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  مقدمه

 

. اند میمستق صراط و ناطق قرآن و نیالثقل واحد میکر نآقر تلو یتال) ع( تیالب اهل
. باشند یم اسوه نیبهتر و هستند ها انسان معلم و تیهدا مصباح و راه چراغ بزرگواران آن

. اند یاله بهیط اتیح دهنده نشان و رگذاریتأث بخش، الهام زانیعز آن سنت و رهیس شناخت
 نردبان معرفت و مانیا یالمنته سدره و طور يها قله انیوال و نور انیدها آن از يرویپ

 مکارم و فضائل یتمام يالگو یوح بزرگ خاندان. بود خواهد نجات دیکل و سعادت
 ملکات و یاله دهیبرگز صفات و میکر قرآن اتیآ یتجل و کامل انسان نمونه و اخالق
 ... هستند یصمدان

 است شانیا کرامت و تیظرف اندازه به نه یاله بزرگ يایاول مقامات از ما درك البته
 شانیا عظمت میتوان ینم ما لذا. ماست خود صیتشخ محدوده در و تیظرف اندازه به بلکه

 و میده یم صیتشخ و میفهم یم خود ما آنچه بلکه میکن نییتب و ریتفس هست که آنچنان را
 و هستند شانیا که آنگونه نه باشند یم شناخت قابل ما يبرا ما ادراکات حد در و اندازه به

 حال نیع در. ماست وسع اندازه به شانیا به نسبت محبت يواد و معرفت باب در ما نصاب
 گفتن خایزل گر،ید شاعر بقول ای. دیچش دیشا یتشنگ بقدر هم د،یکش نتوان اگر را ایدر آب

 و ادب قیتوف وندخدا از دیبا حال نیع در دنید مانند بود یک دنیشن دن،یشن وسفی و
 بزرگ تا باش ادب با. شد مینخواه نائل معرفت به میاموزین ادب تا چون. خواست معرفت

 .است بس سپاه ادب را ادب با ،يشو
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 و يساز انسان دانشگاه. هستند متعال خداوند معرفت گلستان و سفره) ع( تیالب اهل
 جان و دل در را شانیا تا میوشبک دیبا. اند سعادت پرفروغ مشعل و تیهدا چراغ. اند تیترب

. گردد روشن ما دل در ادب و معرفت درخت تا میبخواه خداوند از دیبا. میکن زنده خود
 .بدرخشد ما جان در نور هیآ و ندیبنش ثمر به ما قلب در تیوال بهیط شجره دیبا

 و حسنا صفات تبلور و یاله جامعه کلمه و کامل انسان رهیس بزرگواران آن رهیس
 خطبه در) ع( نیالمؤمن ریام. است قدس عوالم انوار مظهر و حق حضرت يایعل ياسما

 :ندیفرما یم فیشر البالغه نهج 87 عباداهللا فهیشر

 ۀَیرا فیکُم رکَزْت و الْأَصغَرَ الثَّقَلَ فیکُم أَتْرُك و الْأَکْبرِ بِالثَّقَلِ فیکُم أَعملْ لَم أَ«
 فَرَشْتُکُم و ،یعدل منْ ۀَیالْعاف أَلْبستُکُم و الْحرَامِ، و الْحلَالِ حدود علَى فْتُکُموقَ و الْإِیمانِ،

رُوفعنْ الْمم لیقَو و لعیف، و أَریتُکُم منْ الْأَخْلَاقِ کَرَائم لُوا فَلَا ینَفْسمتَعالرَّأْ تَسا يیملَا ف 
یرِكد قَعرُ، رَهصالْب لَا و إِلَ تَغَلْغَلُییکْرُ؛ هعمل کریم قرآن و اکبر ثقل به شما میان در آیا الْف 

 نگذاشته یادگار به شما میان در را) ص(پیامبر دودمان و بیت اهل و اصغر ثقل و ام ننموده
 و واقف حرام و حالل حدود بر را شما و ام ننموده برقرار شما میان در را ایمان پرچم آیا. ام

 بساط و ام نپوشانده شما اندام بر خود رفتار از را عادالنه عافیت آیا و ام نساخته آگاه
 شما به را خویشتن اخالق کرائم و ام نگسترانده شما بر کردارم و گفتار از را نیک يکارها

 ».ام ننموده ارائه

 چراغ بعنوان را کانپا رهیس چگونه) ع( امام که شود مراجعه زین 182 و 160 خطبه به
 تواضع، شجاعت، اخالص، اخالق، ایمان، بزرگواران آن رهیس در. ندیفرما یم انیب راه

 و استقامت یقین، و باور اعتماد، و نفس عزت عفاف، و یپاک ،یزیست ساده صدر، شرح
 مبارزه تقوا، و یخواه عدالت انحراف، و فساد با مبارزه حق، به عشق و يشکرگزار صبر،

 حد در دیگر برگزیده صفت صدها و هنجارشکنان و ها يناهنجار و خرافات و ها تبدع با
 و ها سرمایه زیباترین و ها چراغ بهترین و ها درس نیبزرگتر همه نیا و. شود یم مشاهده اعال
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 جوان نسل ویژه به ما يامروز سرگردان جامعه يبرا و بشریت يبرا یادگارها ماندگارترین
 .ماست

 در و بشناسیم بهتر را یاله عظیم يها سرمایه و بزرگ يها نعمت این قدر ما آنکه دیام
 يفداکار بهتر ایشان یانسان و یاله و یمتعال يها ارزش و یملکوت حریم از يپاسدار راه

 کسب ایشان کریمانه الطاف و یآسمان برکات این از همواره رود یم انتظار: گفت نموده،
 و یاخالق يارتقا و یانسان و یاسالم جامعه یتعال راه در و نموده رحمت و فضل و فیض
 اند آموخته ما به یاله رهبران که را یراه و شویم مند بهره آن از خود یخانوادگ و يمعنو

 در پاینده دولت که بپیمائیم اخالص و قوت با را ایشان هدایت مستقیم صراط و نموده یط
 .است آن

 بزرگوارشان خواهر و) ع(لرضاا یموس بن یعل حضرت ینوران وجود به نسبت
 نور کلّهم الّا و است تر ملموس ما ملت يبرا رسد یم نظر به) س(معصومه فاطمه حضرت

 را راه و کند یم تسهیل بهتر را امر بزرگواران آن زیارتگاه به یدسترس ولیکن هستند واحد
 حضرت و) ع(بیت اهل کریمه و) ع( االئمه ثامن حضرت پربرکت سفره و نماید یم نزدیک

 والیت سایه در یک هر) ع(الکاظم یموس بن احمد حضرت و) ع( یحسن عبدالعظیم
 گاه تکیه و نور پرفروغ مشعل و جان آرام و اند راه چراغ) ع( طهارت و عصمت خاندان
 .نیازمندان و مستمندان راه چراغ و دردمندان درد يشفا و نشاط و امید مایه و دل ارباب

 از خارج برکاتشان و آثار و. است حساب و حد از خارج نیز ربزرگوا آن عنایات البته
 شیب بارگاهشان متنعمان و یتحص ال و تعد ال افتگانشانی تیترب و شاگردان و شمار و اندازه

 واسطه و محبت و ایمان مستحکم حصن و معرفت جاودانه چراغ صورت هر به انتظار از
 .اند پاینده يها دل و زنده يها جان شاهد و اند شهادت و غیب

 خوان چین خوشه تا فرماید عنایت اخالص و محبت معرفت، توفیق ما همه به خداوند
  .کرمه و بمنه. انشااهللا باشیم بزرگواران آن کرم

    )قربانعلی دري نجف آبادي(
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   )علیه السالم(جایگاه اخالق در اندیشه امام رضا

  )جانی پور محمد(
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  :چکیده
 ایستائی یا معنایی رکود نوعی دچار معمول هاي شیوه مبناي بر قاخال علم مطالعه
 و منابع نبودن یا بودن از متأثر آنکه از بیشتر رکود نیا  و است شده یاثربخش و تأثیرگذاري

 متون و منابع مطالعه در غالب پارادایم به که است هایی شیوه از یناش باشد، یاخالق متون
 .است شده تبدیل یاخالق

 حوزه وارد را باشند یم یاسالم اخالق علم یاصل منبع که ینید متون ضل،مع این

 هاي پرسش اما باشند، یم توجه قابل و مفید اگرچه که کرده موضوعی مطالعات از هایی
 در. است گذاشته پاسخ بدون را یاخالق میمفاه تگریهدا کارکرد و نقش درباره اساسی

 از شده برگرفته یاخالق میمفاه و یاسالم قاخال مطالعات حوزه در تاکنون آنچه واقع
 باشد یم یاجمال يریتفس و شرح شتریب است، آمده دست به) ع(اطهار ائمه اتیروا و اتیآ

 تیهدا يکارکردها و مانده مغفول یاخالق میمفاه جوانب از ياریبس شده موجب که
 مورد ،يبدا سعادت يسو به یانسان جوامع و افراد تیهدا در میمفاه نیا نقش و بخش
 .ردینگ قرار لیتحل و هیتجز و یبررس

 گزاره و میمفاه یلیتحل و روشمند مطالعه هستیم، آن دنبال به قیتحق این در آنچه
 لیتحل روش از استفاده با) ع(رضا امام »االسالم محض« ي رساله در شده انیب یاخالق يها

 اصول، حیتشر هب حضرت آن، در که باشد یم) Content Analysis( کالم يمحتوا
 با که است آن مقاله نیا کردیرو قتیحق در.اند پرداخته اسالم نیمب نید اتیاخالق و فروع
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 يمحتوا لیتحل و) ع(رضا امام کلمات از ماندهیباق مجموعه بر حاکم منطق به یکل ینگاه
 اخالق با رابطه در حضرت آن نگاه از يرپردازیتصو و کامل سامانه کی يبازساز به آنها،

  .بپردازد اسالم نیمب نید در آن گاهیجا و
  محتوا لیتحل ث،یحد ،یاخالق هاي ارزش اخالق، ،)ع(رضا امام: گان واژه دیکل
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  :مقدمه
در جایگاه مفسر و نگهبان قرآن کریم، به ترسیم و ) ع(اهل بیت عصمت و طهارت

خوبی این برنامه  تبیین احکام و معارف این کتاب آسمانی پرداخته و تالش نموده اند تا به
مداران و جستجوگران حقایق الهی بتوانند  هدایت انسان را به بشرّیت معرفی نمایند تا قرآن 

با تمسک به کتاب آسمانی، به وظایف دینی خود عمل نموده و طریق سعادت و هدایت را 
و ایشان در کنار تبیین احکام و دستورات دینی به منظور تربیت جامعه اي صالح . بپویند

وارسته، به تشریح اصول و مبانی اخالق اسالمی نیز پرداخته و روایاتی در این زمینه بیان 
کثرت احادیث و روایات متعددي که از ایشان در این خصوص بیان شده است، . فرموده اند

  .بیانگر اهمیت و جایگاه واالي این مسأله در نظر ایشان دارد
پژوهشگران حوزه مطالعات علوم اسالمی و  در این میان اگرچه بسیاري از محققان و

و بررسی جایگاه ) ع(اند به بازشناسی اندیشه هاي ائمه اطهاربه ویژه علم اخالق کوشیده
ارزشمند اخالق و تبیین اصول و فروع آن در نزد ایشان بپردازند، لیکن آنچه تاکنون مطرح 

به نگاه شرح حالی و سیره شده، بیشتر شرح و تفسیر احادیث منقول از آنان همراه با غل
  . نگاري بوده است

ها و مبانی نظري و اعتقادي هر به نظر می رسد الزم است جهت تبیین دیدگاه
شخصیتی، به بررسی و تحلیل محتواي کالم او پرداخت چرا که به واسطه فهم گفتمان هر 

توان شخص و چینش منطقی کلمات او در کنار همدیگر و تحلیل محتواي آنهاست که می
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هاي آن فرد در رابطه با موضوع مورد مطالعه و تا اندازه زیادي به درکی جامع از دیدگاه
نیز بر این مسأله تأکید کرده و ) ع(هاي او دست یافت، چنانکه امیرالمؤمنیناعماق اندیشه

ن بگوئید تا شناخته شوید، سخ؛ » لسانه تَحت مخْبوء الْمرْء فَإِنَّ تُعرَفُوا تَکَلَّموا«: می فرمایند
  )392حکمت  : 1386 ،سید رضی(. چرا که انسان در زیر زبان خود پنهان است

با موضوع تشریح اصول و مبانی دین ) ع(در کتب معتبر حدیثی، متنی از امام رضا
اسالم نقل شده است که همچون رساله اي جامع و کامل در باب احکام دین خدا، فرائض، 

اگرچه این رساله در پاسخ به درخواست مأمون . مذهب تشیع می باشدسنن و اعتقادات 
عباسی توسط آن امام همام نگارش یافته اما صرف نظر از اهداف سیاسی مأمون از چنین 

ارزشمند و قابل توجه می ) ع(درخواستی، آنچه امروزه براي شیعیان و محبین ائمه اطهار
جاي مانده و بیان کننده بسیاري از عقاید  باشد، نگاشته مکتوبی است که از آن حضرت بر

  . و احکام دین مبین اسالم می باشد
نمودارهاي سنجش فراوانی کلمات، موضوعات و جهت گیري هاي استخراج شده از 

نشان می دهند که یکی از مهمترین موضوعات ) ع(جدول تحلیل محتواي رساله امام رضا
بیان برخی از فضایل و رذائل اخالقی است که مطرح شده در این رساله، تأکید بر اخالق و 

احصاء و تبیین این موارد، . در قالب احکام شرعی و واجبات و محرمات بیان شده است
هدفی است که مؤلف این مقاله قصد دارد به بررسی آن بپردازد و جایگاه اخالق را در 

ن مقاله، رساله اي از محور مطالعه ای. مورد واکاوي قرار دهد) ع(اندیشه و کالم امام رضا
آن امام همام است که در ادامه به علت نگارش و اعتبارسنجی اسناد موجود آن اشاره شده 

و روش تحقیق اتخاذ شده در این ) ع(توضیحاتی مختصر پیرامون شخصیت امام رضا. است
  .تحقیق نیز از دیگر بخش هاي مقاله است که پرداختن به آنها ضروري می نمود

  
  



  
  
  
  
  

  
  

   13 \استان مرکزي  –گروه محققان 

  

 

  اخالقمفهوم . 1
) ع(پیش از آنکه به تحلیل محتواي مفاهیم اخالقی استخراج شده از رساله امام رضا

 .پرداخته شود» اخالق«یاصطالح ت الزم است به تعریف لغوي ونخسبپردازیم، در وهله 
هاى نفس انسان  به ویژگى که است »لقخُ«اى عربى و جمع واژه  کلمه »فعالاَ«اخالق بر وزن 

 داراي دو است که »خَلق«و یا » لقخُ« اخالق جمع مکسری نیز معتقدند برخ. شود گفته مى
  )16:  1387ابن فارس، . (هیئت و شکل ،اندازه ونرمی و صافی : معنا می باشد

 معناي دومه ب غالباً ،لقلق و خَص در کتب لغت روشن می شود که دو لفظ خُتفح با
به . ل را چندان استعمالی نیستناي اوو مع و شکل و اندازه چیزي به کار رفته تقدیریعنی 

او خدایى است که ؛ 1»هو الَّذي خَلَقَ لَکُم ما فی الْأَرضِ جمیعا«عنوان مثال در آیه شریفه 
به معناي » خَلَقَ«، اصل کلمه در زمین وجود دارد براى شما آفرید) از نعمتها(همه آنچه را 

  .تقدیر می باشد
 شخص در نتیجه. می باشدمشخص  و بهره ه معناي نصیبب نیز »خُلق« از ریشه اخالق

بهره فراوانی از فضائل و رذائل اخالقی داراست، زیرا فضائل یا که  با اخالق کسی است
. رذائل اخالقی هستند که حالت صفت و ملکه اي نفسانی را در انسان ایجاد می کنند

  )53:  1، ج 1374 ،فتحعلى خانى(
به  قَلَلکن خَ ندسته لق هر دو به یک معناق و خُلَخَتقدند برخی از لغت شناسان نیز مع

وسیله چشم قابل دیدن است و ه هائی اختصاص یافته که ب ها و صورت ها و شکل هیئت
راغب اصفهانی، ( .وي و سجایائی که با بصیرت و دیده دل درك می شودخلق به خُ

  )159: ق 1412

                                                             
  29/ بقره 2
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و حامد محمد غزّالی است که معتقد است؛ در واقع جدا کننده تعبیر خَلَقَ از خُلق، اب
خَلَقَ، قابل تغییر نیست اما خُلق را قابل تغییر می داند که این تغییر هم در اعتقادات و هم در 

البته اولین بار خطوط ) 52:  3، ج 1351غزّالی، . (اخالقیات و هم در اعمال ممکن است
ان کرده اند و سپس غزّالی شارح آن اصلی این مطلب را فارابی، ابن سینا و ابن مسکویه بی

شاهد مثال مدعاي غزالی اینکه برخی آیات قرآن به صورت روشن گذشته از . بوده است
  .اینکه مصداق تغییر را گوشزد می کنند، صراحتاً تغییر اخالق انسان را هم تذکّر می دهند

کدام را  عبارات علماء مختلف بوده و هر نیز اگرچه اخالق علم در تعریف اصطالحی
حقیقت واحدي از  ،در واقع همهکه لی در می یابیم مأاندك ت اما با عبارتی خاص می باشد

و تعابیر  آن را به الفاظ ،این حقیقتدر اظهار و بیان لکن  نظر داشته اند، در را مفهوم اخالق
 اینجا در .پیش آمده استدر این حوزه اختالفاتی لفظی  و لذا دوده انترسیم نم مختلفی

در نهایت  تا ، ذکر می کنیماخالق در تعریف آن بیان داشته اند علماء برخی از آنچه را که
  .، دست یابیمدارده مفهوم و حقیقت واحدي که همه تعاریف بدان اشار به

: یدگوچنین می  در تعریف اخالق اخالق است مسکویه که از قدماء علماءابو علی 
سانی حاصل می گردد که نفس را به جانب افعال خُلق همان حالتی است که براي نفس ان«

ابن مسکویه، . (»آن و بدون تفکر و تأمل به سوي کارهایی تحریک و فرا می خواند
  )51: ق 1415

قول غزّالی را از کتاب  "تهذیب االخالق"همچنین وي در کتاب خویش به نام 
فسانی و حالت راسخه آن هیأت ن«نقل کرده و بر این مطلب تأکید دارد که  "احیاءالعلوم"

اي که خُلق نامیده می شود، اگر کانون افعال نیکو باشد، آن را خُلق حسن و اگر مصدر 
  )25: همان . (»اعمال زشت باشد، آن را خُلق قبیح می نامند

در واقع تفاوت تعریف غزّالی در احیاءالعلوم با دیگر تعاریف یاد شده در کلمه هیأت 
ا صفتی آن حالت راسخ را در نفس انسان پیدا نکند، آن صفت راسخه است که قائل است ت
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به آن شخص اطالق نمی شود و همچنین افعال خوب و بد از انسان به راحتی صادر نمی 
  )52:  3، ج1351غزالی، . (شود

روانشناسی از دیدگاه غزّالی و دانشمندان "دکتر محمد باقر حجتی در کتاب 
م اخالق نمی داند، بلکه از اوامر یا ارکان تعریف غزّالی ، این مبحث را جزو مفاهی"اسالمی
این توجیه اخالق از نظر غزّالی صرفاً عبارت از عمل یا مجرد رفتار نیست و سخنی . می داند

  )331:  2، ج 1365عبدالکریم، . (نسبتاً کامل است
اخالق ناصري"نیز که در کتاب خویش با عنوان  )ره(ین طوسی خواجه نصیرالد" 

نفسانی است که باعث لق ملکه اي خُ«: یه ابن مسکویه مشی نموده است و می نویسدشب
ات حکمت نظري روشن شده است که از کیفی درصدور افعال بدون فکر و تأمل است و 

آن را  چه زوال آن به کندي باشد،آن را حال خوانند و آن به سرعت از بین می رود، آنچه
طوسی، ( .»لق استت خُاین ماهی ود از کیفیات نفسانی وتی بپس ملکه کیفی. ملکه گویند

1364  :101(  
نیز که پیرو نظر غزّالی است، علم  "حقایق"مولی محسن فیض کاشانی صاحب کتاب 

به کمک آن از حاالت مختلف قلب اطّالع حاصل می شود «: اخالق را علمی می داند که
الص و بعضی دیگر مذموم و قبیح صبر، شکر، اخ: که بعضی از آنها پسندیده است مانند

  )31: فیض کاشانی، بی تا . (»حسد و خیانت: است مانند
ملّاصدرا نیز در تعریف علم اخالق، حکمت عملی و اخالق را اعم گرفته است و در 

به اعتقاد وي منظور ازحکمت . این صورت بخشی از آن را به رفتار آدمی مربوط می داند
به عبارت . وبی و گاه رفتاري است که از خوبی بر می خیزدعملی، نفس خوبی یا علم به خ

دیگر ملّاصدرا حکمت عملی را که در برابر حکمت نظري قرار دارد، علم به خوبی و آنچه 
از آن برمی خیزد، می داند و در این جا رفتار برخاسته از خوبی جزو حکمت عملی 

  )116:  4شیرازي، بی تا، ج . (محسوب می شود
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ا توجه به تعاریف مطرح شده می توان اینگونه نتیجه گرفت که علم در نهایت ب
اى نفسانى  ملکه در واقع لقخُاخالق، علمی است که از فضایل و رذایل سخن می گوید و 

شود افعال خاصى از انسان به سادگى و بدون نیاز به فکر و تأمل صادر  است که باعث مى
 که دلق بد یعنى صفات نفسانى پایدار بنیکو و خُلق نیکو یعنى صفات نفسانى پایدار خُ. دشو
این فضائل و رذائل در طول زمان به . یده اندرذیلت نام را لق بدفضیلت و خُ را لق نیکوخُ

فضایل موجب کمال . می شوندمنشأ افعال نیک و بد او  تبدیل شده و ملکات نفس انسان
کنند و دنیا و  ز کمال واقعى دور مىو رذایل، انسان را ا شدهانسان و نیکى دنیا و آخرت او 

 .دسازن آخرت او را تباه مى



  
  
  
  
  

  
  

   17 \استان مرکزي  –گروه محققان 

  

 

  )ع(شخصیت امام رضا. 2
و  امامیه )ع(امام هشتم از ائمه اثنى عشر ، »رضا« ملقب به) ع(ابوالحسن على بن موسى 

ق و .ـه 153و  148سال تولد آن حضرت را . است) ع(دهمین معصوم از چهارده معصوم 
اند و مشهور آن است که روز  الحجه و ذو القعده و ربیع االول گفته ماه تولد ایشان را ذو

  .تولد آن حضرت یازدهم ذو القعده بوده است
ابو «نى به کَّنیز م )ع(و چون امام موسى کاظم  می باشد »ابو الحسن«کنیه آن حضرت 

 یشانمشهورترین لقب ا .اند گفته »ابو الحسن ثانى«را ) ع(حضرت رضا  ،اند بوده »الحسن
ن م ونَفُخالالم هبِ یضر«: است که نیز آنلقب این بنا بر روایتى علت  وبوده است  »رضا«
 المالس  میهِلَع هائن آبم دحألَ کلن ذَکُم یلَ و هیائولن أَم ونَقُوافالم هبِ یضا رمکَ هائعدأَ
والیت (یعنى هم دشمنان مخالف و هم دوستان موافق به ؛  »...اضَالرِهم بِینّن بم یمس کلذّلفَ

یک از پدران او دست نداده بود، از این رو هیچ رضایت دادند و چنین چیزى براى ) عهد او
  )13:  1، ج 1363، صدوق( .نامیده شد »رضا« در میان ایشان تنها او به

الرضى « حضرت را مأمون آنالبته روایات دیگري نیز در کتب متعدد نقل است که 
  )147:  2، ج 1363، صدوق ؛  251:  10 ج ،1378، طبرى. (ه استنامید »من آل محمد

در کتاب عیون اخبار الرضا روایتی به نقل از عبدالعظیم حسنی آمده است که نشان 
صورت ) ع(می دهد این نام گذاري توسط پدر بزرگوار ایشان یعنی امام موسی کاظم 

الرِّضَا و کَانَ یقُولُ ادعوا لی  )ع(یسمی ولَده علیاً  )ع(وسى بنُ جعفَرٍ کَانَ م«: گرفته است
  )5:  49ج  ق،1412مجلسی، . (»... ولَدي الرِّضَا

در کتاب علل الشرایع شیخ صدوق نیز آمده است که احمد بن ابی نصر بزنطی از امام 
ي گمان می کنند مأمون به دلیل رضایت پدر در این رابطه سوال کرد که عده ا) ع(جواد 

در پاسخ ) ع(امام جواد. بزرگوارتان بر والیت عهدي، ایشان را ملقب به رضا کرده اند
رضى هللا تعالى ذکره  )ع(بل اهللا تعالى سماه الرضا ألنه کان  ،کذبوا و اهللا و فجروا«: فرمودند
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ألنه رضی به المخالفون من أعدائه  و ... فی سمائه و رضى لرسوله و األئمۀ بعده فی أرضه
فلذلک سمی من بینهم  )ع(کما رضی الموافقون من أولیائه و لم یکن ذلک ألحد من آبائه 

  )14: 1ج ،1363،صدوق؛ 237:  1ج ق،1413،صدوق. (»الرضا
ى که از موالى خود فرزند آورده انکنیز ، یعنی از جملهبود »ام ولد«مادر آن حضرت 

بیشتر آن  است و احتمال نظر اختالف نیز نام و زادگاه مادر آن حضرت رابطه با در. ندبود
صاحب کشف الغمه نام اصلی  .از مردم شمال آفریقا یا مغرب مراکش بوده است است که

دانسته » ینَأُم الْبن«و » سکَینَۀُ النُّوبِیۀُ«، »شَقْرَاء النُّوبِیۀَ« ،»الْخَیزُرانَ الْمرْسیۀَ«مادر آن حضرت را 
  ) 3: 49ج  ق،1412مجلسی، . (است

یا » نجمه«برخی دیگر از روایات بیان کننده این است که نام ایشان پیش از این 
توسط امام ) ع(بوده و پس از تولد حضرت رضا » تُکْتَم« و یا »سمانُ« یا »سکَنُ« یا »أَروى«

  )313: 1358، طبرسی؛ 11: 49ج ق،1412مجلسی، . (تغییر یافته است» طاهره«به ) ع(کاظم 
و اعتقاد ) ع(شخصیت ملکوتى و مقام شامخ علمى و زهد و اخالق حضرت رضا 

، علی بن که نه تنها در مدینه بلکه در سراسر دنیاى اسالم ه بودسبب شد ایشانشیعیان به 
مورد ) ص(به عنوان بزرگترین و محبوبترین فرد خاندان رسول اکرم  )ع(موسی بن جعفر 

قبول عامه باشد و مسلمانان او را بزرگترین پیشواى دین بشناسند و نامش را با صلوات و 
در مسجد رسول اللّه  ،نداشت تربیست سال بیشآن حضرت در حالی که  .تقدیس ببرند

  .می دادفتوى  مدینه بر منبر می نشست و براي مردم )ص(
علمش : است کهدر رابطه با خصوصیات و ویژگی هاي اخالقی آن حضرت نقل 

 .گردید  گونه و حلم و رأفت و احسانش شامل خاص و عام مى کران و رفتارش پیامبر بى
هیچ حاجتمندى را  .کرد  سخن کسى را قطع نمى .آزرد  کسى را با عمل و سخن خود نمى

 داد و پاى خود را دراز نمى در حضور مهمان به پشتى تکیه نمى .گرداند  مأیوس باز نمى
ها کم  شب .خورد  نشست و غذا مى  به غالمان و خدمه دشنام نداد و با آنان مى هرگز .کرد 
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گشت و مستمندان را   شبهاى تاریک در مدینه مى .خواند  خوابید و قرآن بسیار مى  مى
نظافت را در  .کرد  در تابستان بر حصیر و در زمستان بر پالس زندگى مى .کرد  کمک مى

  جامه ارزان و خشن مى عادتاً .برد  طر و بخور بسیار به کار مىفرمود و ع  هر حال رعایت مى
غذا را  .کرد  ها لباس فاخر در بر مى ها و پذیرایی پوشید ولى در مجالس و براى مالقات

مردم  کرد تاتالش می در هر فرصت مناسبو  اش رنگین نبود  خورد و سفره  اندك مى
  )259:  2ج  ق،1381ی، ل ارب( .سازدمسلمان را به وظایف خود آگاه 

  
  اعتبار سنجی رساله محض االسالم. 3

، ) ق.هـ 4م قرن ( بن شعبه حرانىاز ا» تحف العقول«در کتاب هاي حدیثی همچون 
از عالمه محمد تقی » بحار االنوار«و ) ق.هـ 305م (از شیخ صدوق » عیون اخبار الرضا«

