مهم  ) ع(وضوع و آوردن مصادیقی از سیره ي امام رضا از این رو به تناسب م. باشیم
  .می پردازیم

  :محبت نسبت به مردم 
از این رو ، با هر مسلمانی . امام رضا علیه السالم فردي خوشرو و خوش برخورد بود

به سادگی رابطه برقرار می کرد و راه دوستی را با او باز می نمود و همگان با آن حضرت 
می گرفتند و می توانستند به خانه ي وي رفت و آمد نمایند ، در کنارشان  به زودي انس

اندیشه . هم چنین به هیچ کس به دیده ي تحقیر نمی نگریستند . بنشینند و هم سخن شوند 
شان این بود که همگان از یک پدر و مادر و از یک اصل و ریشه اند و دلیلی براي برتري 

هرگزازآن حضرت  ناسزایی . گر به تقوا و پرهیزکاري یکی بر دیگران وجود ندارد ؛ م
از این جهت ، سخنان و خطابات آن بزرگوار به مردم ، دوستان و شیعیان و . شنیده نشد 

حتی غالمان و خدمتکارانش احترام آمیز و چنان بود که گویی با اهل خانه ي خود 
ن راستا چنین می از این رو ، آن حضرت در یکی از سخنانش در همی.معاشرت دارد 

تحف ( ».محبت نسبت به مردم و اظهار دوستی بدانان نیمی از عقل می باشد«: فرماید 
هم چنین آن بزرگوار در ). 335، ص  78؛ بحاراالنوار، ج  15، حدیث 520العقول، ص 

روابط خود با مردم نگاهی همراه با متانت و مهربانی داشت و با چهره اي گشاده با آنان 
به گونه اي که افراد می آمدند و بدون هیچ گونه مشکلی، مشکالت . ی کرد برخورد م

  ).121ص  1378قائمی امیري،. (خود را با وي در میان می گذاشتند
  :دعا براي مردم 

که درود خدا بر ایشان و آل بیت ( دل امامان شیعه علیهم السالم همانند رسول خدا 
از این رو ، . ق و عالقه و محبت به آنان بود نسبت به مردم آکنده از عش) مکرمشان باد 

: از جمله ي دعاهایشان این است . همواره نسبت به مردم خیررسانی و خیرخواهی داشتند 
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تمام کسانی که از مشرق تا مغرب روي زمین هستند ، همگان را بیامرز ! اي خداي کریم «
محدود می نماید و می  در بخش دیگري دامنه ي دعاي خود را به مردان و زنان مومن.»

( »از خطاي مردان و زنان مومن درگذر و آنان را بیامرز! اي خداي کریم «: فرماید
  ). 117، ص49بحاراالنوار، ج

خدمت حضرت رضا علیه السالم عرض کردم ، مرا از دعا : حسن بن جهم گوید 
را فراموش می  آیا گمان داري که من تو: امام رضا علیه السالم فرمود . فراموش ننمایید 

آن جناب براي شیعیان خود دعا می : من با خود اندیشیدم و گفتم : کنم؟راوي می گوید
  .شما مرا فراموش نمی کنید : گفتم . من هم یکی از شیعیان او هستم . کند 

من از شیعیان شما هستم و شما آن ها را دعا می : از کجا دانستی؟ عرض کردم : پرسید 
هرگاه : فرمود . خیر : غیر از این چیز دیگري به خاطرت رسید؟گفتم  آیا: فرمود . کنید 

، 1368عطاردي،. (خواستی بدانی نزد من چگونه هستی ، بنگر من در نزد تو چگونه هستم
  ).486ص

  آزاد کردن بردگان 
اسالم ،از نظر حقوق اجتماعی، قانونِ برابري و مساوات را در میان امت برقرار 

سانی را به بشریت بازگرداند و از قید و بند زندگی طبقاتی ، که در ساخت ؛ تا کرامت ان
حقیقت همان زندگانی جاهلیت و بازمانده ي دوران هاي کهن بشري است ، رها و آزاد 

بدین جهت یکی از ویژگی هاي اخالقی امامان شیعه علیهم السالم و از آن جمله . سازد
می خریدند و پس از مدتی نگهداري و تربیت  امام رضا علیه السالم این بود که بردگان را

از این رو در شرح حال امام رضا علیه السالم نوشته اند که ، . دینی آنان را آزاد می کردند 
براي این که در این کار موفق . بندگان را آزاد می کرد و این کار را دوست می داشت 

بن عباس صولی نقل شده  از ابراهیم.باشد گاهی خود را با سوگندي متعهد می ساخت 
براي سوگند خود بنده : شنیدم علی بن موسی الرضا علیه السالم می فرمود: است که گفت 

اي آزاد می کنم ، و من چنین سوگندي نمی خورم مگر این که بنده اي را آزاد و پس از 
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بر خدا سوگند به قرابتی که با پیام. آن ، همه ي دارایی خود را در راه خدا انفاق می کنم 
دارم ، اگر کسی گمان کند من بهتر از این هستم ) که درود خدا بر او و بر خاندانش باد(
درست نیست ، مگر این که من عمل شایسته ) اشاره به یکی از غالمان سیاه خود فرمود(

  ). 237، ص 2عیون اخبار الرضا علیه السالم، ج . ( داشته باشم تا این که از او بهتر باشم
وران بردگان به عنوان وسیله اي براي کسب و کار و در آمد افراد به شمار در آن د

بدین جهت یک نقر ثروتمند و زمین دار مالک چندین و گاهی صدها نفر . می آمدند 
برده و غالم و کنیز بود که آنان را به کار وا می داشت و از حاصل زحمات آنان براي 

نیز به اندازه ي زنده ماندن آنان می  خود درآمدي به دست می آورد و مزدي اندك
امامان شیعه علیهم السالم با آزاد . پرداخت و باقی درآمد را خود در اختیار می گرفت 

زیرا هدف آن بزرگواران . کردن و خرید و فروش بردگان ، با این کار مبارزه می کردند 
ین مطلب بررسی زندگانی شاهد ا. بلکه آنان را پس از تربیت رها می کردند . استثمار نبود 

افزون بر آن ، وضع اداره ي غالمان . کسانی است که توسط آن بزرگواران آزاد شده اند 
با این اندیشه که خداي ) ع(امام رضا . و همسفر شدن با آنان نیز در همین راستا می باشد 

ی که همه یکی ، پدر و مادر همگان یکی می باشد با آنان برخورد می کرد و پس از مدت
با مواضع اعتقادي و حالل و حرام آشنا می ساختند با تهیه ي کاري و فراهم ساختن زمینه 
ي آب و نان ، آنان را آزاد می کردند ؛ به گونه اي که برخی از آنان به عنوان مبلغ اسالم 

  .وارد اجتماع می شدند 
  امام در نیشابور

توان از ه از مهم ترین آنها میدر مسیر حرکت امام سخنانی براي مردم ایراد فرمود ک
شود نیشابور در آن زمان مرکزیت علمیگفته می. سخنرانی ایشان در نیشابور یاد کرد

خاصی داشت و تقاضاي شدیدي از طرف مردم و دانشمندان و عالمان نیشابور براي امام 
امام در آنجا حدیث سلسله الذهب را، که به حدیث اخالص و توحید هم . مطرح شد

لَا إِلَه إِلَّا اللَّه حصنی فَمنْ دخَلَ حصنی أَمنَ منْ عذَابِی :ُ هور است، براي مردم نقل فرمودمش
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حصار محکم من » ال إله إلّا اللَّه«(قَالَ فَلَما مرَّت الرَّاحلَۀُ نَادانَا بِشُرُوطها و أَنَا منْ شُرُوطها
وارد حصار من شده و هر کس که ) یعنى بجان بپذیرد(است هر کس این جمله را بگوید 

چون شترى که محمل حضرت : گوید.در حصار من وارد شود از عذابم ایمن خواهد بود
اظهار این کلمه در صورتى مفید : بر روى آن بود، حرکت کرد، با صداى بلند بما فرمود

عیون )(ه امامت مناعتراف ب(است که شرایط آن انجام شود و یکى از آن شرایط من هستم
امام این بیانات را در جایی ایراد فرمودند که تعداد ). 136،ص2 أخبار الرضا علیه السالم، ج