با موضوع ) ع(ن موسی الرضا متنی جامع و کامل از امام علی ب) ق.هـ 1037م (مجلسی 
تشریح شرایع و اصول دین اسالم بر مبناي تشریح عقاید حقّه شیعه نقل است که در حقیقت 
پاسخی بوده به درخواست مأمون عباسی جهت نگارش رساله اي در در باب احکام دین 

می ) ع(روایت است که مأمون، فضل به سهل را خدمت امام رضا . خدا و فرائض و سنن
تد تا از او تقاضا کند رساله اي بنویسد تا براي آیندگان مورد استفاده قرار بگیرد و فرس

حضرت نیز در پاسخ به این درخواست، بالفاصله تقاضاي قلم و کاغذ می کنند و به فضل 
: ق 1404حرانی، . (دستور می دهند که خود وظیفه نگارش این رساله را بر عهده گیرد

416(  
شروع می » ...أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه هنَّ محض الْإِسلَامِ شَهادأَ«له با عبارت از آنجا که این رسا

با صرف نظر از اهداف سیاسی مأمون از . شود، به رساله محض االسالم معروف شده است
چنین درخواستی، آنچه امروزه در کتب تاریخی نقل است و براي شیعیان و محبین آن امام 

مند و قابل توجه می باشد، پاسخی است که حضرت به سرعت نسبت به این همام ارزش
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هاي این رساله، مکتوب بودن آن است که موجب از جمله ویژگی. درخواست داده اند
  . شده در کتب تاریخی با کمترین اختالفی در الفاظ نقل شود

ایات صادر این نکته بر اهل تحقیق و مطالعه پوشیده نیست که در میان احادیث و رو
آنچه به صورت مکتوب باشد، بسیار کم و نادر بوده و در عین حال ) ع(شده از ائمه اطهار 

این رساله از این امتیاز . از ارزش و اعتبار روایی باالیی نیز نزد محدثین برخوردار است
بزرگ بهره مند بوده و همین امر موجب شده است تا محقق با استفاده از روش تحلیل 

  . کالم بدان بپردازدمحتواي 
در رابطه با سند این رساله نیز باید گفت که محدثین در کتب حدیثی خود، دو متن 

شیخ . کامالً مشابه با در نظر گرفتن اندکی اختالفات جزئی را با اسناد مختلف ذکر کرده اند
 صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا سه سلسله سند براي این روایت نقل کرده است که سند

اول و دوم از طریق محمد بن عبدوس نیشابوري نقل شده و سند دوم از طریق زید بن علی 
  ). ع(بن الحسین 

  :اسناد این روایت بدین شرح می باشد
 )رضی اللَّه عنْه(حدثَنَا عبد الْواحد بنُ محمد بنِ عبدوسٍ النَّیسابورِي «: سند اول

 ورابسۀَ بِنَیبنِ قُتَیب دمحنُ مب یلثَنَا عدائَۀٍ قَالَ حمثَلَاث ینَ وسخَم نِ ونَۀِ اثْنَتَیانَ سبی شَعف
  )122:  2ج  ،1363، صدوق. (»النَّیسابورِي عنِ الْفَضْلِ بنِ شَاذَانَ

مد بنِ زید بنِ علی بنِ الْحسینِ بنِ علی بنُ محمد بنِ أَبِی جعفَرِ بنِ مح هحمزَ«: سند دوم
قَالَ حدثَنی أَبو نَصرٍ قَنْبرُ بنُ علی بنِ شَاذَانَ عنْ أَبِیه عنِ الْفَضْلِ بنِ شَاذَانَ  )ع(بنِ أَبِی طَالبٍ 

   )127:  2ج ، 1363، صدوق. (»)ع(عنِ الرِّضَا
براي مأمون نگاشته ) ع(له اي دالّ بر اینکه این رساله را امام رضاالبته در این سند جم

همچنین اختالفاتی در نقل برخی مضامین آن وجود دارد که بسیار . باشند وجود ندارد
  .جزئی است



  
  
  
  
  

  
  

   21 \استان مرکزي  –گروه محققان 

  

 

سند سوم نیز که مضامین روایت آن مطابق با سند اول و روایت محمد بن عبدوس می 
 )رضی اهللا عنه(م أبو محمد جعفر بن نعیم بن شاذان و حدثنا الحاک«: باشد، بدین شرح است

 ،1363، صدوق. (»)ع(عن عمه أبی عبد اهللا محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن الرضا 
  )127:  2ج 

خود هیچ سندي براي ) 416:  ق1404حرانی، (» تحف العقول«عالمه حرانی در کتاب 
پیرامون نسخه شناسی این کتاب نشان این روایت بیان نکرده است ولیکن تحقیقات متعدد 

و در دست داشتن کتب ) ع(می دهد که به علت نزدیکی زمان مؤلف به زمان ائمه اطهار
می توان اینگونه نتیجه گرفت که متن کتاب از اعتبار واالیی ) هاربعمأ(اصول چهارصدگانه 

بیان ) ع(لحسین این متن با متنی که شیخ صدوق به طریق زید بن علی بن ا. برخوردار باشد
  .کرده یکسان است

عالمه مجلسی نیز با ذکر اسناد فوق به نقل از شیخ صدوق و عالمه حرانی، دو سند 
عن أبی علی محمد بن الحسین بن «: دیگر نیز ذکر کرده است که بدین شرح می باشند

 و »الفضل عن أحمد بن علی بن حاتم عن أبیه عن علی بن جعفر عن علی بن أحمد بن حماد
الفضل بن سنان الهاشمی عن محمد بن یقطین و إبراهیم بن محمد رووا کلهم عن الرضا «
  . »)ع(

آنچه مشخص است اینکه هم شیخ صدوق و هم عالمه مجلسی روایت محمد بن 
عبدوس را اصح دانسته اند و عالمه مجلسی با صراحت بیان کرده است که ترك روایت 

بدین جهت . ن روایت محمد بن عبدوس بهتر استدوم به دلیل تکرار مضامین و اصح بود
ما نیز در این تحقیق، روایت محمد بن عبدوس نیشابوري را مالك قرار داده و بر مبناي آن 

؛  154:  2، ج1363، صدوق. (می پردازیم) ع(به تحلیل محتواي کالم حضرت رضا 
  )زئی داردنیز نقل دیگري با برخی اختالفات ج 361 و 352:  10ج  ق،1412مجلسی، 
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  تحلیل محتواي روایت. 4
، الزم )ع(پیش از پرداختن به نتایج به دست آمده از تحلیل محتواي رساله امام رضا

 Content(» تحلیل محتواي کالم«روش . است ابتدا به توضیح روش تحقیق پرداخته شود

Analysis  ( متن«که روشی علمی براي تفسیر «)Text  (ي می باشد، از جمله روش ها
تحقیقی است که در حوزه علوم انسانی و به خصوص در رابطه با زیر رشته هاي علوم 
سیاسی و علوم اجتماعی کاربرد دارد و به این علت که نتایج به دست آمده از طریق این 
روش، داراي اعتبار و روایی باالیی می باشد، بسیار مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار 

  .ه صورت مختصر اطالعاتی در رابطه با این روش بیان می شوددر ذیل ب. گرفته است
  

  جدول تحلیل محتواي روایت
در خواست می کند که اصول، پایه ها و فروع دین ) ع(مأمون عباسی از امام رضا 

گویا مأمون، فضل به سهل را . اسالم را به صورت کلی و خالصه شده براي او بنویسد
تقاضا را مطرح کند و حضرت نیز در پاسخ، بالفاصله  می فرستد تا این) ع(خدمت امام 

تقاضاي قلم و کاغذ می کنند و به فضل دستور می دهند که خود وظیفه نگارش این رساله 
  )416:  ق1404حرانی، . (را بر عهده گیرد

جدول تحلیل «در این بخش متن روایت به صورت تقطیع شده در جدولی با عنوان 
ویاي مضامین، نقاط تمرکز و جهت گیري هاي کلی متن می درج شده است که گ» محتوا
مضمون و  211جمله تقطیع و حدود  77به ) ع(الزم به ذکر است که متن روایت امام . باشد

با توجه به اینکه موضوع مقاله بررسی جایگاه اخالق در . پیام از آن برداشت شده است
؛ در استخراج مضامین تأکید بیشتر بر و مطالب مربوط به آن است اوالً) ع(اندیشه امام رضا

این مبحث بوده و ثانیاً؛ به جهت پرهیز از اطناب و رعایت اختصار در مقاالت علمی، از 
درج کلیه عبارات صرف نظر کرده و فقط مباحث مربوطه در جدول ذکر می شود چرا که 
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العات این جدول که مبناي مط. صفحه است 10اصل این جدول به صورت کامل در حدود 
  :صورت گرفته در مقاله حاضر است بدین شرح می باشد
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  تحلیل محتواي رساله محض السالم:  1جدول

 محتوا ردیف
موضوع 

 اصلی

جهت 
 گیري

 نقطه تمرکز
کد 

 شناسه

B1 
أَنَّ محض الْإِسلَامِ شَهادةُ أَنْ 

لَا شَرِیک هدحو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه لَه 
 A1 توحید خالص الهی اصول توحید

B2 

إِلَهاً واحداً أَحداً صمداً 
قَیوماً سمیعاً بصیراً قَدیراً قَدیماً 
باقیاً عالماً لَا یجهلُ قَادراً لَا یعجِزُ 
 أَنَّه و ورجلًا لَا یدع تَاجحاً لَا ییغَن

قُ کُلِّ شَیخال سلَی و ء  هثْلکَم
لَا  شَی و لَه دلَا ض و لَه هبلَا ش ء

 ةِ وادببِالْع ودقْصالْم أَنَّه و لَه کُفْو
 الدعاء و الرَّغْبۀِ و الرَّهبۀِ

 A2 صفات خداوند متعال اصول توحید

B3 

 و هدبداً ص عمحأَنَّ م و
فص و ینُهأَم و ولُهسر تُهفْوص و هی

 خَاتَم ینَ ولرْسالْم دیس و هنْ خَلْقم
 ینَ لَا نَبِیالَمأَفْضَلُ الْع ینَ والنَّبِی
بعده و لَا تَبدیلَ لملَّته و لَا تَغْیِیرَ 

هتشَرِیعل 

 A3 )ص( صفات پیامبر اکرم اصول نبوت

B4 

اءا جم یعمأَنَّ ج و  دمحم بِه
 بِینُ وقُّ الْمالْح وه اللَّه دبنُ عب

یقُ بِهدالتَّص 

 فروع قرآن

 A4 قرآن حق مبین است

 A5 تأکید بر تصدیق قرآن

قرآن از طرف خداوند 
 است

A6 
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B13 

 و عرالْو هِمیننْ دأَنَّ م و
 و لَاحالص قَ ودالص فَّۀَ والْع

لاستقَامۀَ و الاجتهاد و أَداء الْأَمانَۀِ ا
 ودجطُولَ الس الْفَاجِرِ و رِّ وإِلَى الْب
 لِ واللَّی امیق ارِ والنَّه امیص و
اجتنَاب الْمحارِمِ و انْتظَار الْفَرَجِ 
 کَرَم و زَاءنَ الْعسح رِ وببِالص

 الصحبۀِ

یت وال
ائمه 

 اطهار

 فروع

 A53 تأکید بر ورع

 A54 تأکید بر عفت

 A55 تأکید بر صدق

 A56 تأکید بر صالح

 A57 تأکید بر استقامت

 A58 تأکید بر اجتهاد

تأکید بر اداء امانت به 
 همگان

A59 

 A60 تأکید بر طول سجود

 A61 تأکید بر روزه

 A62 نماز شب تأکید بر

 A63 تأکید بر اجتناب محارم

تأکید بر انتظار فرج با 
 صبر

A64 

 A65 تأکید بر بهترین تعزیت

تأکید بر بهترین 
 همصحبتی

A66 

B61 

 یالنَّه و رُوفعرُ بِالْمالْأَم و
 لَم کَنَ وانِ إِذَا أَماجِبنْکَرِ ونِ الْمع

 علَى النَّفْسِیکُنْ خیفَۀٌ 

امر به 
معروف و 
نهی از 

 منکر

ات
القی

اخ
 

شرایط وجوب امر به 
 معروف و نهی از منکر

A141 

B62 

 انَۀِ والْأَم اءأَد وانُ هالْإِیم و
اجتنَاب جمیعِ الْکَبائرِ و هو معرِفَۀٌ 
بِالْقَلْبِ و إِقْرَار بِاللِّسانِ و عملٌ 

 ایمان

ات
القی

اخ
 

ایمان؛ اداء امانت به 
 همگان

A142 

 A143ایمان؛ اجتناب از جمیع 
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 گناهان بِالْأَرکَانِ

 A144 ایمان؛ معرفت به قلب

 A145 ایمان؛ اقرار به لسان

 A146 ایمان؛ عمل به ارکان

B77 

و اجتنَاب الْکَبائرِ و هی قَتْلُ 
ه عزَّ و جلَّ و النَّفْسِ الَّتی حرَّم اللَّ

 رِ والْخَم شُرْب رِقَۀُ والس الزِّنَا و
عقُوقُ الْوالدینِ و الْفرَار منَ 
 یمِ ظُلْماً وتالِ الْیأَکْلُ م و فالزَّح
أَکْلُ الْمیتَۀِ و الدمِ و لَحمِ الْخنْزِیرِ 

یرِ و ما أُهلَّ لغَیرِ اللَّه بِه منْ غَ
 نَۀِ ویالْب دعا بأَکْلُ الرِّب ةٍ وضَرُور
 و ارمالْق وه رُ وسیالْم و تحالس
 یزَانِ والْم الِ وکْیی الْمف خْسالْب
 اطُ واللِّو و نَاتصحالْم قَذْف
 حِ اللَّهونْ رم أْسالْی ةُ الزُّورِ وادشَه

مکْرِ اللَّه و الْقُنُوطُ منْ  و الْأَمنُ منْ
 ینَ ومونَۀُ الظَّالعم و ۀِ اللَّهمحر
 و وسینُ الْغَممالْی و هِمالرُّکُونُ إِلَی
 رٍ وسرِ عنْ غَیقُوقِ مالْح سبح
 و رَافالْإِس رُ وبالْک و بالْکَذ

فَاف التَّبذیرُ و الْخیانَۀُ و الاستخْ
 اللَّه اءیلأَوۀُ لبارحالْم و جبِالْح

 فروع محرمات

 A178 تحریم قتل

 A179 تحریم زنا

 A180 تحریم سرقت

 A181 تحریم شرب خمر

 A182 پرهیز از عاق والدین

 A183 تحریم فرار از جبهه

 A184 تحریم خوردن مال یتیم

تحریم خوردن گوشت 
 مرده

A185 

 A186 تحریم خوردن خون

تحریم خوردن گوشت 
 حیوان حرام

A187 

تحریم خوردن گوشت 
 قربانی شده براي غیر خدا

A188 

 A189 تحریم ربا

 A190 تحریم سحت

 A191 شرابتحریم 

 A192 تحریم قمار

 A193 تحریم کم فروشی
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 ی ولَاهغَالُ بِالْماشْتال الَى وتَع
 .الْإِصرَار علَى الذُّنُوبِ

تحریم تهمت به زنان 
 پاکدامن

A194 

 A195 تحریم لواط

 A196 تحریم شهادت دروغ

پرهیز از ناامیدي از 
 رحمت خدا

A197 

پرهیز از ایمین از مکر 
 الهی

A198 

 A199 تحریم کمک به ظالم

 A200 تکیه به ظالمینتحریم 

 A201 تحریم قسم دروغ

 A202 تحریم احتکار

 A203 تحریم دروغ

 A204 تحریم کبر

 A205 تحریم اسراف

 A206 تحریم تبذیر

 A207 تحریم خیانت

تحریم کوچک شمردن 
 حج

A208 

تحریم دشمنی با ائمه 
 اطهار

A209 

 A210 ال به مالهیتحریم اشتغ

 A211 تحریم اصرار بر گناه
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چنانکه ذکر شد این جدول بسیار طوالنی است و به جهت اختصار در اینجا تنها 

  .مطالبی که مرتبط با موضوع اخالق بوده، درج شده است
  تحلیل محتواي کمی روایت

موضوعات  منظور از تحلیل هاي کمی، بررسی فراوانی کلمات، قالب ها، مضامین و
مطرح شده در متن می باشد که به محقق کمک می کنند تا بیشتر با ساختار عناصر و مؤلفه 

تحلیل هاي کمی راه ورود براي تحلیل هاي کیفی را . هاي به کار رفته در آن آشنا شود
هموار می کنند و در اصل نشان می دهند که محقق بر اساس چه مبنایی به تحلیل هاي 

  )26:  1378کریپندورف، . (استکیفی پرداخته 
در ذیل به چند مورد از تحلیل هاي کمی در رابطه با رساله محض االسالم امام 

الزم به تذکر است که همه اعداد استخراج شده از جدول به . پرداخته شده است) ع(رضا
  .درصد تبدیل شده و به صورت درصدي در نمودارها درج شده اند

  فراوانی کلمات
فراوانی کلمات، شمارش واژگان کلیدي است که در متن خودنمایی کرده منظور از 

الزم به ذکر است که این کلمات از پیش . و به عنوان اجزاء اصلی متن جلوه گري می کنند
تعیین شده نمی باشند و در مطالعات تحلیل محتوا به تدریج خود را براي محقق نمایان می 

تحلیل محتوا، ستونی اختصاص به واژگان کلیدي سازند بدین صورت که در کنار جداول 
داشته و در حین مطالعه متن، به تدریج تکمیل می شوند و در نهایت مورد بازشماري قرار 

  .می گیرند
در بازشماري این کلمات، واژگان مشابه در یک دسته جاي گرفته و همچون یک 

ار میله اي فراوانی نمود. مفهوم مشترك در قالب نمودار به نمایش گذاشته می شوند
  :بدین شرح می باشد) ع(بیشترین کلمات استفاده شده در رساله محض االسالم امام رضا 
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  فراوانی کلمات رساله محض السالم:  1نمودار 

  
که طبیعتاً می بایست در این رساله باالترین فراوانی را داشته » اهللا«پس از لفظ جالله 

، تأکید بر واژه امامت و والیت و همچنین تأکید بر )ص(مات نماز، نام پیامبر اکرمباشد، کل
باشند که نشان از اهمیت و جایگاه واالي این قرآن مجید داراي باالترین فراوانی می

  .واژگان در اندیشه و کالم حضرت دارد
  فراوانی موضوعات

ند که عبارات و مضامین منظور از فراوانی موضوعات، عناوین کلیدي و کلی می باش
این موضوعات کلی بوده . مختلف متن به دنبال بیان شرحی در رابطه با آن عنوان می باشند

دهند و با نگاهی اجمالی به فهرست آنها و بررسی و چارچوب اصلی متن را تشکیل می
-میزان فراوانی هر کدام می توان به سهولت تشخیص داد که متن مورد مطالعه در چه حوزه

  .اي بوده و در رابطه با چه مواردي سخن گفته است
از دیگر کاربردهاي سنجش فراوانی موضوعات، آشنایی با اندیشه ها و افکار مؤلف 

در موارد متعددي ممکن است یک متن با عنوانی خاص مشهور شود لکن پس . متن است
شایسته است  از بررسی فراوانی موضوعات آن متن می توان به این نتیجه دست یافت که

متن مورد مطالعه داراي عنوانی دیگر باشد چرا که فراوانی آن موضوع بیشتر بوده و بیانگر 

٢٣.٧
١٧.۵

١١.٣١٠.٣١٠.٣٨.٢
۵.٢۵.٢۵.٢٣.١

٠
۵
١٠
١۵
٢٠
٢۵

لفظ جالله 
اهللا

نام ائمه قرآنامامتنام پیامبرنماز
اطهار

بهشت و ایماناسالم
جهنم

حق و 
باطل
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در ذیل نمودار موضوعات مطرح شده در . دغدغه مؤلف در رابطه با آن موضوع می باشد
  : باشددرج شده است که بدین شرح می) ع(رساله محض االسالم امام رضا

  فراوانی موضوعات رساله محض االسالم:  2نمودار 

  
، برائت از )ع(همانطور که مشاهده می شود، موضوعات نماز، والیت ائمه اطهار

. بیان شده اند) ع(دشمنان و قرآن از جمله مواردي هستند که به دفعات در رساله امام رضا
فوق در ذهن و اندیشه سنجش فراوانی این موضوعات بیانگر این مطلب است که موارد 

مؤلف از اهمیت و جایگاهی واال برخوردار بوده و در حقیقت دغدغه هاي اصلی مؤلف 
  .براي نگارش آن متن را تشکیل می دهند

  
  فراوانی جهت گیري ها

منظور از جهت گیري ها، عناوین کلی هستند که هر کدام از موضوعات اصلی 
دیگر به جهت سهولت بررسی هر متنی،  به عبارت. مطروحه در متن را شامل می شوند

موضوعات اصلی استخراج شده، در مرحله دوم در قالب عناوینی کلی تر درج می شوند 
در ذیل موضوعات اصلی استخراج شده از . می گویند» جهت گیري«که به آن عناوین، 

آن  در قالب سه عنوان کلی دسته بندي شده اند که نمودار کلوچه اي) ع(رساله امام رضا
  :به شرح ذیل می باشد

١۶.٧
١٠.٧٩.۵٨.٣٧.١٧.١۶.٠۶.٠۶.٠۴.٨۴.٨۴.٨٣.۶٢.۴٢.۴

٠.٠
١٠.٠
٢٠.٠

فراوانی موضوعات
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  فراوانی جهت گیري هاي رساله محض االسالم:  3نمودار 

  
منظور . توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد می باشد: منظور از اصول دین موارد مانند

) ص(از فروع دین نیز احکام و دستورات شرعی می باشد که از کتاب خدا و سنت پیامبر 
  . در رساله خود بدان اشاره کرده اند) ع(ستخراج شده است و امام رضاا

  
منظور از اخالقیات نیز مواردي هستند که به فضائل و رذائل خلق و خوي انسان ها در 
جامعه بشري پرداخته و مواردي که موجبات سعادت و هدایت و یا شقاوت و ضاللت افراد 

  .می باشند را بیان می کند
در کالم خود به همه موارد اصلی ) ع(ي کلی نشان می دهد که امام رضااین دسته بند

و فرعی و اخالقی دین مبین اسالم توجه داشته و در یک رساله کوتاه به صورت خالصه 
. همه آنچه یک فرد در رابطه با دین اسالم باید بداند و بدان عمل کند را بیان کرده اند

، به عنوان یک کتاب اصول عقاید و احکام و حتی موارد فوق نشان می دهد که رساله امام
کتابی اخالقی قابل بررسی و مطالعه است که در ذیل به صورت جزئی به استخراج مفاهیم 

  .اخالقی آن پرداخته و این موارد را بیان خواهیم کرد
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  تحلیل محتواي کیفی روایت
اده هاي متن از منظور از تحلیل محتواي کیفی، تکنیکی براي تفسیر ذهنی محتواي د

طریق کدگذاري هاي طبقه بندي شده به صورت سیستماتیک می باشد که به دنبال 
به عبارت دیگر . مشخص ساختن الگوهایی است که در نهایت از مفاهیم ساخته می شوند

تحلیل هاي کیفی، به مثابه تکنیکی براي بررسی عمق بیشتري از پدیده اتخاذ می شوند که 
  )14:  1373هولستی، . (نظریه پردازي می شونددر نهایت منجر به 

در این قسمت با توجه به موضوع اصلی مقاله قصد آن داریم تا به بررسی جایگاه 
چنانکه پیشتر در بخش تحلیل محتواي کمی گفته . بپردازیم) ع(اخالق در کالم امام رضا

موضوع . سازندشد، تحلیل هاي کمی راه را براي ورود به تحلیل هاي کیفی هموار می 
اخالق و بیان برخی از فضایل و رذائل اخالقی از جمله موضوعات کلیدي است که امام در 

  .رساله خود بدان اشاره فرموده اند
در رساله محض االسالم در رابطه با موضوع اخالق بیان کرده اند را ) ع(آنچه امام 

موارد فوق بر . ائل اخالقیفضائل و رذ: می توان به دو دسته تقسیم نمود که عبارتند از
اساس دسته بندي نقاط متمرکز استخراج شده از متن رساله به دست آمده اند که در جدول 

  :ذیل به همراه کد شناسه هر کدام نشان داده شده است
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  دسته بندي مفاهیم مرتبط با اخالق در رساله محض االسالم:  2جدول 

 لرذائ فضائل

کدشنا نقطه تمرکز ردیف کدشناسه نقطه تمرکز ردیف
 A124نهی از هر گونه تعصب در  A71 1تأکید بر انجام غسل هاي  1

 A63 تأکید بر اجتناب از محارم A74 2تأکید بر نمازهاي مستحب و  2

 A178 تحریم قتل A75 3 تأکید بر نماز اول وقت 3

 A179 تحریم زنا A76 4از تأکید بر فضیلت نم 4

 A180 تحریم سرقت A86 5» بسم اهللا«تأکید بر بلند گفتن  5

 A181 تحریم شرب خمر A96 6تأکید بر روزه هاي مستحبی  6

 A182 پرهیز از عاق والدین A97 7 تأکید بر روزه مام شعبان 7

 A183 تحریم فرار از جبهه A102 8تأکید بر انجام حج براي  8

 A184 تحریم خوردن مال یتیم A115 9تأکید بر استحباب صلوات بر  9

 A185 تحریم خوردن گوشت مرده A118 10 تأکید بر احسان به والدین 10

 A186 تحریم خوردن خون A53 11 تأکید بر ورع 11

 A187م تحریم خوردن حیوان حرا A54 12 تأکید بر عفت 12

 A188تحریم گوشت قربانی شده  A55 13 تأکید بر صدق 13

 A189 تحریم ربا A56 14 تأکید بر صالح 14

 A190 تحریم سحت A57 15 تأکید بر استقامت 15

 A191 تحریم شراب A58 16 تأکید بر اجتهاد 16

 A192 تحریم قمار A59 17 تأکید بر اداء امانت به همگان 17

 A193 تحریم کم فروشی A60 18 تأکید بر طول سجود 18

 A194 تحریم تهمت به زنان پاکدامن A61 19 تأکید بر روزه 19
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 A195 تحریم لواط A62 20 تأکید بر نماز شب 20

 A196 تحریم شهادت دروغ A64 21 تأکید بر انتظار فرج با صبر 21

 A197امیدي از رحمت پرهیز از نا A65 22 تأکید بر بهترین تعزیت 22

 A198 پرهیز از ایمنی از مکر الهی A66 23 تأکید بر بهترین همصحبتی 23

 A199 تحریم کمک به ظالم A141 24تأکید بر امر به معروف و نهی  24

 A200 تحریم تکیه به ظالمین 25   - 

 A201 تحریم قسم دروغ 26   - 

 A202 تحریم احتکار 27   - 

 A203 تحریم دروغ 28   - 

 A204 تحریم کبر 29   - 

 A205 تحریم اسراف 30   - 

 A206 تحریم تبذیر 31   - 

 A207 تحریم خیانت 32   - 

 A208 تحریم کوچک شمردن حج 33   - 

 A209 تحریم دشمنی با ائمه اطهار 34   - 

 A210 تحریم اشتغال به مالهی 35   - 

 A211 تحریم اصرار بر گناه 36   - 

  :مفاهیمی که در جدول فوق بیان شده، نشان دهنده این است که
براي اخالق جایگاه بسیار واالیی را قائل هستند به گونه اي که در ) ع(اوالً؛ امام رضا 

رساله مختصر خود از پرداختن به فضائل و رذائل اخالقی نیز کوتاهی نکرده و اهم این 
و  یمستحب و نمازهاي روزه ها، غسل هارداختن به به عنوان مثال پ. موارد را بیان نموده اند

بر بلند  ، تأکیدنماز جماعت یلتفضو  بر نماز اول وقت آن، تأکیدتعداد رکعات  تبیین
بر  فرستادن صلواتی، اله يرضا ينجام حج برا، ادر نماز »یمبسم اهللا الرحمن الرح«گفتن 
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از هر گونه تعصب  و نهی و فرزندان ینحقوق والد ین و تبییناحسان به والد، و آل او یامبرپ
ین از جمله این موارد است که بخشی از آنها در جدول تحلیل محتواي روایت درج در د

  .شده است
به منظور تشریح احکام و دستورات شرعی، برخی از واجبات و ) ع(ثانیاً؛ امام 

زمره  محرمات را در رساله خود ذکر کرده اند که از جمله آنها مواردي است که در
از عاق  و پرهیز شرب خمر، سرقت، زنا، قتل یمتحر: مباحث اخالقی جاي دارد مانند

در کالم خود تالش نموده اند تا آن دسته ) ع(این مطلب نشان از آن دارد که امام. ینوالد
از واجبات و محرماتی را بیان کنند که در زندگی روزمره مردم بیشتر کاربرد داشته و مردم 

این موارد در صورت رعایت بر جنبه هاي شخصیتی آنان نیز اثر . مبتال هستندنسبت به آن 
  .گذاشته و مفاهیم اخالقی را در سطح جامعه گسترش می دهد

ثالثاً؛ آن حضرت به منظور معرفی الگوهایی کامل و شایسته در رابطه با رعایت اخالق 
و برخی از صفات اخالقی پرداخته ) ع(اسالمی، به بیان برخی از ویژگی هاي ائمه اطهار

این مطلب از جنبه اي دیگر بیانگر تأکید امام بر این ) B13. (ایشان را بیان فرموده اند
 ات،صالحا ت،قاصد، عفت، ورعتقوا و بر  یدتأک: فضائل اخالقی است که عبارتند از

هاي  روزه، طول سجود ،اداء امانت به همگان و تالش، جهد در دین خدا، استقامت
 ینبهتریت و تعز ینبهتر، با صبر همراه انتظار فرج، محارم از اجتناب، نماز شب، مستحبی
  .ی با یارانهمصحبت

رابعاً؛ ایشان در بخشی از کالم خود به تبیین مسأله ایمان پرداخته و ایمان را چنین 
بِالْقَلْبِ و  هبائرِ و هو معرِفَالْکَ و الْإِیمانُ هو أَداء الْأَمانَۀِ و اجتنَاب جمیعِ«: تعریف می کنند

این بخش از کالم حضرت در حقیقت تبیین مسأله ). B62(» إِقْرَار بِاللِّسانِ و عملٌ بِالْأَرکَانِ
اي است که در رابطه با تفاوت بین انسانهاي مؤمن و مسلمان در بخش دیگري از رساله 

ه درکی که از فضاي حاکم بر جامعه دارند و با توجه ب) ع(امام. بدان پرداخته شده است
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اتهاماتی که به مسلمانان و به خصوص نسبت به شیعیان مطرح می شود و تالش هایی که 
صورت می گیرد تا چهره اسالم را غبارآلود نشان دهند، پیشاپیش به دفع شبهه اي در این 

گناه کبیره شده است، زمینه پرداخته و به تبیین وضعیت ایمان انسان مسلمانی که مرتکب 
  .می پردازند

و إِنَّ الْإِسلَام غَیرُ الْإِیمانِ و کُلُّ «: ایشان در بخش دیگري از کالم خود می فرمایند
زْنلَا ی نٌ وؤْمم وه رِقُ وسینَ یارِقُ حرِقُ السسلَا ی ناً وؤْممٍ ملسکُلُّ م سلَی و ملسنٍ مؤْمی م

  )B56. (»انی حینَ یزْنی و هو مؤْمنٌ و أَصحاب الْحدود مسلمونَ لَا مؤْمنُونَ و لَا کَافرُونَالزَّ
در رابطه با  "عام و خاص من وجه"در حقیقت حضرت با بیان یک رابطه منطقی 

لحظه اسالم و ایمان به تشریح این مطلب می پردازند که مرتکب گناه کبیره اگرچه در 
  . انجام گناه از ایمان خارج شده است اما از اسالم خارج نشده و کافر و فاسق نیست

مسأله ایمان انسانی که مرتکب کبیره شده است، از جمله مهمترین مسائلی کالمی می 
باشد که در طول تاریخ اسالم موجب شکل گیري فرقه ها و مذاهب گوناگونی شده که هر 

نمونه آن . ی و به علت دوري از قرآن و عترت، به بیراهه رفته اندکدام از روي جهل و نادان
در رابطه با مرتکب کبیره ) ع(اعتقاد خوارج و مارقین در زمان امامت علی بن ابی طالب 

 انسان هایی خوارج،. است که وي را فاسق دانسته و ریختن خوي وي را حالل می شمردند
از  رامرتکب گناه کبیره که  بودند ادانو ن مغز خشک دیندارانی و متعصب، فهم کج

و  هر جا که خوارج حاکم نباشند، دارالکفر استمی دانستند و معتقد بودند اصحاب جحیم 
 : 1388پاکتچی، ( .هر کس در دارالکفر ساکن شود، کافر است و باید علیه او قیام کرد

  )تشیع
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  گیرينتیجه

 بررسی اندیشه ها و گفتار به کوتاه یاربس نوشتار آن بود که به صورت هدف این
 و پرداخته اخالق و جایگاه آن با در رابطه) السالم علیه(رضا  حضرت الهى، هشتم حجت

 زمینه، این در گرچه. دهد  ارائه همام در این خصوص امام کالم آن از ناتمام گزارشى
متنی دست  عتبر،منابع حدیثی م در اما است بسیاري موجود تاریخى و حدیثى هاى گزارش

نوشته و مکتوب از آن حضرت نقل شده است که به دلیل جمله آغازین آن به رساله 
در این رساله جمالت و تأکیدات مختلف و متعددي . مشهور شده است» محض االسالم«

در رابطه با اصول، فروع و احکام دین اسالم و همچنین مباحث اخالقی به چشم می خورد 
از روش تحلیل محتواي کالم تالش کرده است این موارد را استخراج  که محقق با استفاده

  .و تبیین نماید
از مباحث این رساله به فروع دین، % 51تحلیل هاي کمی نشان می دهد که در حدود 

بیشترین موضوعات مطرح شده در . نیز به اخالقیات پرداخته است% 24به اصول دین و % 25
، برائت از دشمنان و تأکید بر قرآن کریم می باشد )ع(اطهار این رساله؛ نماز، والیت ائمه

که سنجش فراوانی آنها نشان می دهد، این موارد در ذهن و اندیشه مؤلف از اهمیت و 
جایگاهی واال برخوردار بوده و در حقیقت دغدغه هاي اصلی مؤلف براي نگارش متن را 

  .تشکیل می دهند
که طبیعتاً می بایست در » اهللا«از لفظ جالله  همچنین بیشترین کلمات کلیدي نیز پس

، تأکید بر واژه امامت و )ص(این رساله باالترین فراوانی را داشته باشد؛ نماز، نام پیامبر اکرم
موضوع اخالق و بیان موارد متعددي از فضائل و رذائل اخالقی . والیت و قرآن مجید است

واال برخوردار است لذا بدین جهت محقق  از اهمیت و جایگاهی) ع(نیز در رساله امام رضا
به صورت جزئی به تجزیه و تحلیل مباحث مطروحه در این زمینه پرداخته و نکات قابل 
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در این رساله در پی بیان برخی از احکام و دستورات ) ع(امام. تأملی را استخراج کرده است
اشاره نموده اند که  دین در قالب واجبات و محرمات، به برخی از فضائل و رذائل اخالقی

در زندگی روزمرّه مردم کاربرد بیشتري دارد و رعایت آنها موجب گسترش اخالقیات در 
  .فضاي جامعه می شود

به منظور معرفی الگوهایی در زمینه فضائل اخالقی، به بیان برخی از ) ع(آن حضرت
. شاره می کنندپرداخته و به مواردي از فضائل اخالقی آنان ا) ع(ویژگی هاي ائمه اطهار

همچنین در بخشی از کالم خود به تبیین مسأله ایمان پرداخته و در رابطه با تفاوت بین 
انسانهاي مؤمن و مسلمان و تبیین وضعیت ایمان انسان مسلمانی که مرتکب گناه کبیره شده 

  .است، پیشاپیش به دفع شبهه اي در این زمینه پرداخته اند
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  :منابع

  ن مجیدقرآ. 1
، مترجمین ابوالقاسم )تاریخ بزرگ اسالم و ایران(اثیر، علی بن محمد، الکامل   ابن. 2

  .ق1385مؤسسه مطبوعاتى علمى، : حالت و عباس خلیلى، تهران
، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، هاللغ یسابن فارس، احمد، معجم مقائ. 3

1387.  

 یراالخالق و تطه یبتهذ یعقوب،حمدبن احمد بن م یابو عل یه،ابن مسکو. 4
   .ق1415 یدار،االعراق، قم، انتشارات ب

:  ، تبریز ، تعلیق هاشم رسولی ، کشف الغمه فی معرفه االئمه  ی س ی ع  ن ب  یل ع ، یل ارب. 5
  .ق1381مکتبه بنی هاشم، 

: نباردن، لورنس، تحلیل محتوا، ترجمه ملیحه آشتیانی و محمد یمنی دوزي، تهرا. 6
  . 1375انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 

بنیاد دایره المعارف، چاپ اول، : پاکتچی، احمد، دایره المعارف تشیع، تهران. 7
1388. 

سازمان پژوهش و : چوبینه، مهدي، طرح مطالعاتی راهنماي برنامه درسی، تهران. 8
  . 1380برنامه ریزي آموزشی، 

  .ق 1404انتشارات جامعه مدرسین،  :قمتحف العقول،  ،حرانى، حسن بن شعبه. 9
صفوان  یحتصح  راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن،. 10

  .ق1412دار العلم، : عدنان داودى، بیروت

 :مشهد ی،، ترجمه محمد دشتهنهج البالغ ، ابوالحسن محمد بن حسین سید رضی،. 11
  . 1386 رالمومنین،یام یقاتیتحق یانتشارات سنبله، مؤسسه فرهنگ



  
  
  
  
  
  

 1390وهشی شناخت اخالق و آداب رضوي مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژ  /  40

 

 

، تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم، ترجمه تاریخ الخلفاءسیوطی، جالل الدین، . 12
  .1363انتشارات امیر کبیر، : سید مهدي حائري قزوینی، تهران

االربعه، قم، چاپ  هفی االسفار العقلی هالمتعالی هشیرازي، صدرالدین محمد، الحکم. 13
 .مصطفوي، بی تا

انتشارات جهان،  :قم، )ع(عیون أخبار الرضا بابویه،  بن على بن دمحمصدوق، . 14
1363.  

سروش، : محمد بن جریر، تاریخنامه طبرى، تحقیق محمد روشن، تهران  طبري،. 15
1378.  

نصیرالدین، اخالق ناصرى، تصحیح و تعلیق مجتبى مینوى و  طوسى، خواجه . 16
  .1364سوم،علیرضا حیدرى، تهران، انتشارات خوارزمى، چاپ 

ترجمه  ی،و دانشمندان اسالم یغزال یدگاهاز د یعثمان، روانشناس یم،عبدالکر. 17
   .1365چاپ چهارم،  ی،نشر فرهنگ اسالم تهران، دفتر  ی،دکتر محمد باقر حجت

 ی،محمد خوارزم یدالدینترجمه مؤ ین،علوم الد یاءابو حامد محمد، اح ی،غزّال. 18
   .1351 یران،ا  فرهنگ یادتهران، انتشارات بن

هاى بنیادین علم اخالق، تهران، انتشارات کوثر،  فتحعلى خانى، محمد، آموزه. 19
1374.   

  .تا یالبیضا، تهران، انتشارات اسالمى، ب هفیض کاشانى، مال محسن، محج. 20

 ینی،محتوا، ترجمه هوشنگ نائ یلتحل یروش شناس یکلوس، مبان یپندورف،کر. 21
  . 1378انتشارات روش، 

کیوي، ریمون و کامپنهود، لوك وان، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه . 22
  . 1381چاپ ششم،  انتشارات توتیا، : عبدالحسین نیک گهر، تهران
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لدرر أخبار  همجلسى، محمد باقر بن مولى محمد تقى، بحار األنوار الجامع. 23
  .ق1412، همیدار الکتب اإلسال: تهران  ،)علیهم السالم(األطهار هاألئم

آر، تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمه نادر ساالرزاده .هولستی، اُل. 24
 . 1373طباطبایی،  انتشارات دانشگاه عالمه : امیري، تهران
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  یتیترب ي سیره در علمی ي مناظره روش گاهیجا

  )السالم هیعل( رضا امام 
  )يریام محمد(
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  :چکیده
اد فهم مشترك و درك متقابل توأم با اثربخشی دو جانبه مناظره، گفتمانی براي ایج

هاي آن را به عنوان یکی از روش) ع(به ویژه امام رضا) ع(است؛ از این رو، ائمه معصوم
هدف این . دانستندآموزشی در موضوعات پرچالش علمی در خور دقت و تأمل بسیار می

با عالمان ادیان )ع(لمی امام رضااي عي مناظرهمقاله تبیین روش مورد نظر بر اساس شیوه
پردازد که با توجه به روش، اصول و می) ع(ي مناظرات امام رضادیگر است و به مطالعه
توان آن را به عنوان روش آموزشی مطرح کرد اي آن حضرت میچگونگی فرآیند مناظره

اکم بر و سپس اصول ح) ع(در این مقاله، ابتدا روش مناظراتی حضرت رضا. و به کار بست
  .شودي علمی نزد آن حضرت بررسی میظرهاروند آن و چگونگی فرآیند یک من

  .    یعلم مناظره روش مناظره، اصول ،یعلم مناظره ،)ع(رضا امام: واژگان دیکل
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  :مقدمه

 آن از همواره )ع(معصوم يائمه که بوده آموزشی هايروش از ايمناظره روش

 آگاهی هدف با و دوجانبه اثربخشی با توأم متقابل ركد و مشترك فهم ایجاد براي

 رفع منازعات، کاهش مثبت، هاينگرش ایجاد اطالعات، بدل کردن و رد بخشی،

واقع،  در. کردندمی عملی استفاده مسائل حل به و کمک توافق موارد يتضادها،توسعه
-می) ص(اسالم مبرپیا حضور به نصارا و یهودیان که صدر اسالم روزگار از مناظره آغاز

 مطلوب انجام که ايگونه به است حساس و ظریف مهم، بسیار مناظره .یافت رواج رفتند،

-می عکس ينتیجه آن نامناسب و غیرصحیح انجام و است اثربخش و بسیار سودمند آن

 .دهد

در  )علمی يالبته به شیوه(مناظره اسالمی، تفکر و فرهنگ در که است مسلم
 مورد و ناپذیراجتناب است ضرورتی) عقیدتی مباحث بیشتر(ویژه مسائل و موضوعات

 محوري نقش و توصیه تأکید این اساسی علت .است بوده مکرر يتوصیه و فراوان تأکید

 رشد موانع نمودن مرتفع بیراهه، از راه نمایاندن در علمی هايبررسی و کاوشها ها،مناظره

 مختلف مراتب و مراحل طی براي مساعد هايزمینه و تمهیدات سازي آماده و بالندگی و

 و مادي پویاي و سالم حیات با مرتبط و گوناگون هايجلوه و ابعاد در توسعه و پیشرفت
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 بر متکی و خردمندانه هاياسلوب ترینشاخص از یکی دلیل، این به است؛ انسان معنوي

 مناظره يشیوه همین انبیا، صدق خدا و یگانگی اثبات مورد در قرآن بالغت و فصاحت

 نمرود که ندیدي آیا":فهمید آیه این از توانمی را آن ضرورت و اهمیت است که

 :گفت او به ابراهیم گاهآن برخاست؛ احتجاج و مجادله به ابراهیم با خدا یکتایی يدرباره
 کنممی زنده نیز من  :گفت نمرود میراند؛می و کندمی زنده که است خدایی خداي من،

اگر  تو آورد؛خاور می جانب از را خورشید خداوند مطمئناً،: گفت ابراهیم انم؛میرو می
درمانده  و ماند عاجز جواب از بود، ورزیده کفر که آن کن؛ طالع مغرب از را آن توانی

  ).258 بقره، (.بود  نخواهد ستمکاران رهنماي خداوند و شد

در  )ع(معصومان ارياستو و استحکام و آموزش در مناظره اهمیت به اذعان با
 يدر سیره مناظره روش چگونگی بررسی به مقاله، این در آموزشی، -علمی برخوردهاي

 هايمناظره روند از شده گرفته این مقاله، در شده مطرح مباحث يعمده .پردازیممی آنان

  .است دیگر ادیان عالمان با )ع(رضا امام علمی

  علمی يمناظره روش

 از راه حلیراه یا پاسخ آوردن دست به براي جستجو جریان )علمی يمناظره(مناظره

 و به یاددهنده هم روش این. هاستنظر و هاایده يعرضه و اطالعات تبادل گو، و گفت
 ي موضوعاتدرباره داشته، شرکت مباحثه ایندفر در که دهدمی فرصت یادگیرنده به هم

 یاد براي که فرصتی است آن روش این ویژگی ترینمهم. کنند اطالعات تبادل مختلف

 دوجانبه از همکاري ناشی هايتجربه و متعدد هايایده کشف و بیان يوسیله به گرفتن

 يدهنده تنها نشان مناظره و بحث برخی، يگفته به .)1380سجادي،( کندمی ارایه
 .باشددرون ارتباطها می مشترك يزمینه هرگونه فقدان و هافعالیت در ناهماهنگی

 که حالی در و کنندمقایسه می را هایشانایده و بیان را عقایدشان مردم چون) 1375لیزینا،(



  
  
  
  
  
  

 1390وهشی شناخت اخالق و آداب رضوي مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژ  /  46

 

 

 .کنند دفاع خود از نگرش دارند تمایل کنند، رد را خود سخنان هم نظرات دارند تالش
 در و دیگر ايبه گونه کردن بحث) ع(رضا امام علمی هايمناظره در که صورتی در

 او به نی،نصرا با جاثلیق مناظره در )ع(امام مثال براي ؛بوده دفیه به دستیابی ،راستاي

 که بود حق خودش در) ع(عیسی شهادت که هستی قایل !جاثلیق تو اي«: فرمود

 کسی مگر سوي آسمان، به کندنمی صعود که! حواریین گروه اي شما با گویممی«:گفت

 است؛ پیغمبران که خاتم شتر دةسوار شون مگر من، از غیر باشد شده نازل آسمان از که

 این در گویی چه پس. آیدمی فرود و نمایدمی صعود آسمان جانب به حضرت آن همانا

 آن منکر و است قول عیسی این«: گفت جاثلیق .)بحث جهت به کردن هدایت(» سخن؟

عیسی حق در متی و و مرقابوس لوقا شهادت در گوییمی چه پس«: فرمود )ع(امام. »نیستم
 ایشان«: کرد عرض جاثلیق). هدایت کردن(»آن ؟ بر را عیسی دادند نسبت آنچه در و )ع(

 که را علما این نخست از آیا جاثلیق! قوم اي«: فرمود) ع(امام. »عیسی بر بستند دروغ

 و هستند انجیل علماي ایشان که گواهی نداد و نکرد بستند، تزکیه گوید دروغمی اکنون
 دوست! مسلمانان عالم اي«: کرد عرض جاثلیق. »است؟ راستی و حق به مقرون ایشان قول

 داشتم معاف کار این از را تو«: فرمود )ع(امام. »معاف بداري علما این امر از مرا که دارم

-می دلت هرچه از اینک) متقابل درك جهت در همگامی. (درگذشتم مسئله این از و

  ).1404بابویه، ابن).  (پرسش به دعوت. (»جاثلیق اي بپرس خواهد

از  ایشان هدف که داشت اذعان توانمی )ع(امام ايمناظره يشیوه این به توجه با 
ارتقاي  .2 بحث؛ مورد موضوع از روشن و انتقادي فهمی به رسیدن .1 واقع در مناظره،

براي  )کننده تسریع( کاتالیست نقش ایفاي .3مباحثه؛  در کننده شرکت فرد خودآگاهی
  .کند نگاه مباحث به تريروشن و ترآگاهانه روش به تا است بمخاط به کمک
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  علمی يمناظره اصول 

 حاکم اصل چند به باید ،)ع(رضا امام يمناظره فرآیند چگونگی به پرداختن از پیش

یک  عنوان به علمی يمناظره روش که چرا کرد؛ توجه حضرت آن ايمناظره بر فرآیند
 اصول مختص گرفتن نظر در مستلزم دیگر، آموزشی يشیوه هر همچون آموزشی يشیوه

 یک روش واقع، به کارگیري در .کندمی ایجاب را روش اصول، اساساً و است خود

به  را این اصول) ع(رضا امام که آنجا از. است آن با مرتبط اصول گرفتن نظر در مستلزم
 بر حاکم روح به توجه با است، نکرده ذکر تجویزي هايگزاره صورت به و طور مشخص

 ایشان علمی هايهبرمناظر حاکم اصول آید،می ادامه در که را مواردي توانمی مناظرات،

  .دانست

 و بالغت معنوي ایط شر از یکی :وجدان تحریک و دل و عقل به توأم خطاب -1
 شیوه این تأثیر. دانست گرم آهنگ و نرم سخن از استفاده در باید را مناظره در نفوذ کالم

این  رعایت به ملزم فرعون با برخورد در را) ع(هارون و موسی خداوند، که بدانجاستتا 
» یابد بیم خداوند عذاب از و متذکر شود شاید بگویید، سخن نرمی با«: کندمی شیوه

-دل و خشن اگر«: فرمایدمی )ص(پیامبر موفقیت رمز در دیگر، جاي در و) 44-43/طه(

 به نگاهی با). 159/عمران آل(» شدندمی پراکنده تو اطراف از مردم بودي،می سخت

 کنار در که گرددروشن می ایشان عبارات و کلمات نوع و )ع(رضا حضرت هايمناظره

 مناظره همان در اي دیگر،زاویه از ،آنان فطرت و دل به ،مخاطبان هاياندیشه به خطاب

 حقیقت این گویاي لحن حضرت تغییر کیفیت و گفتارها لحن شدمی خطاب و توجه

   .است

به  رسیدن و خود يمناظره طرف در سخن بیشتر هرچه تأثیر براي) ع(رضا امام
 از معانی و ساختمی موزون قالبی در و مالیم نرم، را مطالب همواره او با همدالنه درك
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 مالیم و سخن نرم اینکه ترمهم. نمودمی خودداري کنندهناراحت و آوررنج تند، مفاهیم و

 سازنده تربیتی و يجنبه خود که بود ايحرفه يگوینده اخالق و ادب همراه با ایشان

من العباده لین « :)ع(علی امام يگفته به شود؛ محسوب عبادت کار این بسا چه داشت و
 هايمناظره در). 1346آمدي،(»گفتن اوست سخن مسلمان،دلنشین عبادت الکالم؛ از

 به. است بحث يادامه مخاطب براي تمایل دهد،نشان می ار مهم این يجلوه ایشان، آنچه

 در چنان ایشان که صحبتهاي بود شاهد )ع(رضا امام هايهمناظر در توانمی وضوح

 مخاطب داد،می پایان را حضرت صحبتهایش آن وقتی که گذاشتمی تأثیر مخاطب

 از یکی که مروزي یمانسل مثال اي بر نمود؛اصرار می بیشتر مطالب شنیدن به ،مشتاقانه

) ع(امام از مشتاقانه ،1بداء مورد در )ع(امام از پاسخ پس ،بود )ع(امام با کنندگانمناظره
  ).133 2بابویه،ابن(بگوید بیشتر آن مورد در که خواست

ي مناظره جمله از اجتماعی برخورد نوع هر در اساسی اصول از :صواب منطق -2
 ي اماماشاره شاید و است صواب منطق عبارتی به و گفتار در عدالت رعایت لزوم علمی،

 و راستی روي از متقین گفتار )الصواب منطقهم: (فرمود که همام يخطبه در) ع(علی
 گفتار اصل باشد، چرا که این اهمیت بر تأکیدي ،)همام يالبالغه،خطبه نهج(است  صواب

) ع(رضا امام تأکید ؛)1349،بحرانی(است گفتار در انصاف حد رعایت همان صواب
 کسی با) ع( امام بود بنا که هنگامی اندآورده. بود مهم این بر هامناظره در همواره،

 به خواست کهمی خود يمناظره طرف از مناظره، آغاز از پیش باشد، داشته ايمناظره

 ابیص درخواست عمران به پاسخ در )ع(امام مثال براي ؛باشد داشته توجه بحث در عدالت

 از و مده دست بحث از در را عدالت اما کن؛ سؤال«: فرمود )ع(امام از پرسیدن سؤال براي

                                                             
 امام الخبار عیون ( داشته را آن انجام قصد که است کاري از شدن پشیمان یا برگشتن عزم از معنی به بداء -  1

  ).تهران اصفهانی، تقی محمد شرح و ترجمه ،1 ج  ،1332) ع() رضا
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 با مناظره در یا) 1375 مرتضوي،(»بپرهیز انصاف اصول از انحراف و ناموزون کلمات

 ؛بپرس الحسنابو از خواهیهرچه می! سلیمان اي«: داشت اذعان) ع(امام مروزي، سلیمان
  ).14 04بابویه، ابن(» کن رعایت را انصاف بحث در و کن گوش خوب ولی

اصول  يجمله از گفتار الفاظ معنایی ارتباط و تنظیم :گفتار در منطقی نظم -3
 ي یکمجموعه رو، این از است؛ علمی يمناظره در دارجهت و مفید سخن ناپذیراجتناب

 براي باشد که داشته انیپای و بنديجمع تحلیل، بندي، دسته عنوان، چنان باید اساسی بحث

 و مرتب که افکارش کسی«اسپنسر هربرت سخن این .باشد فهمیدنی مناظره طرف و خود
 کارنگی،(»شودمی اشتباه فکرش و اغتشاش موجب بیشتر بداند، زیادتر هرچه نیست، منظم

 رب تکیه و تأکید با ،علمی هايمناظره در )ع(رضا امام .است اصل همین بر تأکیدي ،)تابی
 ؛نمودمی خود مجذوب را مخاطب روح کالم، و شناسیروان به توجه با همواره اصل، این

 و وجود نخستین از که خواست )ع(از امام صابی عمران که هنگامی نمونه براي
 یگانه، خداوند اما«: کرد آغاز مقدمه این را با پاسخ ایشان ،بگوید سخن وي با مخلوقاتش

 او به راهی اعراض و حدود ؛نبوده او چیزي با که است جوديمو بوده، همتا ازل بی از

 با ابداعی، طور به را مخلوقات پس .است چنان آینده در که همچنان ؛ اآلن و نداشته

 نه و برپاداشت چیزي در نه را خلقت ابداعی این. آفرید گوناگون مورد و مختلف اعراض

 ایشان ادامه در. »...مشابه و چیزي با نه و مقابل نمود چیزي بر نه ساخت؛ محدود چیزي در

 را معقول ينتیجه مخلوقات، این و خداوند جایگاه تبیین ضمن مباحث، تحلیل و تجزیه با

 در را احتیاج بلکه نیافریده است؛ احتیاج روي از را مخلوقات متعال خداوند... «:گیردمی

-منتقل می دیگر بعضی آنها به از بعضی يوسیله به که است آورده وجود به مخلوقات

 بدون و است برتر به آنچه نیاز بدون ؛است داده ترجیح بعضی بر را بعضی و گردد

 خلق را موجودات بدین ترتیب، و است گرفته قرار پست موقعیت در آنچه با خصومت

 ).1404ابن بابویه، (»است فرموده
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ارتباط و  حتی و وگوگفت ضوابط و اصول اهم از :گوینده پیام محتواي به توجه -4
به  اینکه ترمهم کرده، پرهیز سفسطه و جدل از که است این دیگران با تعامل و مفاهمه

و  حواس تمام که هنگامی .بکوشد متکلم کالم فهم در پاسخ، تدارك در کوشش جاي
حقیقت  درك از .شود متمرکز او به دادن پاسخ و متکلم بر عیب یابی کالم شنونده توان

 رو، در این از ؛شود می تحمیل گووگفت به انحرافی هايشاخه و ماندمی غافل او سخن

 تأثیر اندیشه مبناي به نظر که است نظر مورد محتوا صحیح دریافت همین علمی يمناظره

 کار گرفته به مناظره فرایند در کلی العملدستور عنوان به گفتار در خردورزي گفتار بر

 در به تواندمی کسی که داشت اذعان توانمی اساس این بر). 1383مقامی،(شود می

 باشد از داشته درستی درك مقابل طرف که باشد داشته مهارت مناظره روش کارگیري

به  خود، هايهمناظر در )ع(رضا امام ؛کند منتقل خواهدمی و کندمی احساس او آنچه
صابی  عمران ًبه مثال نمود؛می گوشزد را اصل این رعایت و درك لزوم مناظره طرف
را می تو آنچه در لکن ؛کردي پرسش آنچه به را تو دهممی خبر! عمران اي«: فرمود
 این مطلب چه ؛آور پیش عقل و فهم کردي پرسش آنچه در و بنگر تعقل روي از گویم،

 که و کسانی شودمی وارد مردم بر که است مطالبی و مسائل ترینمشکل و ترینغامض

 فهم از دچار باشند، نادانی و جهل يعرصه در و نباشند ثابت ادراك و همف ،عقل داراي

 از باشند، شناسی وحق خواهی حق ،انصاف ،عقل داراي که کسانی و گردند عاجز آن

  . )1404بابویه، ابن(» نیستند بیچاره فهم

که  است مشکلی پیام محتواي نکردن درك :گفت توانمی سخن این روشنگري در
با  )ع(امام ايمناظره برخورد در آن حل راه. کند ایجاد خلل مناظره فرایند در تواندمی