امام در این . حاضرانی که قلم  و دواتی به همراه داشتند بیش از بیست هزار نفر نوشته اند 
و والیت موقعیت کم نظیر که برایشان پیش آمده بود به دو مساله ي مهم یعنی توحید 

اشاره فرمودند ؛ و همچون دیگران از این موقعیت در جهت بهره برداري براي هدف هاي 
توحید ویکتا پرستی که در واقع پایه زندگی فضیلت آمیز با . شخصی استفاده نمی کند

. ابعاد گوناگون است و همه چیز بدان و برآن استوار است و در نهایت به آن ختم می شود 
توحیدي که در . بود » والیت«هم دیگري که امام بدان اشاره فرمودند ؛ موضوع اساسی وم

آن بینش والیی نباشد ؛ نمی تواند راهگشایی براي دست یافتن به زندگی فضیلت آمیز 
باشد؛ چرا که مساله ي رهبري حکیمانه و عادالنه و هشیارانه در تمام زندگی و امور و 

اینگونه امام با کالم نافذ و سراسر . واهد شدمشکالت آن بدون وجود نظام والیی حل نخ
نور خود، آگاهانه با استفاده از موقعیت هایی که برایشان پیش می آمد ؛ مردم را متوجه 
مسایل مهم و همچنین مسایلی که حکومت سعی در نابودي و پاك کردن آن از ذهن 

  . مردم داشت ؛ می ساخت
  ورود به مرو و طرح مساله والیتعهدي

هجري امام به مرو وارد شد و از چند فرسخی شهر مرو مورد  201شوال  در دهم
. استقبال مأمون، فضل بن سهل و جمع کثیري از بزرگان آل عباس و علویان قرار گرفت

مامون ابتدا خالفت را به امام پیشنهاد داد ؛ پس از اینکه با مخالفت امام روبرو شد ؛مساله 
امام نیز با قبول شرایطی والیت .زور به امام تحمیل نمود والیت عهدي را پیشنهاد داد و به 
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شرط من اینست که در هیچ امرى از امور : امام رضا علیه السالم فرمود. عهدي را پذیرفت 
سیاستى و حکومتى مداخله نکنم، و در عزل و نصب حکام و فرمانداران دخالتى نداشته 

  .روط را پذیرفتمأمون ش. باشم و از اوامر و نواهى بر کنار باشم
امتناع امام علیه السالم در برابرهر دو پیشنهاد مامون، راه مقابله با وي را هموار ساخت 

علی بن موسی به دنیا بی میل نیست : می خواهد به مردم بگوید : که آشکارا به او گفته بود 
ه مامون امام به این وسیله ، ب. ، بلکه این دنیاست که به او روي خوش نشان نداده است 

فهماند که نیرنگ او بر وي کارگر نیست ؛ و از این رو باید در آینده دست از تمام توطئه 
ها و نقشه هایش بشوید ، و اعتمادش بر تمام نیرنگ ها و توطئه هایی که در سر می 
. پروراند سست گردد ؛ همچنین مردم نیز در سالمت این کار و نیات مامون تردید کنند

و فراست تمام در تمام فرصت هایی که برایشان بوجود می آمد ؛ بر این  امام با هشیاري
ازآنچه تا کنون در . تاکید می کردند ) عدم رضایت قلبی از پذیرش والیت عهدي(نکته 

مورد موضع گیري هاي سیاسی امام در برابر توطئه هاوحیله هاي مامون گفته شد ؛ نتیجه 
رد دین داري است که در تمام تصمیم گیري آن می شود که یک سیاست مدار موفق ، ف

از . ها و اقدامات خود رضایت خداوند را بر منافع شخصی و سیاسی خود ترجیح دهد
فرهنگی و مذهبی ما در  -همین رو ائمه علیهم السالم نیز الگوي کاملی براي رجال سیاسی

 .تمامی دوران می باشند

  برنامه ریزي 
ت و راهنمایی هاي خود می کوشید زندگی حضرت رضا علیه السالم در ارشادا

از این رو به موضوع برنامه ریزي و تدبیر در معیشت و تعیین برنامه . مردم را نظام دار سازد
در . دستورات زندگی ساز و نظام بخش آن بزرگواران فراوان است.توجه کامل داشت

  :یکی از آن دستورات براي برنامه ي زندگی چنین می فرمایند
  .از آن را براي ارتباط و راز و نیاز با خداوند قرار دهیدـ بخش 1
  .ـ بخشی دیگر را براي امور معاش و گذران زندگی تنظیم نمایید2



 1389مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژوهشی شناخت اخالق و آداب رضوي   /  348

 

 

ـ قسمتی را براي معاشرت با دوستان مورد اعتماد و آن ها که عیب شما را معرفی 3
  .می نمایند و در باطن با شما اخالص می ورزند قرار دهید

زیرا با استفاده از . براي بهره گیري از لذات مشروعتان قرار دهید ـ بخش نهایی را4
تحف العقول، ص (این اوقات است که شما قادر به تالش در زمان هاي دیگر خواهید شد

در روایت ). 208، ص 17؛ بحاراالنوار، ج 423، ص 2؛ مستدرك الوسایل، ج  287
در (رد با ایمان سزاوار است براي ف: دیگري در همین راستا چنین سفارش می نمایند

در زمستان از خوراك افراد خانواده بکاهد و به وسایل گرمایی ) صورت توانایی داشتن
هرگاه انسان : در روایت دیگري فرمود). 260، ص 6روضۀ المتقین، ج (آنان بپردازد

خوراك سال خود را ذخیره نماید، پشت وي از بار زندگی سبک می شود و آسوده خاطر 
امام باقر و امام صادق علیهم السالم تا زمانی که غذاي سال خود را ذخیره نکرده .رددمی گ

  ).260، ص  6روضۀ المتقین، ج (بودند، خانه یا ملکی نمی خریدند
  کارکردن براي مخارج 

از دیدگاه امام رضا علیه السالم کار و کوشش براي تأمین نیازهاي خانواده شعبه اي 
د و فرد تالشگر به عنوان مجاهد راه خدا و گاهی برتر از آن از جهاد به شمار می رو

کسی که براي رفع نیازمندي خانواده کار و تالش : از این رو می فرماید. شناخته شده است
می کند و به دنبال کسب مال می رود، داراي پاداشی بزرگتر از مجاهد در راه خداوند 

  ).89، ص 5فروع کافی، ج ( است
  خودانجام کارهاي  

امام رضا علیه السالم که همواره به امر هدایت و ارشاد و رهبري و جهت دهی مردم 
در زمان :از این رو نقل شده است. می پرداخت، از کارهاي شخصی خود نیز غافل نبود

خالفت هارون به دور از شان و موقعیت امامت در میان مردم آشکار می شد و براي خرید 
حسن ). 205، ص 2عیون اخبار الرضا علیه السالم، ج (می رفت لوازم منزل خویش به بازار

امام علیه . آفتابه اي نزد حضرت بود. روزي بر امام رضا علیه السالم وارد شدم:وشاء گوید
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نزدیک شدم تا آب بریزم تا آن حضرت وضو . السالم براي وضو گرفتن آماده می شد
چرا مرا از انجام آن باز : از امام پرسیدم.هاین کار را انجام ند! اي حسن: امام فرمود. بگیرد

تو پاداش می گیري؛ اما من : می دارید؟ آیا ثواب بردن من را نمی پسندید؟ امام فرمود
آیا نشنیدي که خداوند : چگونه چنین خواهد شد؟ فرمود: از امام پرسیدم.ناراحت می شوم

هر » ملْ عمالً صالحاً و ال یشْرِك بِعبادةِ ربه أَحدا فَمنْ کانَ یرْجوا لقاء ربه فَلْیع« : می فرماید
کس به لقا و رحمت پروردگار امیدوار است باید نیکوکار شود و هرگز در پرستش خدا 

وضو گرفتن : امام علیه السالم در ادامه فرمود). 110:کهف(احدي را با او شریک نگرداند
حال من کراهت دارم که در کار عبادت براي خدا  من براي نماز عبادت است، پس در این

  ).69، ص  3اصول کافی، ج (شریکی قرار دهم
  پرهیز از تحمیل نظر خود 
ک فرد شایسته همواره در این فکر و اندیشه است و تا جایی که می تواند تالش ی

کند، خواسته هاي مشروع خانواده ي خود را برآورده سازد و از تک روي و تحمیل 
دیدگاه خود بر دیگران پرهیز دارد و افزون بر آن، خود را در مشکالت فراوانی کردن 

هیچ گاه : ابراهیم بن عباس گوید. گرفتار می سازد، تا خانواده اش بیشتر بهره مند شوند
علی بن موسی الرضا علیه السالم را ندیدم که به کسی در سخن خود ظلم و ستم 

  ).90، ص 49؛ بحاراالنوار، ج  184، ص 2م، ج عیون اخبار الرضا علیه السال(نماید
  خانه و زندگی امام رضا علیه السالم

بررسی تاریخ زندگانی امام رضا علیه السالم نشان می دهد که در طول مدت زندگی 
چه در دوران . آن حضرت دیده نشد که به تجمالت بپردازد و یا فریفته ي دنیا گردد

و چه در دوران امامت و چه دوران والیت عهدي جوانی و پیش از مقام واالي امامت 
چرا که اگر مردم عادي در چنین موقعیت هایی قرار گیرند، . هرگز آلوده ي دنیا نگردید

امام اگر گرفتار این موارد می شد ، شان و مقام امامتش زیر سوال می . فریفته خواهند شد
ي مسکن امام و مامون  خانه ي آن حضرت در کنار خانه ي مامون و روزها فاصله.رفت
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فقط پرده اي بود که اگر آن را کنار می زدند می توانستند یکدیگر را ببینند و امام با چنین 
شرایط و موقعیتی با مردم همان گونه بود که در مدینه و در تنگناي زندگی قرار داشت 

اي بلکه محلی بر. خیر، کوخ نبود. نمی خواهیم بگوییم خانه ي آن حضرت محقر بود.
برخی از تاریخ نگاران ، از ابن عباد که .سکونت و زندگی خود و خانوده اش بوده است

امام رضا : مشی حضرت بوده، زندگانی زاهدانه ي آن بزرگوار را بدین گونه نقل می کند
عیون (علیه السالم در تابستان روي حصیر و در زمستان بر روي پالس می نشست

برخی نیز فرش هاي آن حضرت را پشمی و ). 178ص ، 2اخبارالرضا علیه السالم، ج 
اما درباره ي لوازم منزل آن حضرت تاریخ ). 89، ص 49بحاراالنوار، ج (موئین نوشته اند

چرا که آن . که حق نیز همین است . چیز درخشانی یا وسیله ي خاصی را نشان نمی دهد 
  .نگاشتند بزرگوار همانند نیاکانش زیور و تجمالت دنیا را به هیچ می ا

  
  
 ارشادهاي اقتصادي امام علیه السالم   

ارشادات و راهنمایی هاي امام رضا علیه السالم تنها به موضوعات دینی خالصه نمی 
شود، بلکه درباره ي مسایل اقتصادي نیز آن حضرت پیروان خود را راهنمایی و ارشاد می 

آن را به تمامی نمی خورند و روزي غالمان میوه اي می خورند و : اسر خادم گویدی. نماید
اگر شما از خوردن ! سبحان اهللا: امام رضا علیه السالم به آنان فرمود. باقی را دور انداختند

، 6فروع کافی، ج (آن بی نیازید، کسانی هستند که به آن نیاز دارند، به نیازمندان بخورانید
اسی در زندگی روزانه، در این بیان امام، اشاره اي است به بی توجهی و ناسپ). 297ص 

از این جهت امام رضا علیه . چنان که اکنون نیز در زندگی روزانه ي ما به چشم می خورد
السالم براي مبارزه با این شیوه در یکی از پیام هاي ارشادي و اقتصادي خود به یکی از 

در (من ضامن فقیر نشدن کسی هستم که میانه روي را :پیروانش چنین فرموده است
و آگاه باش خرجی که براي خود و خانواده ات انجام می دهی . رعایت کند) گیزند
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صدقه است و آن کسی که از راه حالل براي اداره ي خانواده و زندگی تالش کند، 
  ).98فقه الرضا علیه السالم، ص .(همانند مجاهد در راه خدا می باشد

  پرداخت حقوق کارگر 
براي تربیت پیروان و راهنمایی ایشان تنها ) سالمعلیهم ال(امامان معصوم و گرامی ما 

به گفتار اکتفا نمی کردند، بلکه در مورد اعمال آنان توجه و مراقبت ویژه اي مبذول می 
داشتند و در مسیر زندگی اشتباهاتشان را گوشزد می فرمودند تا هم آنان از بیراه به راه آیند 

ري از یاران امام رضا علیه السالم می سلیمان جعف. و هم دیگران و آیندگان بیاموزند
امام . چون کارم تمام شد خواستم مرخص شوم. براي برخی کارها خدمت امام بودم:گوید
همراه امام به خانه ي او رفتم، هنگام غروب بود، غالمان حضرت .امشب نزد ما بمان: فرمود

به ما : کیست؟گفتند این: امام در میان آن ها غریبه اي دید، پرسید. مشغول بنایی بودند
نه هر : مزدش را تعیین کرده اید؟گفتند: فرمود.کمک می کند و به او چیزي خواهیم داد

فدایتان : من به حضرت عرض کردم. امام برآشفت و خشمگین شد.چه بدهیم می پذیرد
من بارها به این ها گفته ام که هیچ کس را براي : امام فرمود....شوم خود را ناراحت نکنید

کسی که بدون . نیاورید، مگر آن که قبال مزدش را تعیین کنید و قرارداد ببندید کار
قرارداد و تعیین مزد کار می کند، اگر سه برابر مزدش را بدهی باز هم گمان می کند 

ولی اگر قرارداد ببندي و به مقدار معین شده بپردازي از تو خشنود . مزدش را کم داده اي
مل کرده اي و در این صورت اگر بیش از مقدار تعیین شده خواهد بود که طبق قرار ع

چیزي به او بدهی هرچند کم و ناچیز باشد، می فهمد که بشتر پرداخته اي و سپاسگزار 
بدین جهت است ). 106، ص 49؛ بحاراالنوار، ج  288، ص 5فروع کافی، ج (خواهد بود

: جامعه چنین می فرماید که خود آن حضرت درباره ي ویژگی هاي امام و رهبران واقعی
تحف العقول، (امام خیرخواه و نصحیت کننده ي بندگان خدا و نگهبان دین او می باشد

  ).464ص 
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  نتیجه گیري 
نتیجه ي آنچه تا کنون گفته شد ؛ اینکه در سیره ي زندگی ائمه علیهم السالم  

ده است که کانون همواره به انسان ، به عنوان موجودي الهی و عنصري خدایی نگریسته ش
برتري ها و فضایل اخالقی و در بردارنده ي روحی الهی و جاودانی است که در نهایت به 

  .سوي خداوند باز می گردد
امام رضا علیه السالم هم که یکی از پیشوایان و ائمه ي معصوم است ؛ به حق رهبري 

در تمام جنبه ها ،  واقعی و الهی می باشد، که می تواند به عنوان اسوه و الگویی کامل
فضایل و عرصه هاي مختلف زندگی فردي و اجتماعی قرار گیرد ؛ و همواره با ترویج 
فرهنگ رضوي از به وجود آمدن بسیاري از مشکالت موجود در جامعه ي کنونی 
جلوگیري کرد و همچنین مشکالت فراوانی را که امروز گریبان گیر جوامع بشري شده 

ضا علیه السالم به عنوان یک انسان کامل ، بافضیلت و ولی اهللا ، امام ر. است ؛ حل نمود 
احیا کننده ي همه صفات برجسته و شایسته ي اخالقی بود و آنچه در این پژوهش بررسی 
شد تنها نمونه ي اندکی از الهام پذیري امام علیه السالم از کالم وحی و سلوك رسول خدا 

امید آنکه همه ي شیعیان و . مختلف جامعه استصلی اهللا و علیه و آله در میان اقشار 
مسلمانان از این سرچشمه معرفت ، ره توشه اي براي سعادت خویش برگیرند و در آخرت 