) ع(رضا امام ،مناظره همین در. است گردیده ارایه بررسی و نقد طریق از مناظره، طرف
 بر او چیزي آیا است؟ چیز چه در خدا که موضوع این يدرباره صابی عمران به پاسخ در
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از  پیشین، عبارات ذیل نماید؟می تحول و تغییر چیزي به يچیز از آیا و دارد؟ احاطه
با  پایان در و پاسخ او به داشت، شده مطرح مسائل که مفصالتی و مطالب بودن غامض

  .داد نشان او به را شده مطرح موضوع حقیقت»عمران؟ یا افهمت«بیان 

است؛  قدن مستلزم مناظره که است موضوع این بیانگر )ع(امام پاسخگویی نوع این
پرسش  به ملزم و متعهد را خود باشند، داشته انتقادي موضع کنندگانمناظره وقتی یعنی

 و به مسائل باز نگرش مستلزم امر این البته دانند؛می موضوعات تمام به دقیق توجه و کردن
-دانستهدرست می و مسلم تاکنون که است چیزي يدرباره بازاندیشی براي آمادگی

 و بودن مطرح غامض يدرباره صابی عمران با علمی يمناظره در امام که چیزي(.اند
 و به شناخت منجر پنهان و آشکار مفروضات بازاندیشی(.کرد تأیید را آن صابی عمران
 ي مستمررشته امر این و است شده پنداشته بدیهی سهواً، که شودمی مسائلی بررسی

 در کنندگانذهنی مناظره آمادگی.کندیم ایجاد را استدالل نقد و استدالل نقد، پرسش،

 در ،خود تغییر دیدگاههاي و شدن متقاعد براي آمادگی معناي به فکري باز فضاي این

 به بحث در همه که انتظار داشت نباید البته است؛ متقاعدکننده مباحث با مواجهه صورت

 دقایق و ظرایف نشد و شکافته بحث يادامه به تواندمی توافق عدم زیرا برسند؛ توافق

  .شود منجر بیشتر

بحث  بر مثبتی تأثیر روانی، و روحی لحاظ از مناظره، در درازگویی :سخن حد-5
طرف  رنج عامل بسا، چه و باشد داشته عکس ينتیجه نیست بعید حتی داشت؛ نخواهد
 شودوقتی می. کرد بیان پرمغز و کوتاه را سخن باید پرسش، یا پاسخ هنگام .گردد مناظره

 هايیا عبارت تکراري و طوالنی هايجمله از نیست نیاز رساند، را مطلب جمله یک با

  .کرد استفاده مترادف
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کننده  مناظره ندارد، گفتار آن فهم از باالتر کششی مخاطب وقتی که بجاست
 و طرف ایراد بسیار الفاظ کارگیري به از پرهیز با و اندازه به را فراونی معارف و مفاهیم

 کیست؟ بود خدا پرسیده که صابی عمران به )ع(رضا امام نمونه براي کند؛ قانع را مناظره

 مخلوقات يکننده که هدایت معنی این به است؛ نور خدا«:که داد پاسخ مختصر طور به

 ها،پرسش تداوم برابر در کهدرحالی). 1404بابویه،ابن(»است زمین و آسمان اهل از خود

 نظر مورد در مروزي سلیمان با در مناظره که چنان پرداخت؛یم مطالب بیان به تفصیل به

 صفت و اسم» حی، سمیع، بصیر و قدیر«همچون  را» اراده«که  کسی يدرباره )ع(امام

  ).1404ابن بابویه،(مفاهیم پرداخت  این شرح به تفصیل، به بداند

آمار  و اراخب مطالب، بیان یعنی باشد؛ مدلل باید بحث در احتجاج: مستندگویی -6
 سازگار نیست، عقل و منطق با که اساسبی و دروغ مطالب از و باشد مستند و معتبر باید

 نظر اینکه از بر افزون ضعیف و کذب مطالب نقل اصل، این موجب به .شود خودداري

   .سازدمی دارخدشه را آن يهگویند حیثیت مطلب و ارزش نیست، درست اخالقی

مطلب  یک بیان ضمن و داشت شایانی توجه مقوله این به ،خود مناظرات در )ع(امام
-آیا منصف«: فرمودمی موضوع این بر تأکید در خود که چنان نمود؛می ذکر را آن منبع

 مناظره به شریعت او و کتاب، پیامبر خصم، با مناظره در که نیست کسی افراد ترین

 منبع به مستقیم بحث، ینح در را مخاطب ایشان گاهی، حتی ).1375 مرتضوي،(»برخیزد

 مربوط مطالب آیا که او  پرسید از الجالوت، رأس با مناظره در نمونه براي داد؛می رجوع

 سال شصت گذشت از پس نفر را هزار پنج که... است دیده تورات در را پیامبر حزقیل به

 یک )ص(رسول حضرت اثبات  نبوت براي مناظره، همین در و نمود؟ زنده مردنشان از

 تصدیق با ارجاع سه این داد؛ داوود رجوع زبور به دیگر بار و اشعیا کتاب به را وي بار

  ).1404ابن بابویه،(بود  همراه الجالوت رأس
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  علمی يمناظره فرآیند

امام  مناظراتی فرآیند گذشت،» علمی يروش مناظره«در  که ايمقدمه به توجه با
 با همگامی پرسش، به دعوت يمرحله سه در نمودار زیر، طبق توانمی را) ع(رضا

  .آورد او کردن هدایت و مخاطب مناظره

  
 از دعوت ،)ع(رضا امام مناظراتی فرآیند در مشهود يمرحله اولین:پرسش به دعوت

 علمی هايمناظره در آغازین ينقطه مباحثه به دعوت واقع، در .است براي مباحثه دیگران

 شما بین در اگر«: نمودمی آغاز چنین را مناظره واره،هم )ع(امام .شودمی ایشان محسوب

ابن (» کند سؤال رودربایستی و خجالت بدون کند، سؤال خواهدمی که کسی هست
اي واهمه هیچ بدون مقابل، طرف شدمی موجب )ع(امام رفتاري يشیوه این). 1404بابویه،
: کرد نقل را صابی عمران اب امام يمناظره از گوشه این توانمی نمونه براي کند؛ سؤال

 سؤال کند، خواهدمی و هست اسالم مخالف کسی شما بین در اگر! قوم اي :)ع(رضا امام

 و دعوت خودت اگر! مردم داناي اي: صابی عمران.کند سؤال شود، غضبناك اینکه بدون
ابن ( ...نمودمسؤال نمی شما از هرگز شود، شما سؤال از که بودي نکرده خواهش

  ).1332ه،بابوی

مختلفی چون  هايروش کارگیري به مستلزم مخاطب با شدن همگام:شدن همگام
آن  کوتاهی و بلندي صدا، لحن صحبت، ياندازه(سخن هايانگاره و بدن روحیه، زبان،

به  .)1374فرهنگی،(شد همگام اشخاص اعتقادات و باورها با و )عبارات و کلمات
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 بشناسد و خوبی به را مناظره نوع آن خاص نمادهاي همناظر هر در باید گرمناظره عبارتی،

 که بینیمرو میاین از سازد؛ منتقل موفقیت با و راحتی به را اطالعاتش بتواند تا کند درك

 یا دیگران رفتار انواع طرز توانستمی ترساده خود وسیع رفتار و درك يدامنه با )ع(امام

 او به مخاطب با با همگامی )ع(امام ل،اص در. دهد نشان را مخاطب شخصیتی هايتیپ

حرف می  واحد زبان کند، بهحرکت می آن راستاي در و شنودمی را او نظر که گفتمی
  .دارد را او موج طول و زنند

 و پیشنهادهاي هادیدگاه طرح براي را فضا واقع در گرمباحثه با )ع(امام شدن همگام

- می را او بود، چون مناظره طرف پذیرفتن ،واقع رد ایشان عمل چرا که نمود؛باز می بیشتر

 مقاومت به نوعی، )ع(امام شدن همگام عبارتی به می پذیرفت؛ را) ع(امام او پذیرفت،

 مخاطب ياز تجربه آگاهی با توانستمی )ع(امام طریق این از .دادمی کاهش را گرمناظره

 مناظره فرآیند از مرحله سازد و این نرهنمو جدید هايتجربه به را وي آنها، با آواییو هم

 توان که است حرفه یا یک نقش در نهفته اشتراك وجوه از درست بینیپیش بر مبتنی

 و رمزگذاري در هاي یکساننگرش و مشترك هايادراك با انطباق و سازگاري
  ).1374 فرهنگی،( دارد نقش یا حرفه آن در را پیام ها رمزخوانی

  مخاطب با شدن همگام هاي شیوه -1 -2

 سخن و دادن گوش مستلزم اصوالً، علمی يمناظره یک :پویا دادن گوش)الف

 در مخاطب به دادن گوش .برابرند جهت هر از دو این مناظره، فرآیند در و گفتن است

بهتر  درك براي )ع(رضا امام تأکید مورد مهم هايروش از ،)سخنرانی(گفتن کنار سخن
تا  مخاطب يتجربه درك به شدن نزدیک هدف، واقع در .بود مناظره در خود مخاطب

 برقرار سازد؛ مؤثري ارتباط مخاطب با توانستمی طریق این از )ع(امام که بود امکان حد
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 راه به عبارتی، و است مخاطب سخنان به فرادادن گوش مستلزم واقعی، همگامی که چرا

  :موالنا لقو به است؛ قاعده این از پیروي همدالنه، درك به رسیدن

  زبان هم ترك و هند بسا اي                    بیگانگان   چون ترك دو بسا اي   

  است بهتر نی زبا هم از همدلی              است      دیگر خود همدلی زبان پس  

 را شنونده که است آن سخن بهترین«: فرمود )ع(علی امام: کالم سازيخوش)ب

 این بیانگر سخن این). غررالحکم(»گوینده نکاهد اعتبار از و نسازد سردهاف و خسته

 درك در اساسی شرط حال مخاطب مقتضاي به مطالب يعرضه که است موضوع

 شیرین، و شیوا کالم با مباحثات خویش، تمام در )ع(رضا امام رو، این از است؛ همدالنه

 آیا کرد سؤال که صابی عمران ن بهایشا مثال براي داشت؛می نگه بیدار را مخاطب ذهن

: فرمود گفت؟ سخن پس بوده، مخلوقات ساکت ایجاد از پیش خداوند که نیست چنین
 که طور همان باشد؛ گرفته صورت آن نطقی از پیش اینکه مگر نیست، ممکن سکوت«

 کار و روشنایی زیرا دهد؛می روشنایی به ما اراده با یا است ساکت چراغ شودنمی گفته

 چراغ که وقتی نیست؛ چیزي خود جز موجودیت چراغ ،نیست چراغ از صادر وديوج

 برخوردار آن روشنایی از ما و شد روشن براي ما چراغ گوییممی شود، روشن ما براي

  ).1404ابن بابویه،(» گشتیم

 محفوظ موجب که دارد قدرتی ویژگی این با سخنی که است این مهم ينکته   

- امام مناظرات روند به چنانچه .شودمی مخاطب حضور و ي بیداريهروحی و ماندن جاذبه

 در مخاطب ترغیت در را ایشان شیرین سخن يجاذبه راز توانیممی کنیم، توجه) ع(

  :بدانیم زیر اسلوب استفاده از
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 مناظره؛ موضوع در معرفت و دانش به بودن مسلح -

 برانگیز؛ توجه مفاهیم و مطالب يارایه و مطالب نبودن یکنواخت -

 مخاطب؛ هايپرسش و مسائل ترینمهم به پاسخگویی بر تأکید -

 پردازي؛ حاشیه از پرهیز و بحث اصلی موضوع از نشدن منحرف -

 گویی؛ ابهام از دوري و مطالب بودن صریح -

 ذهن؛ به کردن نزدیک براي مفاهیم پردازي ایده و خلق -

 تأکید؛ قصد به پرسش -

 جیهی؛تو مطالب يارایه -

  .کردن هدایت -

با  را بعدي قدم اینکه جز نداشت ايچاره ایشان مخاطب ،)ع(امام ارتباطی رفتار در
 طرف مناظره شدن هدایت به )ع(امام آواییهم و همگامی دیگر، عبارت به بردارد؛ ایشان

 مورد با رفتار مطابق عملی که هنگامی مخاطب با شدن همگام یعنی این و شدمی منتهی

وقتی  )ع(است امام مخاطب از متفاوت عملی انجام کردن هدایت که حالی دارد، در رنظ
 .کردمی او همگامی با صورت این غیر در و راهنمایی را او شد،می درگیر مخاطب با

 اشاره آن به ذیل که در هاییشیوه از استفاده با داشت سعی همواره مباحثات در) ع(امام

  .کند هدایت حثب جهت به را مخاطب رود،می
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 از گر،مناظره تحریک ضمن) ع(امام: مخاطب از بیشتر اطالعات درخواست) الف

 به ویژه، دو این بر ایشان ايمناظره رفتار در. خواستمی بیشتر هايپرسیدن با وي اطالعات

 معموالً،) ع(امام مخاطبان است، مشهود مباحثات در کهشد چنانمی تأکید بیشتر پرسیدن

 که داشتندبیان می کوتاه عبارت چند در حداکثر، و عبارت یک را در خود هايسؤال

 به کردن ضمن وادار را مخاطب نمودمی سعی )ع(امام اما نداشتند؛ کافی عمدتاً جامعیت

-شکل هدف تکامل مناظره، در که چرا بکشاند؛ سؤال جامعیت سمت به تعمق، و فکر

 ؛پاسخگویی است نه صرفًا شده مطرح مشکل یا موضوع از مناظره، مخاطب ذهنیت گیري
 مسئله از مخاطب ساختار ذهنی تکامل گیريشکل اهمیت داشت اذعان توانمی کهچنان

 غیراین در که کندهدایت می پاسخ کاست و کم بی گرفتن براي خود، به خود را وي

 يساختار با ناقص مدتی، همان سؤال از پس شود داده صحیح پاسخ هرچند صورت،
 يشیوه در .گیردمی ذهن شکل در مجدد يشبهه مطرح و ناقص همچنان اما متفاوت
 چیست سؤال از منظور گشت کهمی روشن مخاطب براي ابتدا، )ع(رضا حضرت مختص

  .شدمی پرداخته پاسخ به سپس و

موارد  از استفاده با الزاما، نه و معموالً مناظره یک: توافق مورد منابع به ارجاع)ب
دو  آگاهی و اندیشه مخاطب، شخصیت چون عواملی به که گیردمی صورت توافق وردم

در  )ع(امام يشیوه .دارد بستگی بحث پیامد و اصول مبادي، چون مواردي به و طرف
در  ایشان چنان که بود؛ عوامل این به توجه با بحث به مخاطب هدایت براي مناظرات

با  خود خصم با مناظره در که نیست کسی فرد ترینمنصف آیا«: فرمود مهم این بر تأکید
رأس  که آنجا دلیل، همین به). 1375مرتضوي،(»مناظره کند او شریعت و پیامبر کتاب،

ایشان نمی از برهانی و دلیل گونههیچ که داردمی اذعان )ع(امام با مناظره براي الجالوت
 نپذیر من از دلیل هیچ تو«: فرمود ، امامباشد زبور انجیل، تورات، در اینکه مگر پذیرد،

 در و مریمبنعیسی زبان به انجیل، و در عمران بن موسی زبان به تورات، در آنچه مگر
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 به که نصرانی جاثلیق پاسخ در و) 1375مرتضوي،(» باشد شده نقل داوود زبان به زبور،

 قبول را آن که کنداستدالل می کتابی که به کنم بحث کسی با چگونه«بود  گفته مأمون

: فرمود حضرت» ندارم؟ ایمان او به که کندمناظره می و احتجاج پیامبري گفتار به و ندارم
-می آیا«: داد جواب او »پذیري؟می بیاورم تو دلیل براي انجیل از اگر! مسیحی مرد اي«

  ).1375مرتضوي،(» ...کنم رد فرموده انجیل را آنچه توانم

معنوي  و مادي هايزمینه و امکانات هرچه که است واضح :تعاریف از استفاده)ج
به . است ترموفق و ترسهل ،مناظره در مختلف هايکاربرد روش باشد، بهتر بالغت

 شود؛ از تعبیر سوء موجب است ممکن مناظره در مبهم و پیچیده لغات از استفاده عبارتی،

 مشکل فائق این بر توانمی) پاافتاده پیش معنی به نه( ساده کلمات از استفاده با رو، این

 به استعدادش و درك را مخاطب گران، مباحثه لغات يدامنه به توجه با حضرت .آمد

 در احواالت .کردمی مباحثه خودش زبان به آنها از هریک با رو، این از کرد؛می توجه

 لانجی بر اهل و ایشان تورات به تورات اهل بر آورممی دلیل من«: فرمود که است ایشان
 به هستند،) ع(نوح دین بر که نی کسا بر و ایشان زبور به زبور اهل بر و ایشان انجیل به

 به روم، براهل و ایشان فارسی زبان به ،)زرتشتیان(پرستان آتش بر و ایشان عبرانی زبان

 زبان خودش هریک، به با بپردازند، گووگفت به من با که کسانی بر و ایشان رومی زبان

 بما الّناس حدثوا«که  است ایشان از حدیثی در). 1332بابویه، ابن(» کنمیم گووگفت

 و کنند توانند دركمی مردم آنچه از).  1403مجلسی، (» ینکرون عما  ابکوا و یعرفون،
  .»نمایید باشند خودداري داشته باور و درك توانندنمی آنچه از و بگویید سخن بشناسند
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  گیري نتیجه

آن  مناظراتی روش ،)ع(رضا حضرت هايمناظره جریان به توجه اب مقاله، این در
به  با )ع(امام که دلیل این دادیم، به قرار مدنظر آموزشی روش یک عنوان به را حضرت

 - روش یاددهی یک عنوان به آن از توانمی گرفت ومی نتیجه همواره آن کارگیري
  .کرد استفاده کالس در یادگیري

که  بود منطقی رویکرد به توجه شد، تئوریکی -تحلیلی بحث له، مقا این در آنچه
استنتاجی  اصول جهت، یک از .داشت مدنظر خود هايمناظره روند در )ع(رضا امام

 آن به کارگیري روند و مناظره که است این مؤید حضرت، آن هايمناظره در شده مطرح

 و است با عقالنیت توأم نگرش ایجاد و بخشی آگاهی مسائل، از مشترك فهم ایجاد براي
 اساساً، که نبود مسئله علمی بر تسلط و جدل حضرت، آن ايمناظره روش دیگر، جهت از

 با .گذاشتمی خود يطرف مناظره بر را آموزشی تأثیر بیشترین روانی، و علمی نظر از

 آموزش در مناظره روش آید کهمی دست به مهم این ایشان مناظرات فرآیند به توجه

 و منطقی و گويطریق گفت از حلیبه راه رسیدن یا پاسخ براي کاوشگري، جریان
 مرحله سه در )ع(رضا اي اماممناظره يشیوه در را فرآیند این مقاله این .است فرآیندمدار

 مواقعی در مخاطب هدایت .3مخاطب؛  با شدن همگام .2 پرسش؛ به دعوت .1: کرد ارائه

  .شودمی مواجه فکري بستهاي بن با که

توجه  مهم، ابعاد از یکی )ع(معصوم يائمه و )ع(رضا حضرت آموزشی يسیره در
در  تنها نه را بارزي نقش تواندمی بلکه است مناظره روش کارگیري به چگونگی به

اما  باشد؛ داشته عمق و دامنه نظر از نظري، مباحث طرح در که الهی ياندیشه پیشبرد
  .است بوده عملی ياستفاده و توجه مورد کمتر ها گاهدانش و علمی محافل در متأسفانه
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  منابع و مآخذ

  .قرآن کریم -1

 خوانساري بر محمد الدینجمال بارع شرح. تمیمی محمدعبدالواحدبن آمدي، -2

: ارموي، تهران حسینی الدین جالل تعلیق و تصحیح و مقدمه با ،الکلم درر و الحکم غرر
  .1346تهران،  دانشگاه

اصفهانی،  محمدتقی شرح و ترجمه الرضا، اخبار عیون. علیمحمدبن بابویه، بنا -3
  .1332 علمیه االسالمیه،: تهران

 آستان قدس:مشهد میثم، ابن البالغه نهج شرح. میثمبنعلیالدینکمال بحرانی، -4

  .1404،  3ج رضوي،

 امیر: تهران تربیت، و تعلیم فلسفه در استنتاج رویکرد تبیین. سیدمهدي سجادي، -5

  . 1380تهران، کبیر،

 فرهنگی خدمات يمؤسسه: تهران انسانی، مبانی ارتباطات. اکبرعلی فرهنگی، -6

    .1،1374. ج رسا،

دفتر  :تهران ،)ع(دین پیشوایان تربیتی رهنمودهاي الحدیث. محمدتقی فلسفی، -7
  .تابی.2ج اسالمی، فرهنگ نشر

ضیاء  يترجمه مردم، در آنها نفوذ روش و زبردست ناطقین. دیل کارنگی، -8
  .تامعرفت،بی :تهران زاده،عالم
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 ضیاي: تهران مدبرنیا، محمدجعفر يترجمه ارتباطی، الگوهاي .ایوانونا مایا لیزینا، -9

  .1375. .نو

  .2 ج العربی، التراث احیاء دار :تهران االنوار،بحار .محمدباقر مجلسی، - 10

 آستان قدس :مشهد ،)ع(رضا امام عصر در کالمی نهضت .سیدمحمد مرتضوي، - 11

  .1375 .رضوي

 تربیت و تعلیم در آن مبانی و کالمی ارتباط فرآیند بررسی .حمید مقامی، - 12

 علوم و شناسیروان يدانشکده( اصفهان دانشگاه ارشد، کارشناسی ينامه اسالمی، پایان

  .1383، )تربیتی

   



  
  
  
  
  
  

 1390وهشی شناخت اخالق و آداب رضوي مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژ  /  62

 

 

  
   )علیه السالم( يرضو یاله ۀجامع در ياقتصاد اخالق يها انیبن
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  :چکیده
هاي رضوي اخالق، آن هواي لطیفی است که اگر در جامعه بشري باشد، در آموزه

اخالقی در توانند با تنفس او زندگی سالمی داشته باشند و اگر اخالق نباشد و بیها میانسان
هاي شخصی، ها، بغضها، دنیاطلبیها، جهالتها، هواي نفسجامعه حاکم شد؛ حرص

شود؛ وقتی این رذائل اخالقی به میان آمد، به یکدیگر وارد می ها، سوء ظنحسادت، بخل
. بنددفضا براي زندگی کردن سخت خواهد شد و زندگی سالم از جامعه اسالمی رخت می

ترین شکل از جامعه انسانی است، اخالق اسالمی بر تمام در جامعۀ الهی رضوي که کامل
ي اي که همۀ اجزا و مراتب مدینه فاضله رضوي به واسطهل حاکمیت دارد، بگونهمسائ

هاي این پژوهش نشان داد در یافته. خورداخالق و محبت با هم مرتبط شده و پیوند می
جامعۀ الهی رضوي، ارزش و واالیی انسان پایه و اصل قرار دارد، و کلیۀ قوانین با توجه به 

د و روابط مالی و مبادالت اقتصادي ـ همه باید در چهارچوب این این اصل باید تدوین گرد
بینش انجام  شود، و بر محور این اندیشه دور زند تا  سرمایه، سود، کاال و هر چیزي که 

هاي رضوي انسان براي رشد در آموزه. براي انسان ارزشمند است در خدمت او قرار گیرد
و کاال قرار گیرد، بلکه اینها همه براي انسان و سرمایه و تولید نیست تا در خدمت سرمایه 

البته تحقق این امر در صورتی است که جامعه براستی جامعۀ رضوي و . رشد انسان است
بداند، و » رضوي«اسالمی باشد؛ نه اینکه در ظاهر ادعاي پیروي از والیت کند، و خود را 

 داري باشدایهپرستی و سرمدر باطن، حاکمیت با معیارها و بینشهاي ماده

  .)ع(رضا امام ،يرضو ۀجامع ،ياقتصاد اخالق: يدیکل واژگان
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  مقدمه

ویلٍ، و حرصٍ ببخلٍ شدید، و اَملٍ طَ: ال یجتَمع المالُ إالّ بِخصالٍ خمسٍ«):ع(امام رضا
هیعر غالبٍ، و قَطلی االخم، و إیثارِ الدنیا عیۀ پنج ؛مال دنیا جمع نشود مگر در ساهالرّح

و رسیدگی (، ترك صلۀ رحم)بر انسان(بخل زیاد،  آرزوهاي دراز، آزمنديِ چیره: خصلت
، )ع(عیون اخبار الرضا(»، دنیا دوستی و فراموش کردن آخرت)به بستگان تنگدست

1/276.(  

در جامعه الهی رضوي مهمترین و کارآمدترین خدمت به بندگان خدا برآورده 
) ع(باشد؛ زیرا بنابر فرموده امام هشتمشتی افراد جامعه مینمودن نیازهاي اقتصادي و معی

برآورده نمودن نیازهاي اقتصادي مردم یک اصل ضروري در جهت برپایی جامعه اسالمی «
چرا که اگر رشد اقتصادي و درآمدهاي کشور افزایش یابد، اما » و عدالت محور است

شود، در حالی که اسالم به دنبال اي خاص، آباد میعدالتی در کار نباشد تنها دنیاي عده
بهبود وضع زندگی عموم مردم است و از آنجا که اساس نظام اسالمی خدمت به مردم 

-گیري دینی نظام اسالمی و جلوگیري از کممسئوالن حفظ جهت است، مهمترین وظیفۀ

گیري نظم جهانی مورد هاي اسالمی این نظام و همسو شدن آن با جهترنگ شدن ارزش
تمدن مادي غرب است؛ زیرا اگر قرار است نظام اسالمی به اهداف اصلی خود، که  نظر

ي خدمت به محرومان و استیفاي حقوق آنهاست، دست یابد و سیاستمداران نظام در چنبره
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امور اقتصادي و «قدرت گرفتار نشوند و سیاست نظام بر مدار منافع قدرتمندان نگردد، باید 
] در این صورت[ریزي و اجرا شود،داف جامعۀ الهی رضوي پایهآبادانی کشور بر اساس اه

گري و فاصله طبقاتی هایی همچون اشرافیدیگر شاهد فقر و محرومیت و شیوع پدیده
  .»نخواهیم بود

اي از تعالیم اخالق اقتصادي مقاله پیشرو در این راستا تهیه و تنظیم شده است تا پاره
. اقتصادي جامعه اسالمی را تحلیل و تبیین نماید در مسائل معیشت و بینشهاي) ع(رضوي

هاي فراموش شده و با انبوهی از موانع تعالیمی که در این زمانۀ ناهنجار و با همۀ انسانیت
که بر سر راه انسانها در سراسر کرة زمین پدید آمده است، اگر راه رهایی انسانها تبیین 

هاي اصیل دین اسالمی اوج به آموزش گردد، با آغوش باز پذیرفته خواهد شد و رویکرد
  . هاي باطل و بی اساس بشري، از میان خواهد رفتخواهد گرفت و زمینۀ اندیشه
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   مالکیت - 1

المالک للنّفوسِ و األموالِ و سائر األشیاء، الملک ) اهللا تعالی(إذ کانَ«):ع(امام رضا
وند مالک حقیقی مردمان و اموال و دیگر الحقیقیّ و کانَ ما فی أیدي النَاسِ عوارِي؛ خدا

 ه؛ الحیا552/ 1مستدرك الوسائل(»چیزهاست و آنچه در دست مردم است، عاریت است
3/68.(  

هاي اصلی فساد، بیدادگري، درگیري و مالکیت، در طول تاریخ، از سرچشمه
کاالها و  تضادهاي اجتماعی بوده است؛ زیرا انسان، کانون نیاز و احتیاج است و نیازها با

شود و در اختیار داشتن و مالکیت مال وکاال، آسایش و آرامش انسان را اموال برآورده می
توانند نیازهاي خود را به هاي فراوانی دست یابند، می»داشتن«طبقاتی که به . کندتأمین می

صورت کامل برطرف سازند، و در برابر احتیاجات احتمالی آینده تأمینی بسنده داشته 
به دنبال . گرددسان، نقش اساسی مال و مالکیت در زندگی انسان آشکار میبدین. شندبا

از این رو، . نمایدپیوند ناگسستنی وضع نیازمندیها با مالکیت، حس فزون طلبی انسان رخ می
پردازد و براي سازي و انباشت ثروت و گردآوري کاالها و مواد و اموال میبه ذخیره

خیزد و هر راهی را براي رسیدن و گسترش قلمرو مالکیت به کوشش برمیهاي زیاد داشتن
هایی زند و عوامل و زمینهپیماید و از هرگونه مانع و محدودیتی سرباز میبه این مقصود می