  .از شفاعت شان بهره مند شویم
  منابع

یوسف البقاعی ، تهران : ، مناقب ، تحقیقِ 1378ابن شهر آشوب، محمد بن علی ،  - ١
 .، نشر زبان نوین

،کشف الغمه، ابوالحسن 1382عیسی، زوارئی ، علی ابن حسین ،  اربلی ، علی ابن - ٢
 .،نشر کتابفروشی اسالمیه)مترجم(، سید ابراهیم میانجی )مترجم(شعرانی 
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سید غریب عساکره مجد، : ، مدینۀ المعاجز، ترجمه1386بحرانی ، سید هاشم، - ٣
 .نشر ارمغان یوسف

تصحیح علی اکبر ق، تحف العقول عن آل الرسول،  1404حرانی ، حسن ،  - ۴
 .الغفاري، قم ، نشر اسالمی 

ق ، وسایل الشیعه، ،تحقیق عبدالرحیم ربانی 1430حر عاملی،محمدبن الحسن، - ٥
 .یرازي،چاپ پنجم، بیروت ،داراالحیا التراث العربی

 .ق، اعیان الشیعه، چاپ دمشق 1354حسینی العاملی ،محسن االمین ، - ۶

تهران، : سالم، چاپ دوم، عیون اخبارالرضا علیه ال1363صدوق،محمد، - ٧
 .کتابفروشی طوس

اکبر الغفارى، تهران، مکتبۀ  ،معانى االخبار، تصحیح على 1379صدوق، محمد،  - ٨
 .الصدوق

،مجمع البیان لعلوم القرآن،نشر مجمع جهانی 1386طبرسی ،فضل بن حسن، - ٩
 . تقریب مذاهب اسالمی

، تهران ، اخبار و آثار حضرت رضا علیه السالم1368عطاردي، عزیزاهللا ، -١٠
 .،چاپ دوم، نشر کتابخانه صدر

السالم ، تهران،  ، مسند االمام الرضا علیه  1392،  عطاردى، عزیزاللّه -١١
 .مکتبۀ الصدوق

، تحلیلی از 1385فضل اهللا، محمد جواد،عارف،سید محمد صادق، -١٢
 .، نشربنیاد پژوهش هاي اسالمی)ع(زندگانی امام رضا

بیت، انتشارات الموتر العالمی ق، تحقیق موسسه آل ال 1406فقه الرضا،  -١٣
 .لالمام الرضا،چاپ اول، مشهد مقدس

، قم، چاپ اول ، ) ص(در مکتب آل محمد  1378قائمی امیري، علی ، -١۴
 .انتشارات امیري
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 قرآن کریم -١۵

، منتهی اآلمال، کاظم عابدینی 1386قمی، شیخ عباس، -١٦
 .،نشر بوکتاب)ویراستار(مطلق

 .قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان -١٧

محمد تقی فاضل : ، رجال کشی، مترجمان1382محمد بن عمر، کشی،  -١٨
میبدي و سید ابوالفضل موسویان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،سازمان چاپ و 

 .انتشارات

 .، فروع کافی، چاپ دوم، دارالکتب االسالمیه1362کلینی، محمد، -١٩

 .  نشر اسالمیه  ،  ،اصول کافی، چاپ دوم، تهران1362کلینى،محمد، -٢٠

، روضۀ المتقین،تهران،انتشارات دفتر نشر 1387،محمد باقر، مجلسی -٢١
 .فرهنگ اسالمی

 .ق، بحاراالنوار، بیروت، مؤسسه الوفا 1403مجلسی،محمد باقر، -٢٢

 .ق، مستدرك الوسایل،نشر موسسه آل البیت.ه 1408محدث نوري،  -٢٣
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 و  اتیآ از استفاده با الذهب سلسله ثیحدی اخالق شرح

 اتیروا
 )آبادی حسنعل زاده حسن میمر( 
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  چکیده 

ایرانیانی که اهالی دل و قبیله ي محبت و فرزندان عاطفه اند ؛ چشمانشان را همیشه از 
  . غیر حق پلک بر هم نهاده اند 

در سپیده دم روز پنج شنبه یازدهم ذي القعده، سال صد و چهل و هشت قمري، وقتی 
مدینه پلکهاي صبح گاهی اش را گشود، بر نفسش عطر تولد کودکی نشست که دیگر بار، 

  . فرشتگان زیادي را میهمان خاکفرش خود کرده بود
. رداخته شده استپ) ع(در این نوشتار ابتدا در مقدمه به تعریف اجمالی از امام رضا 

پرداخته شده و ) ع(بعد از آن به شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادي زندگی امام رضا 
  . این مالك ها در حد توان نگارنده استخراج شده است

  : فصل است 5مقاله پیش روي شما شامل 
  . پرداخته شده است) ع(در فصل اول به زندگی نامه امام رضا  .١
 . پرداخته شده است) ع(در فصل دوم به آثار اجتماعی زندگی نامه امام رضا  .٢

 . پرداخته شده است) ع(در فصل سوم به آثار سیاسی و عقیدتی امام رضا  .٣

در فصل چهارم به آثار اقتصادي و در فصل پنجم به گزیده اي از احادیث امام  .۴
 . پرداخته شده است) ع(رضا

  . دیث سلسله الذهبشرح اخالقی ح :کلید واژه ها 
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  مقدمه 
الحمد هللا رب العالمین و صلی اهللا علی محمد سید المرسلین و علی آله الهداه 

  . المیامین و علی اصحابه المنتجبین و علی عباداهللا الصالحین
اللهم صل علی علی بن موسی الرضا المرتضی عبدك و ولی دینک القائم بعدلک و 

  . قوي علی احسائها غیركیصادقین صلوه ال الداعی الی دینک و دین ابائه ال
آنگاه که سفر به کوي دوست و نظر بر چهره محبوب میسر نمی شود تا دیده روشن 
گردد و جان و دل قرار گیرد، به هر حیله رهی باید جست تا نشان از دوست به دست آورد 

کویش را به اگر دیدار روشن مقدور نیست، می توان رهروان . و خویشتن به او نشان داد
توشه اي همراه شد و از غبار راهشان توتیایی براي دیده بر گرفت و از صفا و پاکی آنها 

  ) بوي گل را از گالب باید جست ... ( دل و جان را آرامش و صفا بخشید
و اهل بیت گرامی اش، که ) ص(درود و سالم بی انتهاي خداوند بر پیامبر اکرم 

تحیت و سالم و ثناء بسیار خدا و . کشتی نجات بشریتند رهنمایان سعادت و سکان داراین
که عالم اهل بیت و ) ع(مالئکه بر روح بلند جاودانه ثامن الحجج علی بن موسی الرضا

و وجود مقدس و مطهرش در سرزمین مشهد مایه افتخار هر ایرانی و . شفیع روز جزاست
  . موجب نزول برکات فراوان بر این سرزمین مقدس می باشد

و شروع جشنواره تصمیم گرفتم تا مقاله اي ) ع(ه مناسبت سالروز والدت امام رضاب
  . در این پیرامون به رشته ي تحریر درآورم و در این جشنواره سهمی داشته باشم

هشتمین امام اثنی عشري است و پیامبر نام ایشان را به صراحت ذکر ) ع(امام رضا
که درود خدا بر .. فرزند علی، فرزند حسین و  علی فرزند موسی، فرزند محمد،« :فرموده 

  » . همه آنان باد
  : سوال اصلی 

  شرح اخالقی حدیث سلسله الذهب با استفاده از آیات و روایات ؟
  : سواالت فرعی 
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  ) ) ع(اخالق اجتماعی امام رضا ( اخالق در فرهنگ -1
  ) ) ع(اخالق سیاسی و مدیریتی امام رضا ( اخالق در سیاست -2
  ) ) ع(اخالق اقتصادي و معیشتی امام رضا (الق در اقتصاد اخ-3
زیارت با معرفت، آداب ظاهري ( آداب زیارت با تاکید بر آموزه هاي رضوي -4

  ... ) و
  : هدف اصلی و روش تحقیق 

و روش . است) ع(هدف اصلی در این نوشتار، شناخت آداب اخالقی امام رضا 
  . تحقیق وصفی و تحلیلی است

  : قیق پیشنیه تح
  . است) ع(جمع آوري مقاله اي پیرامون شناخت آداب اخالقی امام رضا 
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  : فصل اول 
  زندگی نامه 

  مولود فرخنده 
هجري قمري در مدینه منوره دیده به  148در روز یازدهم ذیقعده سال ) ع(امام رضا 

و مادر گرامی ایشان . بود) ع(پدر بزرگوار ایشان حضرت امام موسی کاظم .  1جهان گشود
» طاهره «) ع(بانویی با فضیلت به نام تکتم بود که پس از تولد حضرت از طرف امام کاظم 

  . نام گرفت
  دوران نوجوانی و جوانی 

 نخستین فرزند خانواده و از آنجا که مشخص بود وصی پدر) ع(علی بن موسی الرضا 
است، همه اعضاي خانواده ومخصوصا پدر بزرگوارش در رابطه با او احساس مسئولیتی 

هجري قمري به زمامداري رسید و سختی ها و  170هارون عباسی در سال . عظیم داشت
نسبت به خاندان پیامبر . هارون خلیفه اي مقتدر، بی باك و سفاك بود. گرفتاریها آغاز شد

جلسات درس و بحث . ها به بهانه هاي مختلف آغاز گردیدسخت گیري . بسیار بدبین بود
مردم از ترس خلیفه جرات . را تحت نظر گرفته و براي شاگردان مضیقه ایجاد می کرد

احضارها آغاز گردید و هراز چند . را نداشتند) ع(شرکت در کالس درس امام کاظم 
امام رضاي جوان اداره و  و زندانی اش می کردند و. گاهی امام را به نزد هارون می بردند

سرپرستی عائله اي سنگین و خانواده اي پرجمعیت او را عهده دار می شد و هم مراقبت 
  . داشت که حوزه ي درسی از هم نپاشد

  :دوران امامت
) هجري قمري183در سال ( در زندان بغداد، ) ع(بعد از شهادت امام موسی کاظم 

دوران امامت بیست . رفیع امامت و والیت شد سالگی عهده دار مقام 35امام رضا در سن 

                                                             
 .  304ارشاد، شیخ مفید، ص  1
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بود که هفده سال در مدینه و سه سال در ) هجري قمري  203لغایت  183از سال ( سال 
... ده سال با هارون الرشید، پنج سال با محمد امین و پنج سال آخر با عبدا. خراسان گذشت

مدینه اقامت داشت و سه  امام تا آغاز خالفت مامون در زادگاه خود در شهر. مامون بود
  . سال آخر عمر شریف را در خراسان سپري کرد

  » سلسله الذهب « حدیث 
نیشابور یکی از شهرهاي پرجمعیت خراسان و از مراکز مهم علمی و مجمع محدثین 

به این شهر رسید، با استقبال و تجلیل و ) ع(وقتی مرکب امام . نامدار و حفاظ مشهور بود
قه بود مواجه شد، خرد و کالن، وضیع و شریف، عالم و جاهل، همه احترامی که بی ساب

صاحب . بیرون آمده بودند) ص(براي شرف یابی و درك افتخار زیارت فرزند عزیز پیامبر 
در بازار شهر دو تن از حافظان . تاریخ نیشابور روایت کرده که امام بر مرکبی سوار بود

با گروه بی شماري از علما و » اسلم طوسی  محمد بن« و » ابوذر غفاري« حدیث به نام 
  محدثین و طالب به استقبال امام آمدند و عرض کردند؛ 

پسر آقایان و پیشوایان به حق پدران پاك و نیاکان کریمت ! اي آقاي با جاللت « 
چهره ي مبارك خود را به ما بنما و حدیثی براي ما از پدرانت، از جدت روایت کن که به 

  » . د کنیم آن تو را یا
تقاضاي  علما را پذیرفت و استر را نگاه داشت و به غالمان امر فرمود سایبان ) ع(امام 

  : را به یک سو زدند، آن گاه امام فرمود 
موسی کاظم، عن ابیه جعفر الصادق، عن ابیه محمد ابن باقر، عن ابیه  یحدثنی اب«

حدثنی حبیبی و قره : ی المرتضی قال علی زین العابدین، عن ابیه شهید کربالء ، عن ابیه عل
سمعت رب العزه : ل علیه السالم قالیحدثنی جبرئ: عینی رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله قال

کلمه ال اله اال اهللا  حصنی فمن قالها دخل حصنی و من دخل حصنی امن من عذابی  : قولی
موسی کاظم ، از پدرش  پدرم« . صدق اهللا سبحانه و صدق جبرئیل و صدق رسوله و االئمه 

جعفر صادق، از پدرش محمد باقر، از پدرش زین العابدین، از پدرش شهید کربال، از 
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، )ص(دوست من و نور چشم من رسول خدا« :نقل کرد که فرمود) ع(پدرش علی مرتضی 
جمله ي ال اله اال : شنیدم از پروردگار عزت که فرمود: نقل کرد که ) ع(جبرئیل : فرمود 

داخل دژ من شده است و هر کس که به دژ . پس هر کس آن را بگوید . ژ من استاهللا د
خداي سبحان راست گفت و جبرئیل راست .  من وارد شود، از عذاب من در امان است

  . گفت و پیامبر خدا و ائمه راست گفتند
بشرطها و شروطها و انا من » « آنگاه امام حرکت کردند و برگشتند ادامه دادند 

صاحب . پذیرش توحید و ورود به حصن الهی، مشروط به پذیرش امامت است» ا شروطه
شمرده شد بیش از بیست هزار نفر این حدیث را می « :کتاب تاریخ نیشابور می گوید 

  » نوشتند 
  : شهادت 

دوران حضور سه ساله ي امام در مرو نیز با اتفاق هاي بزرگی رو به روست، که این 
ام در میان مردم، مامون را وحشت زده و بیمناك می ساخت، به مساله و نفوذ عمیق ام

این اتفاق دردناك و تلخ ، در آخر . گرفت) ع(همین خاطر او تصمیم به شهادت امام رضا
 55حضرت به دست مامون مسموم شد و در سن . صفر سال دویست و سه قمري رخ داد

سناباد نوقان که یکی از محل پیکر مطهرش شبانه و مظلومانه در . سالگی به شهادت رسید
از آن پس بارگاه رفیعش، کعبه ي آمال، . هاي امروزي مشهد است، به خاك سپرده شد

  . عشق و شیدایی شیعیان و آزادگان گردید و نامش براي همیشه جاوادانه ماند
  1. » وسالم علیه یوم ولد ویوم یموت و یوم یبعث حیا « 

                                                             
 .  15سوره مریم، آیه ي  1
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  آثار اجتماعی : فصل دوم 
  مام زادگان و سادات به ایرانمهاجرت ا

مهاجرت امام زادگان جلیل القدر، ایران را می توان به چهار گروه و در چهار مرحله 
  . تقسیم کرد

  . آن دسته که براي فرار از بیدادگري و ستم امویان، به ایران پناهنده شدند-1
  . به این سرزمین آمدند) ع(آن دسته که به هنگام والیت عهدي امام رضا-2
آن دسته که در قیام برخی از علویان بر علیه خلفاي اموي و عملی شرکت داشتند -3

  . و پس از شکست و زمانی که تحت تعقیب بودند به اینجا آمدند
  . آن هایی که در زمان حکومت علویان در مازندران روي به دیار ایشان نهادند-4

ب شد گروه هاي در ایران موج) ع(همانطور که آورده شد، حضور امام رضا 
این مهاجرتها بیشتر مرتبط به ربع چهارم . فراوانی از امام زاده ها و سادات راهی ایران شدند

قرن دوم هجري است و مهم ترین مراکز مهاجرت سادات و علویان به ایران، قم، خراسان 
  . و کاشان بوده است
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  آزادي بردگان
تالش کردند بردگان را از جمیع شوون حیاتی ) ع(رهبران دینی و از جمله امام رضا 

) ع(اسر و نادر که هر دو از غالمان امام رضای. و حقوق مدنی و اجتماعی بهره مند سازند
هر گاه مرا باالي سر خود دیدید و : به ما فرمود ) ع(امام رضا : بودند؛ نقل می کنند که 