  . سازدتر را ممکن جوید  که دستیابی به داشتنِ بیشتر و افزونرا می

تی و نابسامانی و نیازمندي در زندگی عدالها و مشکالت و بیجهت، ریشۀ فتنهبدین
خیزد؛ مالکیتی که مرز و حد و قانون و شرع نشناسد و با احساس انسان، از مالکیت برمی

طلبی انسان آمیخته گردد و بخشهايِ عظیمی از مواد و ثروت جامعه را فزونخواهی و قدرت
انسان باید از «:گفتنددرست اندیشیدند کسانی که . از راههاي نامشروع، ویژة خویش سازد
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 مالی آزاد گردد و ) درهم و دینار، سیم و زر(پرستش بت اسارت نیز بپرهیزد و از قید
هاي افراطی و خواهی و آزمندي و حرص او مهار شود و از بند داشتناحساس فزون

 ».هاي تفریطی نجات یابد، تا انسانیت او بشکفد و استعدادهایش به فعلیت درآیدنداشتن

اصل مالکیت ـ به عنوان یک قانون پایداري براي حفظ جامعه و انسان ـ ضرورت 
اي که تعلق و بستگی برخی از اشیا به انسان، طبیعی و دارد و اصلی انکار ناپذیر است، بگونه

بر پایۀ اصل فطري است، لیکن همین اصل، اگر در چهارچوب شرع و قانون محدود نگردد 
هاي فراوان ها، نابسامانیها و ویرانگريردد، سرچشمۀ بدبختیو با میزان عدالت مشخص نگ

  .سازدگردد و بسیاري از انسانها را از حق فطري خویش نیز محروم میمی

، مالکیت حقیقی ویژة خداوند است و مردمان در داشتنها )ع(در اندیشۀ الهی امام رضا
ت دارند و به ظاهر مالک آن اصالت ندارند و مالک حقیقی نیستند؛ بلکه آنچه را که در دس

هستند، به عنوان عاریت به آنان داده شده تا براي گذران زندگی، از آنهاـ بصورت مشروع ـ 
نفی مالکیت . ببرند، چنان که در کالم بلند پایۀ آن امام بزرگ در آغاز متن دیدیم بهره

از اموال و کاالها برداري حقیقی از انسان و معرفی مالک حقیقی، نقش اصولی در کار بهره
گرفتن حقوقِ مالی را از میان  گردد و نادیدهپرستی مانع میدارد و از هدف شدن مال و مال

برد و به طور کلی بینش انسانها و شیوة عمل آنان را در مسائل مالی، به راه درستی می
ی مانع هايِ سودپرستانه در مسائل مالتعهدي و خودمحوريکند و از هرگونه بیهدایت می

همچنین، این بینش توحیدي، در سیاستگذاري اقتصادي در نظام مالی جامعه نیز . گرددمی
سازد و راه را به تأثیري ژرف دارد و محور اصلی سیر مال و گردش ثروت را مشخص می

  .کندهاي دسته جمعی سد میهاي افراطی فردي و محرومیتروي استفاده
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 هاي درآمدمحدودیت در راه - 2

و اجتناب الکبائر و هی قتلُ النّفسِ الّتی حرَّم اهللاُ تعالی و أکلُ الرّبا بعد «): ع(امام رضا
البینه و البخس فی المکیالِ و المیزان و األسراف و التَبذیر و الخیانَه ُ؛ و از شرایط ایمان است 

اخواري پس از دوري از گناهان کبیره یعنی کشتن انسان که خداوند منع کرده است و رب
و کم دادن و کاستن پیمانه و ترازو و اسراف و ریخت و پاش و ) که این مورد رباست(دلیل

  ).121/ 2» ع«عیون اخبار الرضا(»         ...خیانت

هاي درآمد نامشروع و گوید، شیوهدر این کالم، امام از گناهان کبیره سخن می
ها را همسان است و برخی از این شیوه گردآوري ثروتهاي حرام نیز از کبائر شمرده شده

آري کم فروشی، اسراف و ریخت و پاش، . اندکشی یاد کردهبدترین گناهان چون آدم
کند که چه فرقی می. در کنار قتل نفس گرفته است... خیانت، درآمد از راه ربا، سود پول و

دن رگ حیات اقتصادي، انسان یکباره به حیات انسانی پایان دهد، یا با مکیدن خون او و بری
انفاق نیز که از برترین کارها شمرده شده . وي را به کم خونی و مرگ تدریجی دچار سازد

هاي شرعی و یکی از صور تصرف در اموال است، باید در محدودة ضوابط و محدودیت
خواهد انفاق کند، از راه صورت گیرد و انسان متعهد نخست باید بنگرد مالی را که می

به دست آورده یا نه؟ اگر از راه مشروع به دست آمده است انفاق کند وگرنه انفاق مشروع 
در اموالی که از راههاي نامشروع و دور از مقررات دین به دست آمده باشد، ارزشی ندارد 

  . بلکه باید آنها را به صاحبانش برگرداند

کَسبتُم؛ انفاق کنید از  اَ نفقُوا من طَیِّبات ما «:در قرآن به صراحت اعالم شده است
این آیه را چنین تفسیر ) ع(و امام صادق).267/ بقره(»ایدمالهاي پاکی که به دست آورده
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اموالی را به دست آورده ) وغیر مشروع(از راههاي ناهنجار) در جاهلیت(مردم « :کرده است
راز کنند و صدقه چون به اسالم گراییدند، خواستند تا آن اموال را از دارائی خود اف. بودند
 2وافی(»خداوند این را نپذیرفت،  و انفاق را از درآمدهاي حالل و پاك روا دانست. دهند

  ).58/»6م «

  محدودیت سود در داد و ستد - 3

رِِِِِِِِِِِبح المؤمنِ علی أخیه رِباً، إال أن یشتَرِي منه شیئاً بأکثَرَ من مئه درهمٍ، «): ع(امام رضا
فیه حربعلیه رِبحاً خفیفاً؛سود گرفتن مؤمن از  فَی حفیرَب جارهلتتاعاً لم شتريه، او ییوم قُوت

برادر دینی خویش ربا است، مگر اینکه چیزي را به بیش از صد درهم بخرد، در این 
کند؛ یا کاالیی را براي فروش بخرد، اش سود دریافت میصورت، به اندازة خوراك روزانه

/ 2؛ مستدرك الوسائل103/100بحاراالنوار(»گیردسود اندکی از او می در این صورت
  ).4/142؛ الحیاة؛ 464

رسیم و آن، محدودیت در در پرتوِ این کالم، به محدودیت اصولی دیگري می
داد و ستد و تجارت، در اصل و ماهیت، . چهارچوب سودهاي تجاري و داد و ستدها است

-یی را با کوشش و صرف وقت، در اختیار مصرفمباح و مجاز است و کسانی که کاال

اند و شایستگی مزد و پاداش و به کننده کمک کردهدهند، به مصرفکننده قرار می
اصطالح مقداري سود دارند؛ لیکن این سودها باید محدود باشد و در چهارچوب قانون 

موجب  هاي اجتماعی و اقتصادي، نبایدشرایط و نوسان. عدل و انصاف محدود گردد
گرددکه در روابط تجاري و خرید و فروش، پاي سودهاي کالن به میان آید و نظام فاسد و 

گري، بتواند در تنگناها و فشارهاي اقتصادي،  سودهاي کالن به جیب ضد اجتماعی واسطه
امام . تهی سازد) جواز سود در معامالت(هاي مصرف کننده را به نامبزند و دست توده

سود ببرد، یا در مورد ) قُوت یومه(به اندازة گذران زندگی: فرمایداره میدر این ب) ع(رضا
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داشته باشد و رشد و افزایش ناموزون سود، در ) ربح خفیف(مال تجاري، سود اندك
  . معامالت تجاري نباشد

در اقتصاد سرمایه داري سود، قاعده و هدف و اصل است و جریان کاال، براي 
داري را ماهیت نظام سرمایه. ابزاري براي دستیابی به سود بیشتر استداران، وسیله و سرمایه

در اسالم هدف اصلی، . دهدسودهاي روزافزون و درآمدهاي افزایشی و زیاد تشکیل می
اهللا شهید آیت. توزیع سالم کاال در جامعه و رفع نیاز مردم و رعایت مصالح عمومی است

بع قسمت مهم روایاتی که از عصر پیامبر از تتّ«: گویددکترمحمد حسینی بهشتی می
یابیم که یک در زمینۀ آداب تجارت داریم، به خوبی درمی) علیهم السالم(و ائمه) ص(اکرم

  کاسب داراي اخالق اسالمی و ملتزم به مبانی اسالم، سودي که در کسب براي خود درنظر
که عالوه بر این بخواهد  اي است که عادالنه باشد؛ ولی کاسبیالزحمهگیرد، معادل حقمی

اصل سرمایۀ او که از نظر اقتصادي عقیم و نازاست، براي او معجزه کند و فرزند داشته 
ما از آیۀ ... باشد، فرد غیرمنصفی است و در این زمینه در معیارهاي اسالمی تردیدي نیست

فهمیم، و بیش از را می تا حد سود معقول، حق الزحمۀ فروشنده» اَحلَ اهللاُ البیع و حرَم الرّبا«
اقتصاد (»این از نظر ماهیت اقتصادي، نوعی ظلم است و هیچگونه تفاوتی با ربا ندارد

 ).  1362، 62ـ 60/اسالمی

در عهدنامه مالک (این منع قاطع امام«:گویداهللا شهید سید محمدباقر صدر نیز میآیت
میان بردن سودهایی است که بر از احتکار، به معناي خواست شدید اسالم نسبت به از ) اشتر

سود . آیداساس قیمتهاي ساختگی استوار است و در جریان احتکار سرمایه داري پدید می
آید و این قیمتی سودي است که از راه بهاي واقعی مبادله کاال به دست می) مشروع(پاك

افکندن آید، با دور است که بر اساس سود کاال و مقدار طبیعی و خارجی آن به دست می
داران و بازرگانانِ محتکر با تسلط بر جریانِ عرضه و جریان کمیابیِ ساختگی که سرمایه
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« نیز ایشان در کتاب گرانقدر). 50ـ 49/ االسالم یقود الحیاة(»کنندتقاضا آن را ایجاد می
-اي دارد که فرازهایی از آن را در اینجا میهاي ارزندهدر این زمینه تحلیل» اقتصادنا

، به فروش براي انباشتن )براي برطرف کردن نیازها(بدینسان، فروش براي خرید«یم؛آور
  ). 1/369اقتصادنا (»پول تحول یافت

قرآن، دربارة تجویز سودهاي تجاري . از قرآن گرفته شده است) ع(کالم امام رضا
تَراضٍ منکم و ال  ال تأکُلوا أموالکُم بینکُم بالباطل إال اَن تکُونَ تجاره عن«: چنین گفته است

تَقتُلُوا أنفُسکم؛اموالتان را در بین خود بناحق مخورید، مگر داد و ستدي باشد با رضایت 
   ).29/سورة نساء(»و خودتان را مکشید) خریدار و فروشنده(شما 

در این آیه، رضایت خریدار و فروشنده شرط شده است و در صورت گرانفروشی و 
اگر کنترل ) ع(بنابر فرمایشات امام رضا. خریدار وجود نداردسودهاي زیاد، حتماً رضایت 

-و محدودیتی در کارهاي اقتصادي و غیراقتصادي انسانها نباشد، جامعه به تباهی کشیده می

هاي مهم و روشن محدودیت و نظارت در از نمونه. گردندشود و همگان به فساد دچار می
  .ود در معامالت استکارهاي اقتصاديِ افراد و اجتماعات، کنترل س

و لیکُنِ بیعاً سمحاً، بِموازینَ عدلٍ، و اَسعارِ ال تُجحف «: فرمایندمی) ع(امام علی
بِالفَریقَینِ، منَ البائعِ و المبتاعِ؛معامله باید سهل و آسان و با میزان عدالت انجام شود و با 

نهج (»ده اجحاف نشودیک از خریدار و فروشنهایی صورت گیرد که به هیچنرخ
کند که باید در را بازگو می) ع(این حدیث معیار اصلی در حدیث امام رضا). 1018/البالغه
و » بیع سمح«. یک از خریدار و فروشنده نشودباشد و اجحافی به هیچ» ربح خفیف«مبادله 

بح ر(آمده است، معناي) ع(نرخ مناسب، که در کالم علی. آسان و از روي موازین عدالت
  .سازدرا روشن می) ع(در کالم امام رضا) خفیف
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  محدودیت در مصرف - 4

مخارج :(دربارة چگونگی تأمین مخارج خانواده جویا شدم، فرمود) ع(از امام رضا
دانم به خدا سوگند نمی: گفتم فدایت شوم.حد وسط است میان دو روش ناپسند) خانواده

دانی که خداوند بزرگ باد، آیا نمی رحمت الهی بر تو:این دو روش چیست؟ فرمود
؛ 1/615سفینۀالبحار(را ناخوشایند دارد ) سختگیري( و اقتار) رويزیاده(اسراف

روي آنان که هرگاه چیزي ببخشند نه زیاده«:خداوند در قرآن فرموده است). 4/205الحیاة
) بقاي زندگی مایۀ پایداري و(کنند و نه خست ورزند و میانگین این دو را در حد قوامی

  ).65: سورة فرقان(» ببخشند

هاي گذشته در مسائل مالی، کسب مال و ، پس از محدودیت»ع«از دیدگاه امام رضا
تصرفات در اموال شخصی نیز محدود است؛ یعنی اموالی که طبق اصل مالکیت فردي، به 

تواند در میشود که او شخص تعلق دارد و اختیار آنها در دست اوست و بظاهر انگاشته می
آنها هرگونه که خواست تصرف کند، در واقع این چنین نیست و تصرفات در اموال 
شخصی نیز محدود و مشروط است و هرکس در مال خود نیز مجاز نیست هرگونه بخواهد 

هرگونه اسراف و . تصرف کند؛ بلکه تصرف او باید در حد میانه و دور از اسراف باشد
انفاق باالترین و . و براي شخص مالک، ممنوع است مصرف زیاد در اموال شخصی

-ارزشمندترین نوع تصرف در اموال شخصی است و شخصی که مالب خود را انفاق می

کند، بهترین نوع تصرف را در آن انجام داده است، بویژه که براي افراد خانوادة خودش 
در حد متعادل و باید انفاق . باشد؛ با این وصف، این تصرف نیز محدود و مشروط است
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چنان که در حدیث امام . باشد، نه زیاده از مقدار الزم و نه کمتر از آن) وحد قوامی(وسط
  .بدان اشاره شد) ع(رضا

، دو حد نامتعادل و نامعقول و غیر قوامی و غیرمشروع مصرف »اقتار«و » اسراف«
روي است؛ چنان نهاست، حد مشروع و معقول، حد میانه و نظام قوامی قصد، اقتصاد و میا

پرداخت مخارج : امام در کالمشان فرمودند. بدان اشاره رفت) ع(که در حدیث امام رضا
و مرز ) گرایی و پرمصرفیتجمل(رويمرز اسراف و زیاده: خانواده، میان دو مرز قرار دارد

  .و ایجاد کمبود در زندگی) گیري و کمتر از حد الزم خرج کردنتنگ(اقتار

در این زمینه رسیده است، به مرزهاي ) ع(دیث دیگري که از امام رضابا بررسی احا
در کوچکترین چیزها، حتی آنها که در نظر مردم . یابیمتري از مفهوم اسراف دست میدقیق

من الفساد قَطع الدرهم «:داندکند، امام اسراف را روا نمیبی ارزش و دور ریختنی جلوه می
یا هر پولی دیگر که آنها را از (تکه تکه کردن درهم و دینارو الدینارِ و طَرح النوي؛ 

که ممکن است بذر نخلی شود، یا به مصرف (و دور افکندن هستۀ خرما ) استفاده بیندازد
در ). 2/314)ع(مسند االمام رضا( »، از جمله کارهاي فاسد و نادرست است)دیگري آید

حد میانه الزم است، حد میانه مایۀ دوام و ها نیز در نظر امام رعایت ها و خوردنیآشامیدنی
فرساید و عمر را کوتاه کند و روي و پرخوري بدن را میسالمت مزاج است و زیاده

  .گرددها میموجب انواع بیماري

لَو اَنّ الناس قَصدوا فی المطعم ألستَقامت أبدانُهم؛اگر مردمان حد میانه «):ع(امام رضا
حد میانه ). 4/215الحیاة(»ماندمی) وسالم(ند بدنهاشان پایدارکردرا در خوراك رعایت می

در پوشیدن نیز، رعایت جانب حد . در خوردن، متناسب با رشد و تن و روان آدمی است
  .گرایی و اسراف الزم شمرده استمیانه و دوري از تجمل
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  فقر، عامل مرگ و نابودي -5

ن او کمک کرده است؛ زیرا یتیم نه هرگاه مال یتیم را بخورد، به کشت«):ع(امام رضا 
خویش را بر دوش کشد و نیز کسی ندارد که امور ) زندگیِ(تواند بار می نیاز است و نهبی

زندگی او را اداره کند و او را  بسنده باشد، چونان پدر و مادر، پس آنگاه که مال او را تباه 
/ 2علل الشرایع( »کنده استکرد چنان است  که او را کشته و به بینوایی و تهیدستی اف

480.(  

پدیدة شوم فقر، از ناهنجارترین دردها در زندگی انسان است و در ابعاد مادي و 
فقر از دوران گذشتۀ . معنوي زندگی فرد و جامعه آثار و عوارضی زیانبار و ویرانگر دارد

و جملۀ تاریخ تا کنون، در اجتماعات بشري بیداد کرده و اندیشه و روان و جسم و جان 
ها، قرن حاضر، با همه ادعاها و پیشرفت. هستی آدمیان را دستخوش تباهی قرار داده است

. بر گسترش روزافزون این پدیده در خانوادة بشري افزوده و چیزي از آن نکاسته است
ها در بخش داري غرب  با زیر نفوذ قرار دادن سرمایههاي سرمایهماهیت شیطانی نظام
. اي دچار ساخته استم، اکثریت خانوادة بشري را به تهیدستی کشندهخصوصیِ جهان سو

توان از کالم امام استفاده کرد؛ هر انسانی که مال و مواد الزم زندگی را در بیگمان می
هایی نباشند که دست او را بگیرند، دست به گریبان اختیار نداشته باشد و افراد یا سازمان

-همه جریانها،   برنامه. کشاندام او را به نیستی و نابودي میگردد و همین امر سرانجفقر می

هایی که زمینۀ فقر افراد را فراهم آورند و شرایط رشد ها، اشخاص، گروهها و سیاست
ثروت در دست طبقاتی را آماده کنند و دست اکثریت را از تولید و سرمایه و کار کوتاه 

از این بیان موضع زیانبار و غیرقابل قبول . دانسازند، چنان است که به قتل آنان دست زده
کند، در دعاهاي ما که با زبان ویژة خود فرهنگ اسالمی را تبیین می. گرددفقر روشن می

همواره از فقر و مسکنت نکوهش شده و به عنوان پدیدة شومی معرفی گشته است، که باید 
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درخواست فقر از خداوند، «:ویدگمی) ره(عالمه مجلسی. از شرّ آن به خداي متعال پناه برد
به خداوند از فقري که عامل ) پناه بردن(در دعاها نیامده است؛ بلکه در بیشتر دعاها، استعاذه

  ).72/2بحاراالنوار(»بدبختی است، رسیده است

  :هایی از احایثاکنون نمونه

  ).4/281الحیاة(» است) مرگ(فقر دشوارتر از: اَلفَقرُ اَشَدّ منَ القَتلِ«):ص(پیامبر اکرم

  ).1166/ نهج البالغه( » فقر، مرگ بزرگ است: الفقر، الموت األکبر«):ع(امام علی

  ب ـ فقر، عامل سلب شخصیت

هاي دیگران را به به انسانی روي آورد، نیکی) مال و ثروت(هرگاه دنیا «):ع(امام رضا
-ش را نیز از او میهاي خودنیکی) و او فقیرشود(دهد و هرگاه به کسی پشت کند    او می

زیر بنا و . از آثار دیگر فقر، سلب شخصیت است). 2/130) ع(عیون اخبار الرضا(» گیرد
ارکان اصلی هستی آدمی شخصیت اوست و بازده زندگی هر انسان و چگونگیِ آن، به 

توانند مبدأ حرکت و شخصیت نمیانسانهاي تحقیر شده و بی. شخصیت او بستگی دارد
افراد با منش و با شخصیت، خاستگاه حرکتهاي مهم و . ماعی باشندکارهاي مهم اجت

شخصیت هر کس، . توانند باشنداند و پشتوانۀ حرکت و اقدام انسانهاي دیگر نیز میارزنده
انسان دربارة خود . در درجۀ نخست به ارزیابی خود او از شخصیت خویش مربوط است

اي که به خود تواند رشد کند و به اندازهیه میهرگونه بیندیشد، همانگونه است و تا همان پا
طبق تعبیر برخی . تواند به خود ببالد و برآید و در جامعه ثمري داشته باشداعتماد دارد، می

از احادیث، حیات انسان  به حیات شخصیت او بستگی دارد و مرگ او در مرگ و سلب 
خصیت است که در حدیث در طبقۀ فقیر، نخستین اثر فقر، سلب ش. شخصیت نهفته است

آورد و هم فرسایش و فقر، هم فرسایش و ضعف جسمانی پدید می. آمده بود) ع(امام رضا
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فقر موجب ناتوانی جسم است و ناتوانی جسمی در ناتوانی روحی و روانی . ضعف روحی
گذارد و این خود علت تزلزل در شخصیت و ضعف اراده و احساس خودکم بینی و اثر می

پیامد دیگري نیز در فقر هست که موجب سلب شخصیت . گرددبه نفس می عدم اعتماد
زند و سیماي ظاهري آدمی در است و آن اینکه فقر به سیماي ظاهري انسان نیز صدمه می

جامۀ تمیز و رعایت بهداشت و آرایش . موضع و موقعیت اجتماعی او دخالتی فراوان دارد
نظر و توجه مردم، شخصیت را باال . تظاهري، موجب جلب نظر و ارجگزاري مردم اس

طبقۀ فقیر چون نه جامۀ درستی . سازدبرد و اعتماد آدمی را نسبت به خود افزون میمی
و گاه در سیماي (توانند رعایت کنند و نه دست به آرایشی زنند، دارند، نه نظافت را می

گاه اجتماعی را از در جامعه نیز موقعیت و پای) ظاهري وضعی چندش آور و ناهنجار دارند
به این جهت نیز، شخصیت آنان ضربه . گیرنددهند و مورد توجه مردم قرار نمیدست می

گذارد که به کلی هاي اجتماعی چنان در آنان اثر      میتوجهیها و بیبینیکم. خوردمی
-دهند و دچار حالت ویرانگر سلب شخصیت میشخصیت اجتماعی خود را از دست می

  . شوند

از انسان روي برگرداند ) دنیا و پول(هرگاه «:، در سخنشان فرمودند)ع(ینکه امام رضاا
براي همین علت اساسی است که انسان نیازمند با از دست . »گیردهاي او را از او مینیکی

دهد و توان و هاي نهفته در خویش را نیز از دست   میدادن مظاهر زیست مادي، نیکی
انسانهاي تهیدست، اغلب . انگاردو خصلتهاي خود را در هیچ می منش و خوي و استعداد

تواند شخصیت آنان را تعالی بخشد داراي بسیاري از خصلتهاي واالي انسانی هستند که می
و موجب اعتالي حیثیت انسانی و موقعیت اجتماعی آنان گردد و از آنان افرادي بسیار مفید 

ن خصلتهاي ارزنده شکوفایی ندارد و احترام و و ارزشمند بسازد، لیکن در اثر فقر، ای
  .شودگردد و موجب رشد و پیشرفت نمیارجگزاري دیگران را موجب نمی
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  علل و عوامل فقر -2

  ظلم*

فَکَانَّه قَد قَتَله و صیره إلَی الفَقرِ و ... اذا أکَل اإلنسانُ مالَ الیتیمِ ظُلماً«):ع(امام رضا
تردید چون این است که او را کشته و ن مال یتیم را به ستم بخورد بیالفاقَه؛ آنگاه که انسا

  ).2/92)ع(عیون اخبار الرضا(» او را دست به گریبان تهیدستی و بینوایی کرده است

ظلم به صورت عام، در بیشتر . فقر، در بسیاري از موارد معلول ظلم اجتماعی است 
گیرد و لید و توزیع و مصرف صورت میموارد اقتصادي است و در روابط مالی و نظام تو

گردد و به در اکثریت مردم موجب محرومیت از دستیابی به کاالها و مواد الزم زندگی می
بها فروشی، استثمار و کمصورت خاص از طریق غصب، سقت، گرانفروشی، احتکار، کم

، )اهیخوخاصه(دادن به کار و کاالي دیگران و استئثار و ویژه ساختن اموال عمومی
در قرآن کریم، از ظلم . یابدرباخواري و دیگر راههاي باطل و ظالمانۀ اقتصادي جریان  می

هاي زندگی انسان را به ظلم آدمیان به فراوان سخن رفته و کمبودها و گرفتاریها و نابسامانی
یکدیگر نسبت داده است و قلم تکوین را از نوشتن سطري علیه انسان و معاد او، منزه و 

  .ك شناخته استپا

تردید خداوند بر مردمان انَّ اهللاَ ال یظلم الناس شَیئاً، و لکنَّ الناس اَنفُسهم یظلمونَ؛ بی«
  ).44/سورة یونس(» دارندکند و این خود مردمند که بر خود ستم روا میهیچ ستمی نمی
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آید، همه و ن میآنچه بر سر ناداران، نیازمندان، گرسنگان و برهنگا):ع(امام صادق
  ).6/4وسائل(»  همه، در اثر جنایت اغنیا و توانگران است

  مدیریت غیر متخصص*

و استَعملَ ... و آوي الطُّرَداء أللُّعناء... ممّن نَفَی اَالَخیار هاَلبرائ«):ع(امام رضا 
دند و آنان را که السفَهاء؛جزء اسالم خالص است بیزار بودن از کسانی که نیکان را تبعید کر

و بی ( و کم خردان... رانده و لعنت کرده بود در مرکز اسالمی پناه دادند) ص(پیامبر
این ). 4/345و3/160؛ الحیاة 2/162)ع(عیون اخبار الرضا(»را به کارها گماردند) تشخیصان

ص ، به مأمون نوشتند، دربارة تبیین اسالم خال)ع(اي است که امام رضاسخن، بخشی از نامه
در این نامه که به درخواست مأمون نگاشته شده، کلیات اصول و فروع دین . و کلیات دین

  . بیان شده است

از محورهاي اصلی که در این نامه بر آن تکیه شده، که جزء اسالم ناب و دین خالص 
هایی از جمله برائت برائت از گروه. است)جویی، طرد و همکاريبیزاري(است، چند برائت

انی که نیکان را از مراکز کشور اسالمی دور ساختند و طردشدگانِ دور از خدا را در از کس
و (کادر حاکمیت جاي دادند، و اموال را میان اغنیا به گردش گذاشتند و سفیهان و نادانان

  ...را در پستهاي مملکت به کار گماردند و ) تشخیصانبی

کند که اجتماعی را مطرح می امام در این فراز بلند، محورهاي اصلی در مسائل
سازد و نادیده بخشد و حاکمیت را استوار میرعایت آنها کار مردم و جامعه را سامان می

در اینجا  .گرددگرفتن آنها، تزلزل، نابسامانی و سقوط هر امت و حکومتی را موجب می
مسئلۀ مهم ، مورد گفتگوست که »خردان و بی تشخیصانواستَعملَ السفَهاء کم«:جملۀ

اجتماعی  -هاي اقتصاديریزيدر برنامه) تخصص و وارد بودن(ضرورت هوشیاري و بینایی
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عدالتی، تبعیض، فقر، محرومیت و نابسامانی، بی) ع(امام رضا. را، مطرح کرده است
دهد که از آن مشکالت آن دوره از تاریخ اسالم و حاکمیت اسالمی را به عللی نسبت می

چون مدیریت بخشهاي مهم .جاهالن و ناآگاهان و غیر متخصصان استجمله به گماردن 
جامعه به دست سفیهان سپرده شده بود، موجب عقب ماندگی و بینوایی و فساد اجتماعی 

  .گردید

 فساد و تباهی اموال*

السؤالِ؛بیگمان  هالمالِ، و کَثرَهانَّ اهللاَ یبغض القیلَ و القالَ و اضاع«): ع(امام رضا
و تباه سازي اموال و زیاد درخواست کردن را دشمن ) فایدهگفتار بی(داوند قیل و قالخ

تباه کردن اموال و تضییع آنها که در ). 200/ 6؛ الحیاة1/285، مسند326/تحف العقول(»دارد
اي برخوردار است و هرنوع این روایت آمده است، از وسعت مفهوم و گستردگی ویژه

تباهی و تضییع ممکن است در اثر عللی . شوددر اموال را شامل میتباهی و نابودي و فساد 
اطالعی و نبود کاري و مصرف بیش از اندازه باشد؛ یا بیچند پدید آید؛ از جمله اسراف

توجهی به مسائل حیات و تخصص و مهارت در مدیریتهاي مالی؛ یا عرفانگرایی غلط و بی
انگاري در به کارگیري اموال؛ و یا لگرایش به زهدهاي صوفیانه؛ یا کوتاهی و سه

شود بیکارگی و امثال آن و در هر صورت و به هر علت که مالی تضییع گردد موجب می
هاي خانوادگی و اجتماعی ناممکن تا سرمایۀ زندگی تباه شود و انجام دادن مسئولیت

و تکامل شود، زیرا که سیر گردد؛ حتی سیر و حرکت معنوي انسان نیز دستخوش تزلزل می
گیرد و این ابزار و شرایط معنوي در این جهان با ابزار مادي و در شرایط طبیعی صورت می

در حدیث مشهور نبوي آمده . سازدشود و حرکت معنوي او را ممکن میبا اموال تهیه می
-ه میتوانیم خواند و نه روزفلوال الخبز ما صلَینا و ال صمنا؛ اگر نان نباشد نه نماز می«: است

  ). 3/226الحیاة( »توانیم گرفت



  
  
  
  
  
  

 1390وهشی شناخت اخالق و آداب رضوي مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژ  /  80

 

 

ریزي در امور اقتصادي و مسائل مالی درست با توجه به کلّیت سخن امام، اگر برنامه
اگر در داد و ستدها دقت الزم به کار نرود و . و حساب شده نباشد، تضییع مال خواهد بود

اي دیگري که به همچنین، تبادل از راهه. غبن و زیانی صورت گیرد، اموال تباه شده است
هاي گوناگون تضییع مال، شکل. نوعی فساد اموال را موجب گردد، محکوم و ممنوع است

گیرد و گاه به دست دیگران؛ مثالً کسانی که دارد، و گاه به دست خود انسان صورت می
ند، کنبرند و سرَه از ناسرَه را مخلوط میدر مواد و کاالهاي مورد نیاز جامعه غَش به کار می

همچنین، هر نوع زیان و نیرنگی که در مسائل مالی به کار . انداموال جامعه را تباه ساخته
  .محکوم است) ع(رود و تباهی اموال افراد و جامعه را سبب شود، از نظر امام رضا

لَیس منّا من غَش مسلماً او ضَرَّه أو ماکَرَه؛از ما «):ص(به روایت پیامبر) ع(امام رضا
هرکسی که در کار مسلمانی غَش به کار برد یا به او زیان رساند و یا به او به نیرنگ  نیست

از جمله عوامل دیگر که در ایجاد فقر از نگاه امام ). 2/318سفینۀ البحار(»رفتار کند
حاکمیت  -1توان به دو مورد زیر نیز اشاره نمود؛خیلی تأثیر گذار است می) ع(هشتم

  مدیریت خائن -2داري معیارهاي سرمایه

 - 2تأمین نیازمندیها در طبیعت ؛ -1):ع(راههاي مبارزه با فقر از دیدگاه اما هشتم
  .تأمین سطح زندگی - 4حق معلوم؛ -3مالیاتهاي اسالمی؛

  هاي رضويـ کار و تالش در آموزه3

  الف ـ کار در قانون طبیعت و نظام آفرینش

اشهم، فال تَدعِ الطلَّب؛ مردم ناگزیرند در لیس للناسِ بد من طلبِ مع« ):ع(امام رضا
 »تالش زندگی خویش باشند، پس کوشش در جهت کسب مال را رها مکن

  ).12/18وسائل(
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 -2قانون طبیعت و سنتهاي حاکم بر آفرینش؛ -1:کار از دو نظر اهمیت حیاتی دارد 
  .هاي آنقانون شریعت و برنامه

از نظر قانونمندیهاي عمومیِ ) الف:دارد کار، در قانون طبیعت نیز از دوجهت اهمیت
از نظر قوانین طبیعیِ حاکم بر وجود انسان و رابطۀ آنها با قواي روانی ) ب.حاکم بر طبیعت

  .و تنی او

از . ، کار در نظام تکوین و نظام تشریع مطرح شده است)ع(در دو حدیث از امام رضا
هاي طبیعی و اماده سازي ن آثارِپدیدهاي است براي فعلیت یافتنظر قانون طبیعت، کار وسیله
گیرد، به کمک هر کاالیی که مورد استفادة انسان قرار می. آنها براي بهره برداري انسان

کار، در ارتباط با قوانین حاکم بر وجود . کار کارگري آمادة بهره برداري قرار گرفته است
سیدن نیروهاي جسمی و انسان نیز، ابزاري است براي بودن و شدن آدمی و به فعلیت ر

قران کریم، از کار .عقلی وي و رشد و شکوفایی استعدادهاي فطري و درونی شخصیت او
و عمل، فراوان سخن گفته است و در بعد نظام تکوین و تشریع، ضرورت و اهمیت کار و 

ر رنج کَبد؛ انسان را د فی الْإِنسانَ خَلَقْنَا لَقَد« . عمل را تبیین و تشریح کرده است
  ).4/سورة بلد(»آفریدیم

تنها تن آدمی نیست که به کار نیاز دارد، بلکه رشد روح او و قواي معنوي و فکر و 
فرهنگ و تربیت او نیز به کار بستگی دارد و بیکاري بر معنویت آدمی نیز آثار زیانباري 

ت آماده و ، اگر هرچه انسان را نیاز داشت، نظام طبیع)ع(طبق گفتۀ امام صادق. گذاردمی
گذاشت و انسان نیاز خود را براحتی و بدون تالش ساخته و پرداخته در اختیار او می

گذراند، به فساد و تباهی  کرد، و پیوسته اوقات خود را به بیکاري و فراغت میبرطرف می
کرد که به نابودي خود شد و ناگزیر نیرو و انرژي خود را در راههایی صرف میکشیده می

  .انجامیدش میو همنوع
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خداوند نان را چنان قرار داد که جز با نیروي کار و مهارت و تالش «):ع(امام صادق
-دست نیایدف تا انسان به کاري مشغول گردد و از پیامدهاي بیکارگی و گستاخیِ رفاه

  ).3/249الحیاة (»زدگی و بیهودگی بازماند

؛ آن کس که کار هر فی العمل یزدد فَترَ، و من یقَصهمن یعمل یزدد قُو« ):ع(امام علی
یابد، و آن کس که کم کار کند و بیکاره باشد سستی و ناتوانی او کند توانش فزونی می

  ).269/غررالحکم( »گرددافزون می

  ب ـ کار در قانون دین و نظام تشریع

ه، أعظَم أجراً من انّ الّذي یطلُب فَضلٍ یکُف من فَضلٍ یکُف به عیالَ«):ع(امام رضا
در جستجوي مواهب زندگی، براي تأمین )با کار و عمل(المجاهد فی سبیلِ اهللا؛آنکس که 

امام، در این ). 5/88کافی(»خانوادة خویش است، پاداشی بزرگتر از مجاهدان راه خدا دارد
، با توجه به ضرورت تکوینی و طبیعی آن. کنندروایت به ارزش تشریعی کار اشاره می

انسان با توجه به معیارهاي دین . گرددضرورت و وجوب تکلیفی و شرعی نیز روشن می
نظام . مکلّف است از قانون آفرینش سرپیچی نکند، تا دچار پیامدهاي ویرانگر ان نگردد

  .تشریع و باید و نبایدهاي قانونی اسالم، با نظام تکوین و سنتهاي آفرینش هماهنگ است

از پیامبر : آوریمکار دارد تعالیم دیگري را در این زمینه میبراي اهمیت حیاتی که 
کارکردن مرد با دست : تر است؟ فرمودکدام کسب انسان پاکیزه: اکرم پرسیده شد

  ).2/380مجمع البیان(خود

هرکس از دسترنج خود، بخورد، مثل برق از پل صراط خواهد ): ص(پیامبر
ن چیزهایی که شارع اسالم براي ایجاد یکی از مهمتری). 2/417مستدرك الوسائل(گذشت

رغبت کار مطرح کرده است تصریح به این مطلب است که دعاي آدم بیکار مستجاب 
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شود و یکی هایی از امت من دعایشان مستجاب نمیدسته«): ص(پیامبر اکرم. شودنمی
  ).453 /5الحیاة( »پروردگارا روزي مرا برسان: گویدنشیند و میاش  میمردي که در خانه

-نگریم که رهبران الهی و پیامبران و جانشینانشان بدون استثنا کار میاز اینرو، می

 قَالَ* موسى یا بِیمینک تلْک وما« :گویدکردند، قرآن کریم دربارة برخی از آنان چنین می
یه ايصکَّأُ عا أَتَوهلَیع شأَها ولَى بِهی عغَنَم یلو یهاف آرِباین چیست ! أُخْرَى؛ اي موسی م

کنم و براي گوسفندانم با آن از این عصاي من است که به آن تکیه می: در دست تو؟ گفت
و 17سورة طه؛ (»کنمریزم، و نیازهاي دیگر را نیز با آن بر طرف میدرختان برگ فرو می

18.(  

 »نَاهلَّمعو نْعوسٍ هصلَب نَکُم لَّکُمصتُحن لم کُمأْسلْ بفَه رُونَ؛ صنعت زره  أَنتُمشَاک
آموختیم، تا در جنگهایتان شما را از آسیب دشمنان ) داوود پیامبر(سازي را براي شما به او 

  ).80/سورة انبیا(»حفظ کند، آیا شکرگزار خواهید بود

از بهشت  خداوند بزرگ، در آن هنگام که آدم را«): ع(به روایت امام باقر): ص(پیامبر
به زمین فرود آورد، به او فرمان داد تا با دست خود زراعت کند، و از دسترنج خویش 

  ).2/417مستدرك الوسائل(»بخورد

-المال نمیوحی فرستاد که تو، اگر از بیت) ع(خداي بزرگ به داوود«):ع(امام علی

ت، کردي، بندة خوبی بودي و داوود چهل روز گریسخوردي و با دست خود کار می
بدینسان، خداي . کرد، که در دست بندة من داوود نرم باش) اشاره(آنگاه خدا به آهن وحی

. فروختبافت و به هزار درهم میبزرگ آهن را براي او نرم کرد و او هر روز یک زره می
در احادیث ).5/74کافی(»نیاز شدسیصد و شصت هزار درهم فروخت و از بیت المال بی
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هایی بود که از از فروش زنبیل) ع(زندگیِ سلیمان بن داوود هزینۀ« :آمده است که
  ).157/ارشاد القلوب(»بافتدرخت خرما با دست خود می) لیف(پوست

یافت، به کار تعلیم مردمان و داوري کردن در چون از جهاد فراغت می) ع(امام علی«
که داشت با دست اي شد، در باغچهپرداخت و چون از این کار فارغ میمرافعات ایشان می

امام «) 101/عدة الداعی(» گشت و با وجود این، در حال ذکر بودخود به کار مشغول می
هاي باالي مدینه روزي در مدینه سخت گرسنه شدم، براي پیدا کردن کار به محلّه): ع(علی

خواهد با رفتم، در آنجا  زنی را دیدم که کلوخهایی را جمع کرده بود و فکر کردم که می
آنها گل درست کند، نزدیک او رفتم و طی کردم که براي او هر دلو آب از چاه بکشم 

پس به لب آب رفتم و . یک دانۀ خرما به من بدهد؛ چون شانزده دلو کشیدم، دستم تاول زد
دستم را شستم، آنگاه به نزد آن زن رفتم و دستم را جلو بردم، او شانزده دانه خرما به من 

آمدم و او را از آنچه گذشته بود آگاه کردم، پیامبر با من از آن ) ص(برمن نزد پیام. داد
  ).176و1/175کشف الغُمۀ ( »خرماها خورد

و (کردزد و شخم میبیل می) ع(امیرالمؤمنین):ع(ـ به روایت امامِ صادق)ع(امام علی
( »ه آزاد کرداز مال و دسترنج خود هزار برد) ع(امیر المؤمنین) آوردآب از زمین بیرون می

کرد و آب از هیزم جمع می) ع(امیرالمؤمنین«):ع(همچنین به روایت امام صادق).5/74کافی
گندم با دستانش آرد ) س(پرداخت و فاطمهکشید و به جاروب کردن خانه میچاه باال می

، در این )ع(از امیرالمؤمنین).12/24وسائل(»پختکرد و نان میکرد و آن را خمیر میمی
  .هایی فراوان نقل شده استنمونه خصوص،

هاي مدینه، در روزي تابستانی و گرم، در یکی از کوچه: گویدعبداالعلی آل سام می
با مقامی که نزد خداي بزرگ، ! رو به رو شدم و عرض کردم؛ فدایت شوم) ع(با امام صادق

خود را آزار  و با خویشاوندیی که با رسول خدا داري، چرا در چنین روزي داغ، این اندازه
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در طلب روزي از خانه بیرون ! اي عبداالعلی: ؟ فرمود)کنیو براي خود تالش می(دهیمی
  ).12/10وسائل(نیاز باشمام، تا با این کار، از امثال تو بیآمده

را دیدم که بیلی در دست داشت و پوششی ) ع(امام صادق: گویدابو عمرو شیبانی می
کرد و عرق از او فرو که متعلّق به خود او بود کار می ايدرشت برتن داشت و در باغچه

من : فرمود. بیل را به من بده تا به جاي تو کار کنم! عرض کردم فدایت شوم. ریختمی
چنان دوست دارم که شخص، در گرماي آزار دهندة آفتاب، براي به دست آوردن نیازهاي 

  ).5/76کافی ( زندگی کار کند و رنج بیند

  ولت در اقتصاد مردمـ مسئولیت د4

دربارة امت محمد و حکومتی که بر ایشان داري از خدا بترس چه، تو «):ع(امام رضا
اي که غیر حکم خداي اي و کار را به دست کسانی سپردهکارهاي مسلمانان را ضایع کرده

کنند و خود در این سرزمین ماندگار شده و خانۀ هجرت و محل فرود عزّوجلّ داوري می
رود و سوگند و اي و بر مهاجران و انصار با نبودن تو ستم میحی را ترك کردهآمدن و

گذرد و آنان براي دارند و روزگار بر مظلومان به سختی میپیمان هیچ مؤمنی را نگاه نمی
-آیا نمی... یابند که شکایت نزد او برنداي دسترسی ندارند و کسی را نمیزندگی به هزینه

»       همچون تیر میان چادر است که هرکس بخواهد به آن دسترسی دارد؟دانی والی مسلمانان 
. در این گفتار با مأمون است) ع(روي سخن امام رضا). 2/1062) ع(عیون اخبار الرضا(

جریان و شأن نزول آن چنین است که روزي مأمون خدمت امام رفت و با خود نامۀ بزرگی 
در آن نامه آمده بود که . را براي امام خوانددر حضور امام نشست و نامه . همراه داشت

خواندن نامه که پایان یافت، . برخی روستاهاي کابل به دست لشکریان اسالم فتح شده است
فتح روستایی از شهرهاي شرك و کفر تو را خرسند ساخته؟ مأمون : امام به مأمون فرمودند

تگو، امام جمالت یاد شده را آیا این خبر خوشحالی و شادمانی ندارد؟پس از این گف: گفت
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تو عدالت را در داخل کشور اسالمی برقرار کن و فقر و محرومیت : فرمودند، و به او گفتند
این مایۀ خرسندي و خشنودي یک حاکم . را از بن برکن و به مشکالت مردم رسیدگی کن

اسالم،  مسلمان است، نه کشور گشایی و فتوحات تازه و افزودن بر قلمرو جغرافیایی کشور
  .بدون اینکه محتواي اسالم و جوهر دین که عدالت است، اجرا شده باشد

االمام االنیس الرفیقُ و الوالد الشفیق و «:فرمایندمی) ع(همچنین حضرت امام رضا 
االخُ الشقیقُ و االم البرَّ بالوالد الصغیرِ و مفزَع العباد فی الداهیۀِ النَّاد؛ امام مونسی است 

مادري است ) مهربانی مانند(مگسار و پدري است مهربان و برادري است مهربان و در غ
نیک رفتار نسبت به فرزند خردسال و او پناه مردمان است به هنگام پیش آمدهاي 

  ).1/98) ع(مسند االمام الرضا(»ناگوار

ت رابطۀ امام با امت، نقش بسیار مهمی در شکل دادن به مسائل مالی و حلّ مشکال
در گفتگو با مأمون ترسیم ) ع(رابطه اگر  اسالمی باشدـ چنان که امام رضا. اقتصادي دارد

اندـ دولت از مردم فاصله ندارد و خبر هر نوع انحراف و ظلمی از هرکس، در اسرع کرده
از اینرو،  از دیدگاه امام . سازداندیشد و ظلم را برطرف میرسد و او چاره میوقت به او می

حاکم باید چنین باشد که همگان بویژه طبقات محروم، بتوانند به معناي واقعی به او  )ع(رضا
در این حدیث که از آن امام بزرگ . دست یابند و خواستۀ خود را براي او بازگو کنند

امام با بکار بدن . ترین رابطۀ دولت و مردم به نمایش گذاشته شده استآوردیم، آرمانی
. نزدیکی و انس با مردم و در دسترس بودن را مطرح ساخته است» قرفی«و » انیس«هايواژه

، مشخص شده است، بلکه از » برادر شفیق«و » پدر مهربان« مردم دوستی امام با تعبیرهاي
این فراتر رفته زمامدار را در جامعۀ  اسالمی، چون مادر مهربان نسبت به کودك خردسال 

  . معرفی کرده است
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لت و یا حاکم وقت باید زندگی خود را با فقیرترین و هاي رضوي دودر آموزه
ترین خانواده جامعه نزدیک کند تا درد محرومان و فقیران را با تمام وجود حس تهیدست

ما را به :  یکی از کنیزان مأمون گوید«:فرمایندکند چنان که ایشان در فرازي ارزشمند می
تی از خوردنیها و نوشیدنیها و عطرها و پول در آنجا در بهش. بودند دربار مأمون روانه کرده

چون به خانۀ امام . بخشید) ع(بردیم، تا اینکه مأمون مرا به امام رضافراوان به سر می
  ).179/ 2)ع(عیون اخبار الرضا(»درآمدم، تمام آن نعمتها از دست رفت

آثاري همسان زیستی با مردم نیز از ویژگیهاي امام و حاکم در جامعۀ اسالمی، داراي 
این روش زندگی به سود  -1:شودعجیب و سازنده است که برخی از آنها یادآوري می

در این زیست . گردداي اساسی براي مبارزه با فقر میشود و زمینهطبقات محروم تمام می
کند، گرسنگی، تشنگی، سردي، است که نخست حاکم اسالمی، حال بینوایان را لمس می

انی، نبود وسایل رفاهی و دیگر نیازها را با گوشت و  پوست مسکنی، بی درمگرمی، بی
ماند و پایگاه زمامدار بطور طبیعی و جبري در طبقۀ فقیر باقی می -2.کندخود حس می

هاي رفاه طلبانه و برد و با گرایشاجتماعی خود را پس از تکیه بر مقام حاکمیت باال نمی
گردد و از این تکبر همسطح و همسان نمیتشکیل زندگی تجملی، با طبقات اشراف و مس
-پوشان دور نمیکند و از بینوایان و  ژندهرهگذر با آنان احساس نزدیکی و یگانگی نمی

دار اگر حاکم را با زندگی ساده و فقیرانه دیدند به او طبقات اشراف و سرمایه -3.ماند
دور از تشریفات است  در شرایط زیست مردمی و - 4.کنندشوند و از او دل مینزدیک نمی

یابند تا به او ماند و همگان امکان میگردد و پایدار میکه رابطۀ مردمی او برقرار می
توانند به او دست یابند و عرض دسترسی پیدا کنند و محرومان و ظالمان و بینوایان نیز می

می باید از اینرو است که حاکم اسال. حال کنند و مشکالتشان را با او در میان بگذارند
دربارة نوع ) ع(این اصل، از حدیثی که از امام رضا. زیستی همسان محرومان داشته باشد

حاکم برادر مهربان : آنجا که امام فرمود. آیدرابطۀ امام و امت بازگو کردیم نیز بدست می
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-و پدر مهربان و یا  مادر مهربان است، اینها همسانی و همسطحی دقیق با مردم را اثبات می

زیرا روشن است که برادر و پدر مهربان بویژه مادر مهربان، هیچگاه در رفاه و آسایش : ندک
کند؛ بلکه نمیبرد و برادر یا فرزند خود را در سختی و محرومیت رها و تجمل بسر نمی

گیرد و در حاکم چون مادر که نسبت به کودك خود ایثار دارد و لقمه را از دهان خود می
  .کندگذارد، نسبت به ملت خود ایثارگري  میدهان کودك می

  

  گیرينتیجه

-موسیبنعلیاي از گفتار امام ابوالحسنهاي ویژهدر پایان این پژوهش، که به بخش

نگریستیم و در فراخور ذهن محدود صاحب این قلم، از دریاي ژرف و بیکرانۀ ) ع(الرضا
صفحات ریختیم، باید گفت که  علوم الهی آن امام بزرگ جامی برگفتیم و در قالب این

هاي سخنان و رفتار و منش زندگی امام، اوج کرامت انسان و اصالت حقوق او و نفی ارزش
دهد آزادي فرزند انسانی اگرچه ذمی و اجازه نمی) ع(امام رضا. سازدمالی را روشن   می

دار است خدشه کافر باشد، با امور مادي معاوضه گردد و آزادي انسان به جرم اینکه گرسنه
تواند او را بردة کسی سازد و از نظر امام، انسان آزاد است و احتیاجات اقتصادي نمی. شود

در جامعۀ الهی رضوي، ارزش و . آزادي خدادادي او را سلب کند، اگرچه او مسلمان نباشد
ردد و واالیی انسان پایه و اصل قرار دارد و کلیۀ قوانین با توجه به این اصل باید تدوین گ

روابط مالی و مبادالت اقتصادي  همه باید در چهارچوب این بنش انجام  شود و بر محور 
این اندیشه دور زند تا  سرمایه، سود، کاال و هر چیزي که براي انسان ارزشمند است در 

هاي رضوي انسان براي رشد سرمایه و تولید نیست تا در در آموزه. خدمت او قرار گیرد
البته تحقق . کاال قرار گیرد، بلکه اینها همه براي انسان و رشد انسان است خدمت سرمایه و

این امر در صورتی است که جامعه براستی جامعۀ رضوي و اسالمی باشد؛ نه اینکه  در ظاهر 
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بداند و در باطن، حاکمیت با معیارها و » رضوي«ادعاي پیروي از والیت کند، و خود را 
یادآوري این نکته نیز الزم است، که در اسالم و . داري باشدایهپرستی و سرمهاي مادهبینش

اصول تربیتی و اخالقی و مبانی ایمانی و اصول دینی، از ) ع(هاي الهی امام رضااندیشه
اخالق و اقتصاد با هم رابطه دارند، توحید و . جدا نیست...اقتصاد و مسائل مالی و سیاسی و

تصادي پیوندي ناگسستنی دارد، و همۀ قوانین بر محور عدل با ضوابط اجتماعی و قوانین اق
  .زندعقیده به خدا دور می
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 تربیت ۀزمین در پرورش و آموزش وجایگاه نقش بررسی
  رضوي هاي آموزه از تأسی با آموزان دانش اخالقی

  )لو صحبت یعل( 
  

    



  
  
  
  
  

  
  

   93 \استان مرکزي  –گروه محققان 

  

 

 
 
 
 
 

 

  :چکیده
ترین نوع تربیت بشري بوده که مورد توجه ترین وحساستربیت اخالقی، یکی از مهم

-بهره. ، اندیشمندان و علماي تعلیم و تربیت قرارگرفته است)ع(،ائمه اطهار)ص(پیامبر اعظم

ت اخالقی با توجه به در زمینه تربی) ع(از جمله امام رضا) ع(هاي ائمه اطهارمندي از آموزه
تواند مفید واقع شود؛ چرا که امام آموزان در مدارس میهاي قرن حاضر براي دانشبحران

ها در هر زمینه خصوصاً در زمینه اخالقی به عنوان الگو بوده و با تأسی از این آموزه) ع(رضا
تا ل زندگی درتمام طو) ع(امام رضا .توان بر بسیاري از مشکالت در مدارس غلبه کردمی

ایشان در کار تربیت چنان با . مشغول بودند با تمام وجود به کار تربیت شهادتزمان 
افراد  هاي ایشان به بار نشست وکرد که در مدتی کوتاه کوشش مهارت و درایت عمل می

به اخالق عالی و ) ع(امام رضا .را به فضایل اخالقی جذب و از رذائل اخالقی دور کردند
ت و بدین سبب عام و خاص را، به خود جلب کردند، همچنین انسانی ته بودندممتاز، آراس

و در حقیقت تجلی روح نبوت و مصداق رسالتی بود که  مانند بود یگانه و بی آن حضرت،
رفتار . رفت داران و وارثان اسرار آن به شمار می خود آن حضرت، یکی از نگهبانان و امانت

اي به دنیا و ظواهر آن  ی کامل و نمونه است که هیچ عالقهنشانه انسان) ع(عملی امام رضا
 این راه به حدي رسیده بودندکه ایشان را در و ت بودندایشان، اسوه کامل عبودی. ندارد

با خانوادها در جایی که مربوط به شخص ) ع(دانستند، رفتار امام رضا عاشق عبادت می
رها و بیشترین محبت را نسبت به دیگران ترین ایثا ها، عالی ترین گذشت خودشان بود بزرگ

تواند چراغی فراروي مربیان و  می) ع(از همین روي بررسی سیره تربیتی امام رضا .داشتند
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در . خود داشته باشد هاي بسیاري را در والدین در تربیت نسلهاي آینده بوده و آموزه
پرورش در  و وجایگاه آموزش نقش ،ياسناد لیپژوهش حاضر با استفاده از روش تحل

قرار گرفته  یهاي رضوي مورد بررسبا تأسی از آموزه آموزانزمینه تربیت اخالقی دانش
  . است

 تربیت اصول تربیت، اخالقی،مبانی تربیت ،اخالق،)ع(رضا امام: واژگان دیکل
  .   تربیت هاي روش ،
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  مقدمه 

نشمندان علوم دینی هاي مربوط به آن، همواره مورد عنایت و توجه دااخالق و گزاره
و نیز دغدغه ذهنی فرهیختگان یک جامعه بوده است؛ چراکه با نگاه به تعریف و تحلیل 

البته  واضح است که نظام . شودگیري آن اجتماع عیان میاخالق در هر جامعه، جهت
ها متفاوت هاي فکري و نظام فلسفی آناخالقی مکاتب گوناگون نیز به تناسب گرایش

  .است

م اخالق و مباحث آن، که پیوندي تنگاتنگ با تزکیه و تهذیب دارد، داراي در اسال
هاي گوناگون، رو کاوش در نظام اخالقی گرایشاز این. جایگاهی بس بلند و رفیع است

تعامل و ارتباط و امکان تبیین و نمود بیش از پیش حقانیت نظام اخالقی و فکري کامل 
  )15ص 1384مصباح یزدي،.(اسالم را در بردارد

هاي بسیار متعدد و در موضوع اخالق و فلسفه آن در طول تاریخ، مکاتب و دیدگاه
بسیاري از . متنوعی از سوي اندیشمندان و فیلسوفان شرق و غرب پدید آمده است

کوشند تا متناسب فیلسوفان، از روزگار یونان باستان تا عصر حاضر، همواره کوشیده  و می
  ).21همان،ص(خود، نظامی اخالقی ارائه دهندبا مبانی فکري و فلسفی 
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هاي متفاوت هاي اخالقی از سوي نویسندگان مختلف، به گونهاین مکاتب و نظام
برخی از نویسندگان در بررسی مکاتب اخالقی توالی و تعاقب . اندمورد بررسی قرار گرفته

وآنگاه به بررسی تاریخی را مورد توجه قرار داده و از نظریه اخالقی سقراط شروع کرده 
و پس از بیان  نظریات اخالقی افالطون، ارسطو و سایر شاگردان و پیروان سقراط پرداخته

نظریات اخالقی یونان باستان به بررسی اخالق مسیحی و اندیشمندان بزرگ قرون وسطی 
  .انداند و در نهایت به برررسی نظریات اخالقی دوران معاصر پرداختهمبادرت ورزیده

بررسی اجمالی در رابطه با دیدگاه قدما و مربیان غیرمعاصر پیرامون اخالق  با یک
گفتند در قرن پنجم پیش از میالد سوفسطائیان از اخالق سخن میتوان چنین بیان کرد؛ می

گفتند اخالق، زنجیري است که ضعفا براي به بند کشیدن اقویا اما نه در تأیید آن، بلکه می
  .اندساخته

توجه کرد  شسوفی که در تأیید اخالق سخت گفت و به انسان و مسایلنخستین فیل
 .سقراط بود که به نحو نظام دار و با به کار بردن روش دیالکتیک فلسفه اخالق را بنا نهاد