دن بودید، از جاي خویش حرکت نکنید تا وقتی که غذاي شما تمام شما مشغول غذا خور
ت قرار می داد یبردگان را خریداري کرده، مدتی تحت آموزش و ترب) ع(امام رضا  1.شود

سپس آزادشان می کرد  و آنان به صورت انسان هایی مفید و اثرگذار به فعالیتهاي 
  . ود را با امام قطع نمی کردندفرهنگی و تربیتی پرداخته و پس از آزادي ارتباط خ

  موقعیت مناسب اجتماعی روحانیون
تاریخ ایران اسالمی علما فرزانه و روحانیون جلیل القدر بسیاري را به خاطر دارد که 
حیات پربار فرهنگ اسالمی را در درازاي قرن و اعصار و تا زمان حاضر ، بیش از هر چیز 

از جمله اثرات حضور امام . چنین مردان بزرگی استوام دار تالش بی دریغ و اهتمام بلیغ 
در ایران افزایش چشمگیر موقعیت رفیع اجتماعی علما و روحانیون در جامعه ي ) ع(رضا

از آنجا که علما و روحانیون وارثان اهل بیت هستند و شریعت مقدس اسالم . ایران است 
تقوا و زهد اهتمام داشته و در  ملبس، و به) ع(را تبلیغ می کردند و به لباس ائمه طاهرین 

هنگام اتفاقات همواره موضع پدرانه اي اتخاذ می کردند، محبوب، مورد وثوق و امین 
، به صنف روحانیت مردم را به حقانیت آنها مطمئن ) ع(عنایت ویژه امام رضا. مردم شدند

  . ن قشر افزون شدیساخت و حرمت گذاري به ا
  برنامه داري براي زندگی

همچنان در عرصه ي ارشادات خود می کوشید تا زندگی مردم را نظام ) ع(ا امام رض
ن برنامه ضمن توجه به دنیا، تاکید بر آخرت یدر عرصه ا. دار و براي انها تعیین برنامه کند

                                                             
  41ص  – 15ج  –بحاراالنوار  1



 1389مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژوهشی شناخت اخالق و آداب رضوي   /  364

 

 

وعده هاي آن حضرت به پاداش . داشت و مردم را به انجام کارهاي نیک سوق می داد
. براي کارهاي خیر مردم به حساب می آمداخروي، محرك و انگیزه ي نیرومندي 

بسیار و از آن جمله بود عبارت ) ع(دستورات زندگی ساز و نظام بخش زندگی امام رضا 
  : زیر 

  : و اجتهدوا فی ان یکون زمانکم اربع ساعات 
  : بکوشید اوقات خود را به چهار قسمت تقسیم کنید 

  . و راز و نیاز با خدا بخشی از آن را براي ارتباط : ساعه منه لمناجاته 
  . بخشی دیگر را براي امور معاش و گذران زندگی : ساعه المر المعاش 

و ساعه لمعاشره االخوان الثقات و الذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی 
  . الباطن

بخشی را براي معاشرت با دوستان مورد اعتماد و آنها که عیبهایتان را به شما معرفی 
  . طن به شما اخالص می ورزندکرده و در با

  . و ساعه تخلون فیها للذاتکم و بهذه الساعته تقدرون علی الثالث الساعات
زیرا با استفاده از . و بخشی را براي بهره گیري از لذات مشروع تان خالی بگذارید

  . این اوقات است که شما قادر به تالش در اوقات دیگر خواهید شد 
  



   365 \استان مرکزي  –گروه محققان 

 

  و عقیدتی آثار سیاسی : فصل سوم 
  قرابت حکومت با امامت 

بنی عباس تمام تالش خود را مصروف داشتند تا مقام و منزلت ائمه را تا حد یک 
آنها ائمه را صرفا علما و فقها یی معرفی می کردند که تنها از آن جا . دانمشند کاهش دهند

امت و زعامت مسلما اگر مساله ي ام. که نسبشان، به پیامبر می رسید الیق احترام بودند
امامان مطرح می شود و آگاهی الزم به مردم می رسید، موجب تنویر افکار عمومی می 

که در نتیجه لباس خالفت را از تنشان بیرون می . شد که خطر بزرگی آفریده می شد
  . آوردند

لذا تا توانسته نام امامان را از ادبیات سیاسی دور نگاه داشتند تا مبادا که خاطره ي 
به این گمان خاتمه داد ) ع(امام رضا . حکومت علوي در اذهان عمومی تداعی شود شیرین

ابن « به سوال ) ع(شاید پاسخ امام رضا . را احیا کرد» قرابت حکومت با امامت « و باور 
) ص(این فرزند رسول خدا « :ابن عرفه از حضرت پرسید . نظر به همین مطلب باشد» عرفه 

به همان انگیزه اي که جدم را : ماجراي ولیعهدي شد؟ امام فرمود  ، به چه انگیزه اي وارد
  1.وادار به ورود به شورا نمود

بدون (از سوي دیگر نیز، نیل به مقام ولیعهدي یک اعتراف ضمنی از سوي عباسیان 
به شمار می رفت، دایر بر این مطلب که علویان نیز در حکومت سهم ) آنکه متوجه باشند 

  ! د شایسته اي دارن
  اقتدار سیاسی علما 

حاکمان براي تحکیم و تداوم حکومت خویش، از آنجا که در صدد کسب نوعی 
حقانیت و مشروعیتی در برابر حریفان و مدعیان قدرت بودند، براي اینکه چهره اي 

ماکس وبر می . به حضور روحانیت نیاز مبرم داشتند. کاریزمایی از خود به نمایش بگذارند

                                                             
 . 141، ص 2عیون االخبار الرضا ، ج 1
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مشروعیت حاکمیت از طریق کاریزمایی ارثی به تنهایی مقبول نیافتد، یک اگر « :نویسد
قدرت کاریزمایی مشروعیت بخش دیگري مورد نیاز است، که به صورت هنجاري نمی 

  1» . تواند کسی جز روحانیت باشد
اما روحانیون، قبل از آنکه حاکم از آنها به نفع دستگاه بهره بگیرد، آنها از موقعیت 

  . استفاده کرده و به نفع مردم سود می جستندسیاسی خود 
هر زمان که حکومت به دست ظالمان و ستمگران می افتاد، مردم مظلوم به روحانیون 

علما و روحانیون از نفوذي که بر هیات حاکمه داشتند، براي مردم . پناهنده می شدند
از آن نفوذ و اهمیت روحانیون در دولت هاي ایلخانی و پس . وساطت می کردند

پس از برچیده شدن بساط خالفت . مخصوصا دوره ي صفوي، به مراتب افزون تر می شد
دولت عباسی، تنها مرجع تامین کننده ي مشروعیت دینی حاکمیت، علماي بالد بودند که 
یا به کار تعلیم و تبلیغ دینی اشتغال داشتند و یا برخی از مناصب اداري یونانی را عهده دار 

اگر چه حاکمان .) ه سنتا تنها مقامات روحانی شایستگی احراز آن را داشتندک. ( می گشتند
همیشه از گسترش نفوذ علما در میان مردم و مبدل شدن به یک طبقه ي قدرتمند مستقل به 

  . شدت واهمه داشتند
خداي تعالی دربارگاه ستمگران، کسانی دارد که چهره ي : می فرمایند) ع(امام رضا

آنها را به نور برهان روشن ساخته و به آنان در شکور نفوذ و قدرت داده است، تا به وسیله 
اینان همان » .ي ایشان از دوستان خود حمایت کند و امور مسلمانان را به سامان آورد

  2 .مومنان راستین هستند
  توسعه ي آزادي

                                                             
1 Hierocracy 
آن هم تعالی بابواب الظالمین من نور اهللا بالبرهان و کن له فی البالد لیدفع بهم عن الولیاء ویصلح اهللا ): ع(االمام الرضا 2

 ) . 381، ص 75بحاراالنوار، ج( به امور المسلمین اولئک هم المومنون حقا 
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آزادي کلمه ي مقدسی است که تمام ملتها، اقوام و افراد بشر ، طبعا خواستار حقیقت 
خون هاي فراوانی در این . آن بوده ، و براي به دست آوردن آن ، همواره تالش می کردند