 ةاي از اخالقیات روبرو هستیم لیکن وي به شیوالبته قبل از وي در کالم زردشت نیز با نمونه
سقراط را بنیانگذار دوران دوم تاریخ . و قرار نداده استفلسفی اخالق را مورد کندوکا

ي اخالق کشاند چون وي مسیر تاریخ فلسفه را از فلسفه طبیعت به فلسفه ؛اندفلسفه نامیده
ي هر نوع هنر اخالقی به شمار بود و براي او دانایی پایه» خود را بشناس«شعار معروف او 

سقراط رسماً به آموزش . ته به وجود آن بودآمد و تمام هنرهاي اخالقی دیگر وابسمی
لیکن نحوه زندگی و مرگ او خود بزرگترین درس اخالقی یعنی  ؛اخالق نپرداخت

  .پایمردي در راه حق و حفظ شرافت انسانی بود که به بشریت عرضه کرد

بعد از سقراط، شاگرد معروفش افالطون به موضوع اخالق و تربیت اخالقی توجه 
افالطون در . بنیاد هنرهاي اخالقی، دانایی که داراي مراتب و درجاتی است به نظر او .کرد
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را در نتیجه ) اتوپیا(درجه اول به تربیت به طور کلی نظر دارد و رسیدن به شهر آرمانی 
  .داندعامل تربیت می

بعد از افالطون شاگرد نامدار وي، ارسطو در باب اخالق و تربیت اخالقی اشاراتی 
در امور اخالقی است و از طریق علمی و تجربی به ) حد وسط(ع نظریه اعتدال او واض .دارد

مطالعه رفتار خوب و بد انسانها پرداخته است و هنر اخالقی را شناخت و نگهداري حد میانه 
   .دانددر هر عملی می

پیروان این نظریه معتقدند که پیروي از لذات انسان را به سعادت  :نظریه اصالت لذت
) aristipus(اي که پیرو آریستپیوسشوند عدهند این افراد به دو گروه تقسیم میرسامی

گویند خوشتر از عیش و صحبت و باغ و بهار نیست و عشرت میو شاگرد سقراط هستند 
ی جسمانی معتقدند و یگونه به لذت گراخردي است و بدیناز بی ،امروز را به فردا افکندن

گویند لذات مادي جز فیلسوف یونانی هستند و می) epacurus(اپیکور اي دیگر پیروعده
تر تر و کم زیاناندوه و حرمان به دنبال ندارد و از میان لذات باید آن را برگزید که با دوام

  )1348توماس، . (به لذت گرائی روحانی معتقدند و است

کوبی پیروان این نظریه معتقدند که آرامش و سعادت با سر :گراییریاضت ۀنظری
آید و آنها مرد میدان رضایت و تسلیم تیر قضا و در گرایش هاي نفسانی فراهم میخواهش

  .به لذات روحانی مانند اپیکوریان هستند

 نظریه سودگرایان معیار بازشناختن عمل در ):utility theory(سودگرایی ۀنظری
و شادي را  نیک از شر بعد اصل سودمندي است و هر عملی که بیشترین سعادتو خیر 

د و براي آنان انگیزه و نیت عامل مهم ندانبراي بیشترین افراد ایجاد کند خیر و نیک می
  )1369دادبه، . (نیست
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ت استوار است وي همچون دو اصل جبر و نسبی راین نظریه ب :اخالقی اسپینوزا ۀنظری
گیرد و ورت میفیلسوفان رواقی برآن بود که جریان امور بر طبق قوانین الیتغیر طبیعت ص

تواند با سرکوبی انسان می ،اي وجود ندارد انسان در اعمال خود آزاد نیست و اصوالً اراده
از طرف دیگر وي معتقد بود که امور  و هاي نفسانی نوعی آزادي به دست آوردخواهش

خود به خود خیر یا شر نیستند و خیر و شر بودن امور بستگی به افراد دارد اگر چیزي براي 
  .شخصی معین سودمند باشد آن چیز نسبت به او خیر و اگر زیانمند باشد شر است

به نظر کانت عملی اخالقی و خیر است که فقط به خاطر انجام  :اخالقی کانتۀ نظری
کند و قاعده اول او این است که وظیفه تکلیف صورت گیرد وي از قواعد اخالقی یاد می

ه کس و همه وقت و همه جا بدان گونه عمل کنند چونان عمل کن که بتوان قبول کنی هم
  )1369دادبه، ( .انسانها هدف باشند نه وسیلهکه و قاعده دوم این است که چونان عمل کن 

به نظر وي سعادت در قدرت است و حقیقت زور و قدرت  :اخالقی نیلچه ۀنظری
به دو دسته  وي اخالق را .وجود ندارد و حق از آن کسی است که قدرتمند و پیروز است

  .اخالق بردگان و اخالق آزادگان تقسیم می کند

فیلسوفان طرفدار اخالق نوین دست از پند دادن و  ):nodern ethics(اخالق نوین 
کوشند تا مفاهیمی را که پردازند و میاند و فقط به تحلیل فلسفی مینصیحت کردن برداشته

د این کار براي این است که پس از رود روشن سازنهنگام قضاوتهاي اخالقی به کار می
هاي اخالقی و روشن شدن اصطالحات و مفاهیم شخص بتواند براي گرایش یل نظریهلتح

  .تر تصمیم بگیردبه نظریه دلخواه راحت

پیروان تئوري تکامل که از جمله طرفداران اخالق نوین هستند همه چیز از جمله 
بینند و به رویکردي نو تحت عنوان می اخالق و ارزشهاي اخالقی را در تحول و تکامل
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ها تأکید دارند و بر این باور هستند که هیچ نظام ارزشی خاصی رویکرد تبیین فردي ارزش
  .)hersh and Fielding, 1980(را نباید بر مطربی تحمیل کرد

رویکرد دیگر در اخالق نوین رویکرد لیبرال دموکراتیک در تعلیم و تربیت است که 
هواداران سرسخت آن است و وي معتقد است که رشد درست تفکر اخالقی کهلبرگ از 

مربی در آن نقش همکار و نه استاد را : گیرد که اوالًآموزان در محیطی صورت میدانش
یند کنجکاوي و تحقیق آزاد باشند و خود به موقعیت آآموزان در فردانش: ثانیاً ؛کندایفا می

پیاژه و جان دویی اصرار داشتند روند تعلیم و تربیت  چنانچه ژان:ثالثاً ؛دنقضاوت برس
  )1379شاملی، ( .روندي تعاملی و دو طرفه باشد

گرچه پست مدرنیسم اشارات و عبارات مستقیم و  :نظریه اخالقی پست مدرنیسم
هاي توان با مطالعه نوشتهکند لیکن میاخالق و اصول اخالقی عرضه نمی ةروشن دربار

آنها . فوکو و لیوتار به عنوان پست مدرنیسم به نظریات آنان پی برد رورتی،چون افرادي 
نجیب و شریف بودند و شایسته بودن نسبت به شرایط و اوضاع و احوال تاریخی را نسبی 

) motivations(هايو انگیزش) Emotions(دانند و ریشه اخالقیات را در عواطفمی
مري تاریخی است و طرفدار تکثیر و تنوع و دانند به نظر آنان اخالق امعمولی انسانی می

. کنندهاي اجتماعی کوچکتر هستند و از تحمیل عقاید به خورد گروهها انتقاد میگروه
از دیدگاه پست مدرنیسم اخالق امري محلی و خاص یعنی هیچ هنجار )1382سجادي، (

مدرنیسم از نظر ژیرو که طرفدار پست )1378تاجیک، (اخالقی جهان شمول وجود ندارد 
است تربیت اخالقی مبتنی بر انتزاعات کلی که خود به انکار ویژه بودن زندگی انسانها و 

توجهی به تفاوتها و اختالفات و تکثرها منجر هاي خاص و محلی و کمتوجهی بر جنبهبی
هاي جهانی بنیادهاست که خود امري توتالیتر و تروریستی است شود ناشی از دسته بنديمی

)Giroux.1988,p:77. (  
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  در رابطه با تربیت اخالقی  دیدگاه اسالم

با تکیه برآیات و روایات به بیان اصول و مبانی نظریه اخالقی  )1384(مصباح یزدي
  :اسالم به شرح ذیل پرداخته است

مفاهیمی . هاي اخالقی مبتنی بر واقعیت عینی استارزش: گرایی در اخالقاصل واقع
رود، مستقل از مفاهیم نظري و عینی اهیمی ارزشی به کار میکه در اخالق به عنوان مف

 .بینی استنیست؛ به عبارت دیگر، ایدئولوژي مبتنی بر جهان

یعنی نتایج افعال اختیاري : اصل ضرورت بالقیاس میان فعل اختیاري و نتیجه آن -1
 . معلول فعل اختیاري است و فعل اختیاري نسبت به آنها ضرورت بالقیاس دارد

منظور این است که انسان عالوه بر بدن مادي، : پذیرش روح و جاودانگی آن -1
 .روح و نفس دارد که قابل استقالل و بقاء است

منظور از این اصل،که مربوط به مباحث روان شناسی فلسفی است، : اصالت روح -2
 .این است که قوام انسانیت انسان به روحش است

فلسفی گرفته شده که وجود حرکت جوهري این هم از یک اصل :تکامل روح -3
 .ما معتقدیم که روح ذاتش تکامل بردار است. اشتدادي در روح است

تکاملی که براي روح : نقش اختیار و انتخاب آگاهانه در تکامل اخالقی انسان -4
در ذات روح گرایش به سوي کمال است و . شود در اثر افعال اختیاري آن استحاصل می

 .کندصورت اراده ظهور پیدا می این گرایش به
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حب ذات روح یک . در ذات روح، میلی به سوي تکامل وجود دارد: حب ذات -5
 .باشد نه حب ذات ایستاحب پویا می

یعنی این میلی که روح، به کمال دارد در هیچ : گرایش روح به سمت بی نهایت -6
 .نهایتشود، بلکه روح پویشی است به سوي بیحدي متوقف نمی

منظور این است که روح داراي مراتب طولی و : مراتب طولی و عرضی روح -7
. باشد ولی ذومراتبی استیعنی نفس با این که موجود واحد بسیطی می. شئون عرضی است

 .کنندحسی، خیالی و عقلی که معموالً فیلسوفان براي آن ذکر می: مراتبی چون

کیفیت پیدایش فعل : کمال آنها نقش توجه نفس به مراتب و شئون خود در طلب -8
 .کنداختیاري به این است که روح، در یکی از مراتب به یکی از شئونش توجه پیدا می

یعنی کماالت : گیري کماالت قواي نازله نفس به سوي کمال نهاییلزوم جهت -9
-نسبی که مربوط به قواي نازله نفس هستند، در صورتی کمال حقیقی انسان محسوب می

اي متوقف نهایت و آن را در یک مرتبهه کمک کنند به سیر نفس به سوي بیشوند ک
 .نکنند

افعال اخالقی که موضوعاتشان افعال اختیاري انسان : نقش نیت در تکامل نفس - 10
. شونداست و در آنها اراده، اخذ شده از همین مسیر اراده است که موجب کمال نفس می

 .یعنی روح افعال اختیاري، نیت است

منظور این است که مناسبتی بین انگیزه وخصوصیات : تناسب نیت با شکل کار - 11
هر کاري را هم به هر نیتی . گیرداي هر کاري سرچشمه نمیاز هر انگیزه. کار وجود دارد

 .شود انجام دادنمی
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یک کار، ممکن است چند انگیزه طولی داشته باشد در این : انگیزه هاي طولی - 12
 ،1384مصباح یزدي،(بخشد همان انگیزه اصلی است به این کار ارزش میصورت آنچه  

 ).330-339صص 

-بنابراین براساس این چهارده اصل، معیار ارزش بر اساس نظریه اخالقی اسالم را می

گونه بیان کرد؛ ارزش اخالقی فعل اختیاري انسان تابع تأثیري است که این فعل در توان این
اي که در آن کمال مؤثر باشد، هرکاري به اندازه. قیقی داردرسیدن انسان به کمال ح

اگر تأثیر منفی دارد، ارزش منفی خواهد داشت و اگر تأثیر مثبت داشته . ارزنده خواهد بود
باشد، ارزش مثبت خواهد داشت و اگر نفیاً و اثباتاً تأثیري درآن نداشته باشد، ارزش صفر یا 

  . ارزش خنثی خواهد داشت

پرورش فضایل اخالقی یکی از مهمترین اهداف واالي رسالت اسالم ه در دیدگا
پیامبران بوده است تا انسان در مسیر کمال که علت غایی آفرینش است قرار گیرد و فلسفه 

جز با تخلق  وشریعت اسالم و آداب و احکام الهی همان تکامل انسان و جاودانگی اوست 
ی است جامع و واقع گرا که در آن به همه جوانب اسالم مکتبو به اخالق فاضله میسر نیست 

نیازهاي بشري اعم از دنیایی و آخرتی، جسمی و روحی، فردي و اجتماعی و غیره توجه 
شده است و داراي اصول و معیارهاي محکم و مشخص می باشد و براي تمام امور زندگی 

  .بشر برنامه دارد

ت به هیچ وجه نسبی نیست لیه انسانیدر این دیدگاه اصول اولیه اخالق و معیارهاي او
اصولی را باالتفاق ) ع(تا امام حسن عسگري) ص(بینیم در اسالم از پیامبرطور که میو همان

مهم و  شود اینها معیارهاییاند که نتیجتاً معلوم میطرد و اصول دیگري را تأیید کرده
  ).67،ص1388فرمهینی فراهانی وهمکاران،(هستند  اساسی 
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ه تربیت اخالقی در میان پژوهشگران داخلی و خارجی تحقیقاتی صورت در زمین
اند لیکن ذکر گرفته است که گرچه دقیقاً به موضوع مورد بحث ما در این مقاله نپرداخته

  .تعدادي از آنها به جهت اهمیت موضوع خالی از لطف نیست

اخالق (قی هاي تربیت اخالنقد تطبیقی مبانی و شیوه«باقري پژوهشی تحت عنوان 
انجام داده که یکی از تفاوتهاي اصلی تربیت اخالقی قدما در » )قدما و روانشناسی معاصر

مقایسه با نظریات جدید آن است که آنان بر علت غایی یعنی غایت شناسی فلسفی توجه 
 ،که به جز نظریه روانکاوي که به غایت گرایی علمی و نه فلسفی معتقد استدارند در حالی

ت فاعلی توجه کرده و علت غایی را هاي جدید به خصوص رفتارگرایی به علیریهبقیه نظ
  )1364باقري، .(کند از نظر قدما معیار فضیلت اخالقی اعتدال نفسانی استرد می

هاي تربیت اخالقی از دیدگاه کانت و خواجه رهنما در پژوهشی، غایت و روش
از دیدگاه کانت و  خواجه : کند کهگیري میرالدین طوسی انجام داده چنین نتیجهینص
رالدین طوسی خرد خاستگاه اصلی تربیت اخالقی است و هدف اصلی تربیت اخالقی ینص

هاي از دیدگاه خواجه سعادت و از دیدگاه کانت پیروي اخالقی است و در زمینه روش
ه هاي تربیت اخالقی بیشتري تفاوت دیدتربیت اخالقی بیشترین شباهت و در زمینه هدف

  )1378رهنما، ( .شودمی

یک رویکرد جدید در تربیت اخالقی (در پژوهشی تحت عنوان ) Farrely(فارلی 
هاي اخالقی در پرورش منش با آموزه: گیرد کهنتیجه می) الگوي در هم تنیده تربیت منش

قالب یک برنامه جامع و کلی امکان پذیر است و در آن نیازها عالیق و مجموعه شرایط 
اجتماعی و شناختی شاگردان در تعامل با نیازها و شرایط محیط اجتماعی شکل  عاطفی و
  )1378به نقل از رهنما  Farrely,1993. (می گیرد
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تئوري براي تربیت (شوالمیت در پژوهشی تحت عنوان حداقل فضیلت هاي اخالقی 
و مانند  هاي اخالقی به عنوان یک تئوري تربیتیحداقل فضیلت: گیردکهنتیجه می) اخالقی

هاي اخالقی به صورت سیستماتیک از اخالقیات ارسطو و کند و فضیلتآن عمل می
طرح . کندگردد و این تئوري عقاید اخالقی را به انسان تلقین مینیکوماك اخذ می

 ،عتدال متمرکز استاخیرخواهی، خوبی و زیبایی و : پیشنهادي شوالمیت روي سه فضیلت
کند و سه فضیلت ننده را براي خیرخواهی و زیبایی بازي میکه اعتدال نقش یک موازنه ک

یاد شده سه عمل متقابل اخالقی و مشارکت با هم براي توسعه سیرت اخالقی، عامل 
  .)Shulamit,2000(دهد اخالقی انجام می

توان به دو دسته تحقیقاتی که در جهان اسالم درباره تربیت اخالقی مطرح شده می
با اندکی . یقات و آثار دانشمندان متقدم و تحقیقات دوره معاصرتحق: کلی تقسیم کرد

توان گفت در آثار دانشمندان متقدم چون خواجه نصیرالدین طوسی و غزالی، تسامح می
یعنی آنها معتقد . رویکرد حاکم بر تربیت اخالقی بیشتر بر رویکرد طبیعی و طبی است

اقتدا به . باید به طبیعت و طب اقتدا کردبودند براي ایجاد فضایل و از بین بردن رذائل، 
طبیعت به این معناست که نخست باید به تربیت و تهذیب قواي  نفسانی پرداخت که در 

کند و اقتدار به طب به این معناست که نخست باید با انسان بیش از دیگر قوا رشد می
ت سالمت اخالقی هاي مختلف آن را از میان برد پس از آن سعی کرد حالاستفاده از روش

در تحقیقاتی که در دوره ). 68،ص1388فرمهینی فراهانی و همکاران،(در فرد حفظ شود
  :توان به دو رویکرد اشاره نمودمعاصر درباره تربیت اخالقی شده می

در این : هاي اسالم در تربیت اخالقیهاي فلسفهرویکرد استخراج داللت -الف
آثار فلسفه اسالمی خاصی را در زمینه تربیت  ها وکوشد داللترویکرد پژوهشگر می

  )رویکرد فلسفی.(اخالقی استخراج کند
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در این ): قرآن و سنت(رویکرد کشف و استخراج تربیت اخالقی از منابع اسالمی- ب
کوشد رویکرد محقق مسائل و موضوعات اخالقی را به قرآن و سنت عرضه کرده و می

در این پژوهش ). 1385داوري، )(رویکرد متنی(دپاسخ آنها را از متون دینی استنباط کن
شود با توجه به احادیث و روایات و قول و رویکرد غالب، رویکرد متنی است که تالش می

هاي تربیت اخالقی مبانی، اصول و روش) ع(تقریر و رفتار و کردار منسوب به امام رضا
 : در این رابطه سؤاالت زیر مطرح است. استخراج گردد

 و پرورش در راستاي چه اهداف و وظایفی است؟ آموزش -1

  باشد؟میآموزان چه قرن حاضر براي دانشهاي چالش -2

هاي تربیت مبانی،اصول و روش(توان از رهنمودهاي تربیتی رضوي چگونه می -3
آموزان بهره  هاي قرن حاضر براي دانشجهت مقابله  با چالش))ع(اخالقی امام رضا

 گرفت؟

 در راستاي چه اهداف و وظایفی است؟ آموزش و پرورش

 و انسان به پروردگار جامع نگاه امتداد در که آیدپدید می وقتی انسان به عمیق نگاه
 ،هستی نظام قانونمند و هماهنگ ساختار با انسان وجودي بافت که باشد؛ چرا هستی

-می را انسان در هماهنگی این بخش تجلی و شفاف ينقطه و دارد همسویی و همخوانی

 خواهی، فضیلت جویی، حقیقت پرستش، به را او که ببینیم او توحیدي فطرت در توانیم
  .  کندمی دعوت الهی ارزشمند صفات دیگر و زیبایی اخالق، جویی، عدالت

تکامل،  هدف با نهاده، او را نام موجودات و برترین مخلوقات را اشرف خداوند بشر
  .است داده قرار زمین روي در خود و جانشین نموده خلق و عبودیت معرفت
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 هايو قابلیت و با ظرفیت و جانداران موجودات سایر از متمایز را خداوند، انسان
معموالً  هاگرایش بعد و در انسان فطرت، ویژه .نامند می فطرت را آن که سرشته خاصی

-ت، فضیلی)گرایش مذهبی(یگانه  خداي و پرستش همچون؛ عبودیت هاییعرصه بر ناظر
 ، کمال)و کنجکاوي علمی، خالقیت گرایش(خواهی ، حقیقت)اخالقی گرایش(خواهی 
  .باشدمی) هنري گرایش(خواهی  و جمال) و بقا رشد به گرایش(خواهی 

 رسالت .اوست و خداداد فطري ابعاد درآمدن فعل به قوه واقع، از انسان، در در تربیت
 و اخروي دنیوي سعادت تأمین براي هاانانس در ابعاد همین شکوفایی نیز پیامبران اصلی

و  آموزشی خانواده، مراکز از اعم( تربیتی نهادهاي اصلی راستا، وظیفه همین در .آنهاست
  ) .14،ص1389وهمکاران، صادقیان( است در بشر انسانی فطرت شکوفایی هم )جامعه

ین امرمهم اگر به ا. تربیت، رمز توسعه پایدار و نیل به سعادت فردي و اجتماعی است
جانبه عمل گردد، اهداف ریزي آن به صورت همهمند توجه شود و در برنامهبه صورت نظام

توان با نظر به تعلیم و تربیت جامع می).  1ص 1383رهنما،(شود واالي فوق محقق می
گفت که تعلیم و تربیت، نه به صورت دوعمل جدا، بلکه به عنوان یک عمل واحد به 

نگاهی اجمالی به . آموزان استتوجه سازندگی ابعاد شخصیتی دانشحساب می آید که م
-اهداف کلی آموزش عمومی درآموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران نیز نشان می

هاي هاي آموزشی و هم به هدفدهد که نظر مسئوالن در همین راستا، هم به هدف 
اي پرورشی را تشکیل هپرورشی معطوف است و در حقیقت، آموزش خود زیربناي فعالیت

دهد،به گونه اي که هیچ فعالیت آموزشی بدون توجه به ابعاد پرورشی آن قابل تصور می
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مراکز آموزشی از دبستان تا دانشگاه عالوه بر انتقال دانش، وظیفه ).  2همان،ص(نیست 
  )١،1973پیترز.(آموخته را نیز بر عهده دارندتربیت انسانی دانش

آموزان شامل ابعادذهنی، ت شکوفایی تمام ابعاد وجودي دانشاین مراکز باید در جه
گذاري کرده، به تعلیم و تربیت و سازندگی عاطفی، اجتماعی، معنوي و اخالقی سرمایه

( »آموزش باید پیوسته مفهوم تربیت مدنظر مربیان قرار گیرد«آنها توجه کنند به عبارتی در 
  ).1374شریتعمداري، 

ترین مسائل زندگی آدمی مطرح بوده به عنوان یکی از بنیاديتعلیم و تربیت همواره 
-اساسی«آن را  ٣وکانت)1335افالطون،(»مهم ترین دستور«آن را  ٢تا جایی که افالطون

اما درباره این که تعلیم و تربیت چیست و قلمرو . انددانسته) 1374کانت،(» ترین موضوع
رسد این است که در این نچه به نظر میآ. آن کجاست، میان صاحبنظران توافق وجود ندارد

رود اما آنچه به کار می...و» بارآوردن«، »پرورش«، »آموزش«زمینه مفاهیم مختلفی مانند 
  ). 1374نقیب زاده،(ها بوده و به انسان اختصاص دارد همانا تربیت است تر از همه اینکامل

و اهدافی است که  آموزش و پرورش با توجه به تعریف فوق، داراي مبانی، اصول
آنچه بیش از همه اهمیت دارد، اهداف . محور همه آنها انسان و ویژگیهاي درونی اوست

 شوندهاي تربیتی محسوب میآموزش و پرورش است و معیار تمامی فعالیت
  ).٤،1999بارو(

                                                             
1- Peters.R.S  
2 - Plato 
3 - Kant 
4 - Barrow.R 
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نظر وجود گونه که درباره واژه تعلیم و تربیت در میان صاحبنظران اتفاقاما همان
» ١فرد فرهیخته«مثالً برخی . شودنظر دیده نمیرباره اهداف تعلیم و تربیت نیز اتفاقندارد، د

» ٣زندگی خوب«اي براي عده) ٢،1971پیترز وهرست(دانند را هدف تعلیم و تربیت می
 دانندرا هدف تعلیم و تربیت می»٤رشد«اي هدف تعلیم و تربیت است؛ عده

 دانندرا غایت تعلیم و تربیت می» ٦ي خوبشهروند«و برخی دیگر ) ٥،1999استندیش(
  ).٧،1998مورتایمور(

 قرار توجه مورد در جمهوري اسالمی ایران زیر تربیتی اهداف راهبردي، سند در
 و خالّق فکور، و پرسشگر اسالمی، اخالق به متخلق و مومن انسانی است؛ تربیت گرفته

و  خواهعدالت پذیر، نظم و گراونقان منش، آزاد و گرانتخاب بانشاط، و سالم کارآفرین،
 و خودباور اندیش، جهانی و گراجمع ستیز،ظلم و طلب استقالل دوست، وطن جو،صلح

 و پذیر مسئولیت باحیاء، و پاکدامن ایثارگر، و شجاع و توانا، دانا منتظر، و امیدوار مقتصد،
 و دینی بیتتر شامل: تربیت گانهشش هاي ساحت در پایه هاي شایستگی(شناس وظیفه

 شناختی، زیبا و هنري تربیت بدنی، و زیستی تربیت اجتماعی، و سیاسی تربیت اخالقی،
 تخصصی تربیت انواع به ورود  آماده و) فناوري و  علمی تربیت اي،حرفه و اقتصادي تربیت

                                                             
1-Educated person  
2- Hirst.P.H  
3 - good life  
4 - growth 
5 - Standish.P  
6 - good citizenship   
7 - Morteimor .A 
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 سند( اسالمی معیار نظام براساس اجتماعی و خانوادگی فردي، شایسته زندگی براي شغلی و
  ).1389ي،راهبرد

دهد که آموزش و پرورش یکپارچه مورد نظر دست هاي فوق نشان میهدف
به طوري که این اهداف تمام ابعاد وجودي انسان . اندرکاران نظام تربیتی کشور بوده است

دهد و همه اینها نشان دهنده جایگاه واالي تعلیم و تربیت در نظام را مورد تربیت قرار می
آموزان وظیفه معلم، مدرسه و والدین این است که دانش. باشدمیجمهوري اسالمی ایران 

را با اهداف ذکر شده آشنا کنند و جهت رسیدن به اهداف ذکر شده وظیفه خود را در این 
  .زمینه انجام دهند

 پربار و غنى چنان آن )ع(امام رضا اخالقى و تربیتى الگوساز هاىسیرت و رهنمودها
 بنابراین، هر دارد نیاز درازى و دور فرصت به آنها از یکهر بررسى که است فراوان و

 ذات به به گام را گام کند و او مى ایجاد خدا و انسان میان اى رابطه اخالقى فضیلت
  اخالق  حسنه و اسوه زنده الگوى خود)ع(امام رضا .سازد نزدیکتر مى مقدسش

  .)1386لو، صحبت(بودند

 بهترین به  که است زمین روي در وندخدا آفرینش سرسبد گل عنوان به انسان
 أَحسنِ فی الْإِنْسانَ خَلَقْنَا قَد«.  است نموده خلق را او خداوند آفرینش، نظام و صورت

  ).4 تین،آیه سوره (»تَقْوِیمٍ

و  ابعاد این شدن و متعالی شدن شکوفا براي که است متنوع وجودي ابعاد داراي او  
 عین در او اخالقی فضایل پرورش بیان این و در دارد تربیت به نهایی، احتیاج استعدادهاي

 است بوده پیامبران و واالي  مهم هايهدف از کار این و انجام است کار ترینمشکل حال
) ص(پیامبر دهند، چنانکه قرار است آفرینش غایی علت که کمال مسیر در را انسان تا
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 از هدف کریم و قرآن است بوده القیاخ مکارم تکمیل هم ایشان بعث فلسفه :اند فرموده
 جمعیت میان در که است است و کسى کرده یاد بشر و تزکیه و تربیت تعلیم را انبیاء بعث

 تزکیه را آنها و خواند مى آنها بر را آیاتش که برانگیخت خودشان از رسولى نخوانده درس
 آشکار گمراهى در آن از پیش چند هر آموزد مى و حکمت] قرآن[ کتاب آنان به و کند مى

  :بودند

 »وي هثَ الَّذعی بینَ فیوالً الْأُمسر منْهتْلُوا می هِملَیع هآیات و زَکِّیهِمی و مهلِّمعی تابالْک و 
کْمهالْح نْ کانُوا إِنْ ولُ می قَببِینٍ ضَاللٍ لَف2 / جمعه سوره(»  م(  