ات راه ریخته و آن همه قربانی داده، بلکه بتواند خود را از چنگال اهریمنانه ي استبداد نج
رسالت انبیاد و اولیا بر این است که . دهد و آزادي به معنی واقع کلمه را به دست آورند

  . مردم را به عدالت وادار و آزادي صحیح، مشروع و معقول را براي جامعه حفظ نمایند
از نعمت وجود آزادي برخوردار ) ع(ملت ایران چند صباحی در سایه امام رضا 

ی، به آزادي گفتار و فکر و مساوات عادت کردند و اگر هر یک لذا مسلمانان ایران. شدند
بی پروا آن را ابراز می . از آنان درباره ي امور سیاسی و دینی فکري، به خاطرش می رسید
اگر چه این خصلت در . کردند و ابهت دستگاه حکومت او را از این کار باز نمی داشت

  . کرد زمان هاي بعد براي ایرانی ها ایجاد دردسر می
  ) ع(برنامه ي امام رضا 

شده و حکمرانان را سرگرم کارهاي ) ع(در آن فرصت کوتاهی که نصیب امام 
این فرصت همان . خویش می یافت، وظیفه خود را براي آگاهانیدن مردم ایفا می نمود

ولی شاید بتوان گفت که فرصت مزبور . فاصله زمانی بین درگذشت رشید و قتل امین بود
امام با شگرد . نیز استمرار یافت) ع(ن عمر امام تا پایا –محدود  یالبته شکل –، به نحوي 

ویژه خود نفوذ گسترده اي بین مردم پیدا کرد و  نوشته هایش را در شرق و غرب کشور 
  . اسالمی منتشر می کردند و خالصه همه گروه ها شیفته او گردیده بودند

  برنامه خردمندانه
) ع(ه ولیعهد ساختن امامدر جایی که مامون مصمم بود که نقشه هاي خود را از را

اجرا کند و او هم چاره اي جز پذیرفتن آن نداشت، دیگر طبیعی بود که امام خود را ناچار 
ببیند که وسایل مقابله با مامون را طی برنامه اي دقیق فراهم آورد تا هدفهاي پلیدش را که 

برنامه امام . اندخنثی گرد. کوچکترین آنها لطمه زدن به حیثیت معنوي و اجتماعی امام بود
در این جهت بسیار دقیق و متقن مطرح شد که در شکست توطئه مامون پیروزي هایی به 
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دست آورد و بسیاري از هدفهایش را نابرآورده ساخت، آنهم به گونه اي که مسیر امور به 
  . سود امام و زیان مامون جریان یافت

  برخی از اقدامهاي مامون 
  ام تعیین خط سیر ویژه براي ام

رجاء بن ابی «آن بود که » مرو« کی از دستورهاي مامون براي برآوردن امام به ی
را مامور کرده بود تا خط سیر او را بصره، اهواز و فارس قرار بدهد و هرگز از » ضحاك 

چون اهل کوفه و قم . علت این دستور هم واضح بود. راه کوفه، جبل وقم امام را نیاورد
رزي نسبت به علویان و اهل بیت معروف بودند، به ویژه کوفه که از شیعه بودند و در مهرو

با عبور ) ع(مامون نمی خواست امام . ت ویژه اي در قلمرو حکومتی برخوردار بودیحساس
  . از این شهرها بیشتر آنان را تحت تاثیر قرار دهد و بر شیفتگان بیش از پیش بیفزاید

  ): ع(کتمان فضایل امام 
ه جزو برنامه هاي مامون بود این بود که به تدریج از چشم مردم کی از اموري کی

امام را بیندازد تا به مرور کم کم همه را به این باور اندازد که امام شایستگی براي مقام 
در این وادي هر چند مامون در بسیاري از موارد نقشه خود را عملی . حکمرانی را ندارد

  .اد که از چهره واقعی خویش پرده بر می داشتمی ساخت ولی بسیار هم اتفاق می افت
  شایعات دروغ  

هدفش . افزون بر تمام اقدامات مامون دست به پخش شایعات دروغ علیه امام کرد
این بود که در ذهن مردم تنفري نسبت به علویان به ویژه امام و دیگر امامان از اهل بیت بر 

اي فرزند رسول خدا،نمی دانید که چه « : از جمله، روزي اباصلت به امام گفت. انگیزد
  » !چیزها در مورد شما می گویند 

  » چه می گویند ؟« :امام پرسید
  » !می گویند که شما مردم را بردگان خود می دانید « :گفت
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اگر همه مردم بردگان ما باشند، پس بازار فروش آنها براي ما « :امام به طنز پاسخ داد
  1. »در کجاست ؟

  تعیین الگو
وظیفه ي رهبر دینی این . اولیاي الهی الگوي انسانها هستند. انسان ذاتا الگو پذیر است

با کردار، گفتار و ) ع(امام رضا. است که الگو تربیت کند و الگو به مردم معرفی کند
و با ارائه ي جنبه هاي نیک رفتاري . رفتارش، راهنماي اخالق و اسوه ي عملی مردم است

و این در شان همه اولیاي مامور . به سوي خیر و هدایت سوق می دهد و گفتاري ، مردم را
  . است) ع(از جانب خدا و از جمله امام رضا 

و اجداد خود را داشت و ملکات فضایل و سجایاي او بر ) ص(او اخالق رسول اهللا 
و همان قیاس و از همان نمونه ها بود و تاریخ او را فردي اهل وفا، اهل ربنا، قضاي الهی 

او داراي قدرت روح و شجاعت اخالق  2.اهل توکل و در روحیه داري نمونه می خواند
او آموزنده ي کالم بجا و الگوي . در بیان حق از کسی پروا نمی کرد. فوق العاده اي بود

او فردي . عملی ادب اسالمی بود و نشان می داد  چه کارهایی روا و چه اموري نارواست
با هر مسلمانی به سادگی مانوس می شد و باب ارتباط خود . دخوشرو و خوش برخورد بو

باب انس آن حضرت به روي دیگران باز بود، همگان می توانستند به . را با او باز می کرد
کانون مهر و ) ع(امام رضا . سراي او درآیند یا در کنارش بنشینند، و با او هم سخن شوند

« :در زیارت می خوانیم. ت نسبت به آنان بودعاطفه نسبت به خلق خدا و مظهر عشق و محب
  . سالم بر امام و پیشواي با رافت و مهربان 3.» السالم علی االمام الرووف 

  ترویج زیارت

                                                             
 . 184ص -2- ، عیون اخبار الرضا170، بحار، ص45، ص 1،بخش 1الرضا، مسند االمام 1
 87، ص  6بحار ، ج 2
 مفاتیح الجنان  3
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در ) ع(در زمان حیات امام رضا. ایرانی ها را اهل زیارت بار آورد) ع(امام رضا 
و پس از شهادت . خراسان مردم ایران گروه گروه، به زیارت آن حضرت نائل می شدند

تا پایان عمر » زائر«و » مشهدي « لقبهاي . نیز به زیارت قبر مطهر آن امام مشرف می شوند
بر کسانی که براي زیارت به مشهد رفته بودند باقی بود و االن نیز در برخی مناطق این 

رضا به غیر از شیعیان که عاشقانه مشتاق زیارت بودند، اهل سنت نیز به امام . چنین است
ذوق زیارت قبورمطهر اهل . عالقه مند بودند و قبر آن حضرت را زیارت می کردند) ع(

مردم در دعاهاي . بیت عصمت و طهارت به صورت یک آرزوي شیرین و بزرگ درآمد
نکته . خود طلب توفیق زیارت قبور مطهر اهل بیت را از خداوند متعادل داشته اند و دارند

. ارت رفتن مردم، دشمنان اسالم را سخت برآشفته می سازدي قابل توجه این است که زی
در طول تاریخ دشمنان اهل بیت آشفته و هراسناك بوده و تمام کوشش خود را به کار می 

  1. گرفتند تا مانع از زیارت رفتن مردم شوند

                                                             
که توسط منافقین کوردل کار گذاشته شده  1373در محرم سال ) ع(در قفیه انفجار بمب در ضریح منور امام رضا  1

 . بود ، مؤلف حضور داشت ، ولیکن آسیبی حاصل نشد 
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  فصل چهارم 
  سازندگی  - آثار اقتصادي 

نی ها  و سازندگی امام اسناد تاریخی نمونه هاي بسیاري از خدمات و کمک رسا
احداث مسجد، ساختن حمام، حفر چاه، احداث : از جمله . را ذکر می کند) ع(رضا 

گاهی با دست مبارك خویش در احداث آن موارد مشارکت می کرد و گاهی به . قنوات
در جریان سفر خراسان، وقتی که وارد نیشابور . هدایت و تشویق سایر افراد می پرداخت

امام رضا مردم را به کار و تالش تشویق  1.ي حمام و حوض عمومی ساختشد، درمحله ا
درباره ي آن حضرت نوشته اند که قنات احداث می کرد و درنیشابور در . می نمودند 

مساجد زیادي نیز به دستور آن  2.منزل پیرزنی با دست مبارك خویش، نهال بادام کاشت
  . حضرت بنا گردید 

  درماندگان کمک به فقرا ودستگیري از
خانواده ي مغضوبان را پناه . حامی بی پناهان و سرپرست افتادگان بود) ع(امام رضا 

با وسایل و شیوه هاي گوناگون به ) ع(امام رضا . ري می کردیمی داد و از افتادگان دستگ
صورت محرمانه با واسطه ها و گاهی در نیمه شبهاي تاریک به درخانه ي انقالبیون می 

ندگی آنها می رسید و در این مدد رسانی ها مهم این بود که بسیاري از رفت و به ز
 یگاهی فردي دچار آشفتگ. اعاشه می شوند يخانواده ها نمی دانستند، از چه ممر

. اقتصادي بود، براي بدهکاري خود در مضیقه می افتاد و طلب کار بر او سخت می گرفت
هی او اقدام می کرد و یا او را ضمانت می در این شرایط  یا به پرداخت بد) ع(امام رضا 

                                                             
  58، ص  1مسند ، ج  1
 همان مآخذ  2
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قرض مقروضین را ادا ) ع(حضرت رضا 1. کرد تا بدهکار را از آن مخمصه نجات بخشد
  . 2می کرد و می کوشید ناتوانان را از غصه ي قرض داري برهاند

در تمام مسیر حرکت از مدینه به خراسان محل توقف و استراحتش را در منطقه ي 
   3.می داد و حتی به خانه هاي آنها وارد می شدفقیر نشین قرار 
آدمی : کرم و بخشش را عامل نزدیکی به خدا می دانست و می فرمود) ع(امام رضا 

  4. با چنین اقدامی خود را شریک نعمتهاي خدا قرار می دهد
اموال خود را در روز عرفه میان ) ع(گزارش هم حکایت از آن دارد که امام رضا 

مردم فقیر قسمت کرد و در برابر اعتراض فضل بن سهل که آن را زیان خوانده بود، امام 
  5. آن را غنیمت دانست) ع(

را نسبت به مردم حمایتهایی بود که دامنه ي آن وسیع است و همگان ) ع(امام رضا 
اگر می دید حیوانی در معرض . ل می شد ، حتی او از حیوانات حمایت می کردرا شام

  . آسیب و خطر است، از او دفاع می کرد
پناه آورده بود، در تاریخ ) ع(داستان آهویی که از صیاد گریخته و به امام رضا 

  :آن حضرت مصداق همان عبارتی بود که در زیارت او می خوانیم. معروف است
  . سالم بر فریادرس بیچارگان: »ی غوث الهفانالسالم عل« 
  . سالم بر امام مهربان و با رافت: » السالم علی االمام الرئوف «

                                                             
 وسائل الشیعه ، کتاب التجاره  1
 314عیون الرضا، ص  2
  122، ص 48بحاراالنوار، ج  3
 .  2عیون اخبار الرضا ، ج  4
 589، ص  1مخاطرات االدباء، ج  5
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  : فصل پنجم 
  خطاب به ایرانی ها) ع(گزیده اي از احادیث امام رضا 

. سخاوت و بخشندگی درختی است در فردوس، که شاخه هاي آن در دنیا است .١
  . هر کس به شاخه اي از آن چنگ زند، به بهشت خواهد رفت

وارد شدن در کارهاي ستمگران و کمک کردن به آنها و کوشش در راه  .٢
خواستهاي ایشان، همتاي کفر است و نگاه کردن به آنها از روي عمد گناه کبیره اي است 

 . ه به سبب آن سزاوار آتش استک
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  نتیجه گیري 
) ع(بعد از شهادت امام موسی کاظم ) ع(با توجه به اینکه وضعیت زندگی امام رضا 

در شرایط سختی بود اما با تمام وجود خود سعی کرد که شرایط دینی را در ان زمان بسیار 
  . سخت در اوضاع مناسبی نگه دارد

 183در سال ) ع(به این نتیجه می رسیم که امام رضا  با بحث و بررسی در این نوشتار
به رضاي  –حتی غیر شیعیان –عشق مردم . سالگی، هشتمین پیشواي شیعیان شد 35در سن 

، توصیف ناشدنی است و در این باره حکایتهاي شیرینی در تاریخ نقل )ص(آل محمد 
  . شده است

  :قسیم می کرددوران بیست ساله اي اتاقش را به سه دوره می توان ت
  ده سال ابتداي آن که در زمان هارون الرشید بود  .١
 . فرزند بزرگ هارون سپري شد» محمد امین«پنج سال بعد در زمان حکمرانی  .٢

 . همراه گردید» مامون«پنج سال پایانی اش، با روزگار  .٣

امام در این . هفده سال از امامت ایشان در مدینه، و سه سال آخر در خراسان گذشت
ن با حوادث مختلفی در مدینه و شهرهاي دیگر مصادف بود اما با درایت ویژه اي که دورا

  .داشت در مقابل همه ي آنها ، تدبیر اندیشید و تسلیم نشد
وقتی قدم در کوچه ها می گذاشت و از کنار خانه ها ) ص(آفتاب هشتم ال محمد 

  . ادگویی عطر ملکوت را به خانه ها و رهگذران هدیه می د. می گذشت
  : او روزي فرمود 

ارت کند، روز رستاخیز در سه موطن یهر کس با وجود دوري خانه و مزارم مرا ز« 
  : به نزدش می آیم تا از ترس هایی که در آن سه جا به سراغ مردم می آید نجاتش دهم

  زمانی که نامه هاي اعمال به راست و چپ در حرکت آید ، 
  بر روي پل صراط ، 

  » .و محل سنجش اعمال 
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  : در این نوشتار چند مالك مورد بحث قرار گرفته از جمله
  دوران تولد، نوجوانی، جوانی ، امامت، شهادت .1
مهاجرت امام زادگان و سادات به ایران، آزادي بردگان، موقعیت مناسب اجتماعی .2

  روحانیون و برنامه داري براي زندگی 
  دار سیاسی علما، توسعه ي آزادي قرابت حکومت با امامت، اقت. 3
  سازندگی و کمک به فقرا .4
  ) ع(احادیث امام رضا .5
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  کتاب نامه 
در ایران، قم، ) ع(جعفر نژاد، محمد جواد ، آثار حضور و برکات امام رضا  .١

  .  1381انتشارات سلسله، اول ، تابستان 
، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، )ع(حسینی ، جعفر مرتضی، زندگی سیاسی امام رضا  .٢

 . 1385نوزدهم 

، ) ع(الشیخ الصدوق، محمد بن علی بن الحسین ابن باویه، عیون اخبار الرضا  .٣
 تهران، اعلمی 

 . ش  1374اصفهانی، راغب، محاضرات االرباء، افست قم، منشورات الرضی،  .۴

 ) ع(، مشهد، کنگره جهانی امام رضا )ع(االمام الرضا  ، مسند...عطاردي، عزیز ا .۵

 ق .هـ 1380االمین، السید محسن، اعیان الشیعه، منبع االنصاف، بیروت،  .۶

 ق  146العطاردي الخبوشانی، شیخ عزیز اهللا ، مسند االمام رضا،  .٧

 . عاملی، شیخ حر، رسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی .٨

از آسمان فرشته می بارد، مشهد، انتشارات آهنگ قلم، چاپ مال محمدي، مجید،  .٩
  . 1387اول، تابستان 

 
  
  
  
  
  
  
  
  