 به جا همه در آنها که است مساله همین بیانگر سرتاسر زنی دینى پیشوایان زندگى
ائمه . بودند راه این در اى حسنه اسوه و زنده الگوى و خود کردند مى اخالقى دعوت فضائل

اطهار خود در زمینه برگزاري و برپایی نماز اسوه و الگو بودند و دیگران را به این امر مهم 
در زمینه تربیت اخالقی رهنمودهاي بسیار با ) ع(در این میان امام رضا. دعوت می کردند

هاي قرن حاضر که توان با تأسی از آن رهنمودها بر بسیاري از بحرانارزشی دارند که می
 . آموزان مدارس است، غلبه نمودگریبانگیر دانش

  بررسی سوال دوم پژوهش

  می باشد؟قرن حاضر براي دانش آموزان چه چالش هاي 

. هانی شدن، تحت فشار قرار گرفتن دین و اعتقادات بومی استاز پیامدهاي منفی ج
شود درجهانی شدن دین و تفکر مردم تحت فشار سکوالریزم و نسبیت گرایی واقع می

هاي مطلق دینی را تحت که این پیامدها، تربیت دینی و اصول و ارزش).1381والیتی، (
هاي جنوب با هدف مسخ  هاي فرهنگ غرب به کشورهجوم ضدارزش. دهدفشار قرار می

و ارزشهاي سنتی و . باشدهویتی فرهنگی آن کشورها میفرهنگهاي محلی و در واقع بی
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گیرد که این وضعیت دینی جامعه ما نیز روز به روز دستخوش فرآیند جهانی شدن قرار می
  ).1381نادرپور،( باشدهاي تربیت دینی در عصر جهانی شدن میتهدیدي براي برنامه

ت جهانی شدن فرهنگها درصدد است تا با سیطره یک فرهنگ، مسئله پلورالیسم سیاس
هایی که از روابط جدید اجتماعی و سیاسی فرهنگی را از بین ببرد و یک فرهنگ با مولفه

برد را بر همه افکار، فرهنگها و تمدنها حاکم سازند و جهانی شدن سیاست، بهره می
هایی را با خود به همراه دارد که عمدتاً در تعارض زهفرهنگ و اقتصاد برخی ارزشها و آمو

سازد که این امر آموزش مطلق دینی را با تهدید مواجه می. با باورها و ارزشهاي دینی است
 ).1382سجادي،(

جهانی شدن رستگاري و سعادت بشري را با مفهوم قرارداد اجتماعی به عنوان مبناي 
الیکه سعادت و رستگاري فرد و جامعه از نظر اسالم در ح  زنداساسی لیبرالیسم پیوند می

درچارچوب ارزشها و هنجارهاي دینی مورد توجه قرار می گیرند، جهانی شدن با ترویج 
دارد و تهدیدي که از این جنبه متوجه نظام ارزشی خاص، مقوله دین را به چالش وامی

هستند ودر صورت غلبه تربیت دینی است این است که بسیاري از آموزه هاي دینی مطلق 
 ).427همان،ص(تربیت لیبرالیسم از بین خواهد رفت  

هاي دنیاي معاصر از جنبه» ناشکیبایی در برابر دین«و » نسبیت گرایی«و » علم گرایی«
که باید در عصر جهانی شدن در . است که هریک از آنها براي دین مشکل آفرین هستند

استفاده افراد از انواع ابزارهاي . ا توجه نمودهاي تربیت دینی به این تهدیدهبرنامه
» الگوهاي رفتاري«الکترونیکی نظیر اینترنت، ماهواره و رایانه، باعث بسط و گسترش 

. شودیاد می» هویت مجازي«مشابهی در سطح جهانی شده است که عموماً از آن با عنوان 
نت و ماهواره براي کاربرانی که فرهنگ  فعلی حاکم بر انواع ابزارهاي ارتباطی به ویژه اینتر

ارزشهاي «چراکه » هویت ساز«است نه » هویت زا«بنیه فکري قابل توجهی نداشته باشند، 
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» هویت ماشینی«قربانی » هویت انسانی«. کند بر آن حاکم نیستکه دین مطرح می»زندگی
 ). 1381عصمتی،(شده است 

این فرآیند، کلیه . است» اسیونسکوالریز«از آثار منفی جهانی سازي فرهنگی، فرآیند 
اکنون . کندشئون فرهنگی، اجتماعی ، اخالقی یک جامعه اسالمی را دیانت زدایی می

هاي ارتباطی خود همین سکوالریزاسیون در جوامع اسالمی و جهانی سازي از طریق شبکه
مردم کند و عوارض و عالئم سکوالریزاسیون، این است که ادبیات غیراسالمی را تبلیغ می

ها و مفاهیم عوض شود، مفاهیم دینی و قدسی کمتر استعمال شود و به جاي آنها واژه
 . غیردینی و غیربومی را به کار برند

در اثر جهانی شدن بخشهایی از آموزش که توسط پیامبران و مربیان و متفکران 
بع تمایل اند، زیرا زندگی بیش از پیش تابزرگ الهی، فرمول بندي شده بود کم رنگ شده

مصرف گرایی، مدپرستی و شیء پرستی که توسط تجارت آزاد و . مصرف گرایی است
جهانی شدن غربی افزایش یافته تمایل به ایمان معنوي و رشد فرهنگی و نیز بهسازي تفکر و 

گرایش و اتکاي ) 1381اسماعیل یصحانی،(آگاهی انسان را عمیقاً تضعیف کرده است 
اطالعاتی  –و آموزش مجازي و نیز به کارگیري فناوري ارتباطی شدید و افراطی به رایانه

این . شودباعث بیگانگی انسان از خویشتن خویش که همانا فطرت خدایی اوست، می
بدین معنا که انسان از شناخت، درك و . خودبیگانگی موجب جهان بیگانگی خواهد شد

ماند و جهان در بیگانگی میدر نهایت سازگاري و همنوایی با جهان هستی و طبیعت عاجز 
 ) 1382شمشیري ،(اي جز خدافراموشی و خدابیگانگی در پی نخواهد داشت نیز، نتیجه

ها معتقد است که رایانه در شکل کنونی پستمن متفکر آمریکایی  و متخصص رسانه
اجتماعی  –ممکن است به حل بعضی از مسائل شخصی کمک کند ولی ارزشهاي اخالقی

راند به نظر او الهه فناوري نمی تواند برخی مهارتها چون و به حاشیه می کندرا سست می
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که این مسئله تهدیدي براي تربیت . آموزان  ایجاد کندمهارتهاي شهروندي را در دانش
گذرانند، آموزان که وقت خود را جلوي رایانه میدانش). 1383عطاران، (باشد دینی می

نسانی نخواهند داشت، زیرا ارزشهاي انسانی در وقت کافی براي آموختن ارزشهاي ا
شود مانند موقعی که دانش آموز موقعیتهاي واقعی و در مواجهه با دیگران آموخته می

گیرد تقلب کند یا نکند، به دوستش توجه کند یا به او تفاوتی نداشته باشد و به تصمیم می
مسائل فنی خواهد کرد و جایی عالوه استفاده از رایانه در مدرسه توجه را بیشتر معطوف 

. براي مسائلی انسانی باقی نخواهد گذاشت و سبب فقر محتوایی اخالقی مدرسه خواهد شد
. سرانجام رایانه تلویحاً ارزشهایی را آموزش خواهد داد که ما خواهان آموختن آن نیستیم

ی و کاهش دقتآمدهایی خواهد داشت مثالً بیمثالً بازي با رایانه و موضوعات جدي پی
مسئولیت پذیري در مقابل نتایج واقعی اعمال خود در نهایت بی توجهی به ارزشهاي 

یابد، ارزشها و تعالیم اخالقی و به خصوص ارزش هاي که از طریق برنامه پنهان انتقال می
   ) .127، ص1383عطاران ، (تربیت دینی را در معرض خطر قرار خواهد داد 

گردد، فرهنگ جهانی که منجر به هاي ملی میتجهانی شدن، موجب تضعیف هوی
شود به نحوي که تحمیل فرهنگ غرب، از خود بیگانگی، هاي دیگري میتسلط هویت

در چنین شرایطی شاهد . از نتایج این رویکرد است... تشدید به هم ریختگی جوامع سوم و
ایزدي (هاي ایدئولوژیک، فرهنگی و هویتی جوامع دیگر خواهیم بودنابودي ارزش

،1379.(  

ترین آنها بحران  وجود دارد که  عمده ییهاآموزان چالشقرن حاضر براي دانشدر 
ها و بحران ارتباطات و رسانه اي بوده که وظیفه همه دست اندکاران حوزه تعلیم و ارزش

هاي مقابله آموزان را آشنا نموده و در ثانی راحلتربیت است تا با این چالش ها اوالً دانش
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آموزان ارائه دهند تا بتوانند بر مشکالتی که احتماالً در تأثیر پدیده جهانی با آن را به دانش
  .شدن در تعلیم وتربیت وجود دارد غلبه کنند

هاي تواند با انجام فعالیتآموزش و پروش با توجه به جایگاه واالیی که دارد می
ها غلبه براین بحران) ع(ائمه اطهار مندي از رهنمودهاي تربیتیمربوط به حوزه خود با بهره

-بدون شک رهنمودها و سیرت. آموزان را از این شرایط بحرانی نجات دهدکرده و دانش

پربار و فراوان است  آن چنان غنى و) علیه السالم(هاى الگوساز تربیتى و اخالقى امام رضا 
  . ثمر ثمر باشدکه بهرمندي از آنهادر نظام تعلیم وتربیت می تواند بسیار مفید وم

 بررسی سؤال سوم پژوهش؛

مبانی،اصول وروشهاي تربیت اخالقی (توان از رهنمودهاي تربیتی رضوي چگونه می
 آموزان بهره گرفت؟هاي قرن حاضر براي دانشجهت مقابله  با چالش))ع(امام رضا

 آموزانقرن حاضر براي دانش هايترین بحرانهمانطور که قبالً اشاره شد عمده
اي  بودند که به شدت در حال حاضر ها و بحران ارتباطات و رسانهبحران ارزش: شامل
  .اندآموزان را با چالش جدي مواجه ساختهدانش

جهانی شدن با فشار قرار گرفتن دین واعتقادات بومی، دین و تفکر مردم را تحت 
-لی و در واقع بیهاي محفشار سکوالریزم و نسبیت گرایی قرار داده و در پی مسخ فرهنگ

). 1381نادرپور،( کندهاي سنتی و دینی را تهدید میهویتی فرهنگی کشورها بوده و ارزش
سیاست جهانی شدن فرهنگها درصدد است تا با سیطره یک فرهنگ، مسئله پلورالیسم 
فرهنگی را از بین ببرد و بر همه افکار، فرهنگها و تمدنها حاکم شودکه نتیجه آن عمدتاً در 

و » نسبیت گرایی«و» علم گرایی«). 1382سجادي ،(رض با باورها و ارزشهاي دینی استتعا
به عالوه  این خصایص با استفاده . هاي دنیاي معاصر استاز جنبه» ناشکیبایی در برابر دین«
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از انواع ابزارهاي الکترونیکی نظیر اینترنت، ماهواره و رایانه، باعث بسط و گسترش 
هویت «شابهی در سطح جهانی شده است که عموماً از آن با عنوان م» الگوهاي رفتاري«

  .شود یاد می» مجازي

هویت «و » هویت ساز«است نه » هویت زا«فرهنگ فعلی حاکم بر اینترنت و ماهواره 
ها و که این امر آموزش آموزه).1381عصمتی،(شده است » هویت ماشینی«قربانی » انسانی

سکوالریزاسیون ادبیات مردم عوض . کندشی رسمی تهدید میتعالیم دینی را در نظام آموز
ها و مفاهیم غیردینی نموده و مفاهیم دینی و قدسی کمتر استعمال شود و به جانی آنها واژه

از » عدالت«و به جاي » جامعه مدنی«از » جامعه  دینی«و غیربومی را به کار برند و به جاي 
به جاي اخالق و اجراي احکام الهی، از تساهل  زنند،و مشارکت غربی دم می» دموکراسی«

باشد هاي دینی مطلق میاز آنجایی که بسیاري از ارزشها و آموزه. شودو تسامح استفاده می
که این امر . ها با دشواري همراه استدر صورت ادامه این روند، بسیاري از این آموزه

گرایش و اتکاي شدید .کندید میبسیاري از اصول اخالقی را به چالش کشیده و آن را تهد
اطالعاتی باعث  –و افراطی به رایانه و آموزش مجازي و نیز به کارگیري فناوري ارتباطی

این . شودبیگانگی انسان از خویشتن خویش که همانا فطرت خدایی اوست، می
بدین معنا که انسان از شناخت، درك و . خودبیگانگی موجب جهان بیگانگی خواهد شد

ماند و جهان در بیگانگی یت سازگاري و همنوایی با جهان هستی و طبیعت عاجز میدر نها
 ). 1382شمشیري،(اي جز خدافراموشی و خدابیگانگی درپی نخواهد داشت نیز، نتیجه

رایانه در شکل کنونی ممکن است به حل بعضی از مسائل شخصی کمک کند ولی 
جهانی شدن، موجب ). 1383ن،عطارا(کنداجتماعی را سست می –ارزشهاي اخالقی

شود به نحوي که تحمیل فرهنگ هاي دیگري میتضعیف هویتهاي ملی و تسلط هویت
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از نتایج این ... غرب، از خود بیگانگی فرهنگی، تشدید به هم ریختگی جوامع جهان سوم و
  ).1379ایزدي ،(رویکرد است 

شامل؛ بحران  ان جوانان و نوجوانبراي بیست و یکم  قرني هاچالشترین اساسی
  .ها و بحران ارتباطات و رسانه اي استارزش

ها به دانش آموزان و نظام تعلیم و تربیت کشور وظیفه دارد ضمن معرفی این چالش
هاي مقابله با آن را به دانش آموزان ارائه دهند تا بتوانند بر مشکالتی که احتماالً در راحل

آموزش وپروش با توجه به .ت وجود دارد غلبه کنندتأثیر پدیده جهانی شدن در تعلیم و تربی
ها هاي مربوط به حوزه خود براین بحرانتواند با انجام فعالیتجایگاه واالیی که دارد می

دانش آموزان را از این شرایط ) ع(غلبه کرده و با تأسی از رهنمودهاي تربیتی امام  رضا
  . بحرانی نجات دهد

و اعتقاد شیعیان به ) ع(هد و اخالق حضرت رضاشخصیت ملکوتی و شامخ علمی و ز
او در سراسر دنیاي اسالم به عنوان بزرگترین و محبوبترین فرد خاندان رسول 

شناسند و نامش مورد قبول عامه است و مسلمانان او را بزرگترین پیشواي دین می)ص(اکرم
ی واالیی برخودار اش، از مقام علمچونان نیاکان وارسته. برندرا با صلوات و تقدیس می

علمش بیکران و رفتارش پیامبر گونه و . اندبود، تا آنجا که وي را عالم آل محمد لقب داده
آزرد، کسی را با عمل و سخن خود نمی. حلم و رأفت و احسانش شامل خاص و عام است

-هیچ حاجتمندي را مأیوس بازنمی. کردشد سخنش را قطع نمیتا حرف مخاطب تمام نمی

هرگز به . در حضور مهمان به پشتی تکیه نمی داد و پاي خود را دراز نمی کرد. گرداند
شبها کم می خوابید و . غالمان و خدمه دشنام نداد و با آنان می نشست و غذا می خورد

شبهاي تاریک در . اکثر شبهایش را از سر شب تا صبح بیدار بود. قرآن بسیار می خواند
در تابستان بر حصیر و در زمستان بر پالس . مک می کردمدینه می گشت و مستمندان را ک
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-نظافت را در هر حال رعایت می فرمود و عطر و بخور بسیار به کار می. زندگی می کرد

ها لباس پوشید ولی در مجالس و براي مالقاتها و پذیرائیعادتاً جامه ارزان و خشن می. برد
در هر فرصت مقتضی، . اش رنگین نبودهخورد و سفرغذا را اندك می. فاخر در بر می کرد

  .مردم را به وظائف خود آگاه می کرد

آن چنان ) علیه السالم(رهنمودها و سیرت هاى الگوساز تربیتى و اخالقى امام رضا 
 پربار و فراوان است که بررسى هریک از آنها به فرصت دور و درازى نیاز دارد غنى و

کند و او را گام به گام به  میان انسان و خدا ایجاد مىاى  بنابراین، هر فضیلت اخالقى رابطه
اى اخالق   خود الگوى زنده و اسوه حسنه)  ع(امام رضا. سازد ذات مقدسش نزدیکتر مى

  . بودند

تواند بسیار مفید باشد و با در قرن حاضر می )السالمعلیه(امام رضا ي تربیتی رهنمودها
هاي پیش روي جوانان توان بر بسیاري از بحرانیت میمندي از آنها در نظام تعلیم و ترببهره

نتایج حاصل از تحلیل انجام شده بیانگر آن است که . و نوجوانان در مدارس غلبه کرد
دوازده مبنا و سی اصل  و هشتاد روش تربیتی  به  جمعاً) ع(تربیت اخالقی از منظر امام رضا

  .با آن اشاره می شود شرح ذیل می باشد که مستنداً

  فطرت: مبناي اول

 و هالکاملتحامل االیام على ذوى االدوات :هثالثموکل بها  هثالثاصل معرفت -1-1
سه چیز وابسته ؛ هالمعرفالعوام على اهل  همعادااستیالء الحـرمان علـى المتقـدم فى صنعته و 

زیـاد  محـرومیت-2 سختـى روزگـار بـر کسـى که ابزار کـافـى دارد-1:چیز است به سه
 معرفت دشمنى مردم عوام با اهل -3 صنعت عقب مـانـده بـاشـد کسـى که در ـراىب
  .)345: 78ج النوار،رابحا(
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از حضرت رضا از قول پدرانشان نقل شده که پیامبر فرمودند : روش دعوت به ایمان
 .ایمان عبارت است از معرفت و شناخت قلبی اقرار به زبان عمل با امضا و جوارح

  )466:   1ج ،1373،صدق(

بترس که دعاي او مورد قبول خداوند قرار  از دعاي شبانه ستمدیده :اصل تذکر-1-2
محزون صبح  با چشم اشگبار و شب را دلسوخته باشد و که او مخصوصاً .گیردمی

  )249: 1372کمپانی،(.کند

راه صحیح  نهی از منکر امر به معروف و: نهی از منکر روش امر به معروف و- 1-2-1
گی اسالمی است واهمل در این کار گناه دوچندان دارد از جمله اشاعخه منکرات  در زند

  .وعدم استجابت دعاي خوبان

 مورد هزینه بر کسی که صاحب نعمت است باید در:روش یاد آوري نعمت-1-2-2 
   )1372 کمپانی،( بخشد عیالش وسعت

المنزل  هسع: ا؟ فقالعن عیش الدنی): ع(سئل االمام الرضا :تبشیر روش انذار و - 1-2-3
: فـرمود .دربـاره خـوشـى در دنیـا سـوال شـد) ع(از حضرت امام رضا ؛المحبینهو کثر

  ).152: 76بحارالنوار،ج(وسعت منزل و زیادى دوستان

باشد مگر اینکه اي نمیدر دین هیچ بیهوده: جدال روش پرهیز از مجادله و - 1-2-4
  )66: 1375مدرسی،(شته باشدسخن بیهوده بستگی دا گویی وبه بیهوده
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  )خداجویی(مبناي حاکمیت خدا

گمان نسبت به خداوند متعال خوش: فرمود) ع(امام هشتم :قدر الهی اصل قضا و-1-2
اگر خوش گمان بود براي .بنده مؤمن خود هستم »ظن«من در کنار : باش زیرا خدا فرمود

  )1372:243 کمپانی،(.»شر«اگر بد گمان بود  کنم ومی خیرمقدر«او

التـوکل على : ارکان هاالیمان اربع: روش تسلیم بودن در برابر مقدرات الهی- 1-1-2
توکل  -1ایمان چهار رکن دارد. التفویض الى اهللا و التسلیم المـر اهللا و الرضا بقضاء اهللا و اهللا

تحف العقول (واگذاشتن کار به خدا ـ4تسلیم به امر خدا -3قضاى خدا به رضا-2برخدا
:445(  

 الذیـن اذا احسنوا): ع(السالم عن خیـار العبـاد؟ فقــالسئل علیه:اصل اطاعت-2-2

از  .غضبوا عفوا و اذا اعطوا شکـروا و اذا ابتلوا صبروا و اذا استبشروا و اذا اساؤوا استغفروا
 آنان که هرگاه نیکـى کنند: فـرمـود دربـاره بهتـریـن بنـدگـان سـوال شـد )ع(امام رضـا

ل شوند و هرگاه بدى کنند آمرزش خـواهند و هرگاه عطا شـوند شکرگزارند و خـوشحا
  )445:تحف العقول ( .هرگاه بال بینند صبر کنند وهرگاه خشم کنند در گذرند

  روش انجام واجبات- 2-2-1

باشد باید پس هر کس از طرفداران ما می ):ع(روش ترك محرمات امام رضا- 2-2-2
  )629: 30،باب 1373،صدق(ج بپرهیزد از خوردن شراب و بازي شطرن

فان من حسـن ظنه باهللا کان عنـد ظنه و من  ،احسـن الظن باهللاصل خدامحوري  -2-3
بالقلیل من الرزق قبل منه الیسیر من العمل؛ و من رضى بالیسیر من الحالل خفت  رضى

به . دارالسالم ا الىو نعم اهله و بصره اهللا دار الدنـیا و دواءهـا واخـرجه منها سـالم موونته
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خدا با گمان خـوش او همراه است  باش، زیرا هرکه به خدا خوشبین باشد خداوند خوشبین
خـداوند به کردار اندك او خشنود باشد و  ،رزق و روزى اندك خشنود باشد و هر که به

اش در نعمت باشد و بارش سبک و خانـواده ،اندك از روزى حالل خشنود باشـد هر که به
 را به دنیا و دوایـش بینا سازد و او را از دنیا به سالمت به دارالسالم بهشت اوند اوخـد

  )449:تحف العقول (.رساند

کسی ازآنچه خیر دنیا وآخرت درآن است  :هاي الهیروش توجه به ارزش- 2-3-1
  )69: 1375مدرسی،(مخالفت با نفس خود کن: پس گفتم.از من سؤال کرد

فان من حسـن ظنه  ،احسـن الظن باهللا :عاقبت اندیشی د وروش توجه به معا - 2-3-2
بالقلیل من الرزق قبل منه الیسیر من العمل و من رضى بالیسیر  باهللا کان عنـد ظنه و من رضى

 و نعم اهله و بصره اهللا دار الدنـیا و دواءهـا واخـرجه منها سـالما الى من الحالل خفت موونته

زیرا هر که به خدا خوشبین باشد خدا با گمان خـوش  ،باش به خداوند خوشبین .دارالسالم
خـداوند به کردار اندك او  ،رزق و روزى اندك خشنود باشد او همراه است و هرکه به

اش در بارش سبک و خانـواده ،اندك از روزى حالل خشنود باشـد خشنود باشد و هرکه به
زد و او را از دنیا به سالمت به دارالسالم را به دنیا و دوایـش بینا سا نعمت باشد و خـداوند او

  ).449:تحف العقول (رساند بهشت

  عقالنیت: مبناي سوم

 دشمنش نادانی و دوست هر مردي عقل اوست و :اندیشه ورزي اصل تعقل و -3-1
  )222:  1372کمپانی،(جهل او

م تکلف العق فمن تکلف االدب قدر علیه و مـن هاالدب کلف العقل حباء مـن اهللا و ل ـل
تحمل یک  ،است از جانب خدا و ادب داشتن عطیه و بخششى، عقل؛ اال جهال یزدد بذلک
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اما هرکه به زحمت  قادر بر آن مى شود مشقت است و هر کـس با زحمت ادب را نگهدارد
  .)348:  78بحاراالنوار،ج(شودافزوده نمـى بخواهد عقل را به دست آورد جز بـر جهل او

وروزه نیست بلکه عبادت تفکر واندیشه در قدرت وصفات  عبادت به زیادي نماز
  )75:  1379عباسی ،(خداوند است 

کرد آن حضرت در سه روز یک بار قرآن را تالوت می: روش تدبر در امور- 3-1-1
توانم ولی هیچ اگر خواسته باشم که در کمتر از سه روز قرآن را ختم کنم می :وي فرمود

درباره این که آن آیه در چه موضوع  ه در معنی آن اندیشیدم واي را نخواندم مگر اینکآیه
 .کنماز این رو هر سه روز همه قرآن را تالوت می .چه وقت نازل شده فکر کردم و
  ) 18:  1381عزیزي ،(

من در مجلس  :الیسع بن حمزه روایت کرده است: تحلیل و روش استدالل - 3-1-2
 از حالل و و خلق بسیاري گرد او را گرفته بودند، او سخن گفتم با ابوالحسن نشسته بودم و

  )190: 1375مدرسی،.(پرسیدندحرام می

هستی که براي آن مدت ) دنیا(ايتو در خانه :عمل روش توأم کردن علم با - 3-1-3
  ).235: 1372کمپانی،(شودکردار عمل کننده در آن مدت قبول می زمانی است و و

  )75:  1379عباسی،.(صفی از عقل است دوستی با مردم ن: اصل مشورت-3-2

علیکـم فى امورکـم بالکتمان فـى امور الدین و الدنیا فانه «روش رازداري - 3-2-1
ما تکتمه مـن عدوك فال «و روى »المذیع و القاتل شریکان«و روى  »ان االذاعه کفر روى
روایت . ـن و دنیـابـر شمـا بـاد به رازپـوشـى در کـارهـاتـان در امـور دی »ولیک علیه یقف

کسى که افشاى اسرار مـى کند با قاتل «روایت شده  و) افشاگرى کفر است(شده که 
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دارى  دوست تو هم بر آن و روایت شـده که هـرچه از دشمـن پنهان مـى »شـریک است
  )347:  78بحاراالنوار،ج( .آگاهى نیابد

المنزل و  هسع: فقال عن عیش الدنیا؟): ع(سئل االمام الرضا: روش معاشرت- 3-2-2
: فـرمود. دربـاره خـوشـى در دنیـا سـوال شـد): ع(از حضرت امام رضا المحبین هکثر

  )152:  76بحاراالنوار،ج(وسعت منزل و زیادى دوستان

  کرامت: مبناي چهارم 

بدانکه  هدایت یافته باش و مایل شو و بخدمت موالیت راغب و: اصل عزت-4-1
  )240: 1372 کمپانی،( ه اوستافتخار در خدمت ب عزّت و

اجتناب و دوري کن از مسیر : سبک شماري خویش روش دوري از ذلت و- 4-1-1
 .حرکتی که رفتنش سهل و آسان است و بازگشت آن خطرناك و غیرممکن باشد

   )73: 1379عباسی،(

آنها را میان  احوال آنها نگاه کن و به آزادگان و و :شخصیت روش تکریم-4-2-1 
  )247: 1372کمپانی،( مقامشان  بنشان رتبه ومردم در 

در تاریخ آمده است امام رضا هنگامی که به شهر : آموزيروش عبرت- 4-2-2
آن حضرت  .شداي از مردم حمل میاي برخوردند که بر دوش عدهطوس رسید به جنازه

به سپس  اي از جنازه را بر دوش شریفشان حمل کردند واز مرکب پیاده شد وگوشه فوراً
هر طرف را چند لحظه برداشته وآن گاه مانند تشیع کنندگان پشت  اطراف آن جنازه رفته و

  )57:  1368,شیرازي (تا کنار قبر آن میت ناشناس را تشییع نمودند  جنازه حرکت کرده و
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شناخت -1: هاي پیامبران وجود داردخصلت 5: روش ایجاد عادت مطلوب - 4-2-3
زیاد انجام  -5 شجاعت -4سخاوت و بخشش -3س پرستیغیرت و نامو -2اوقات نماز 

  )74: 1379عباسی،( دادن مجامعت

روي در فقر و ثروت و نیکی کردن چه کم و چه بر شما بر میانه: اصل احسان-4-3
زیرا خداوند متعال در روز قیامت یک نصفه خرما را چنان بزرگ نماید که همانند ، زیاد

  )76:  1379عباسی،.(کوه احد باشد

 بهشت و سخاوتمند به خدا،: فرمود) ع(رضا ماما :روش بخشش ومواسات - 4-3-1
  )240: 1372کمپانی،(.مردم دور است  بخیل از خدا ،بهشت و اما مردم نزدیک است،

. ناتوانی بهتر از صدقه است یاري کردن به ضعیف و :اصل ایثار -4-4
  )226: 1372کمپانی،(

هر  ؛مـومـن فـرج اهللا عن قلبه یـوم القیمهمـن فـرج عن وصفح : روش عفو - 4-4-1
را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش  کس اندوه و مشکلى

  .)  268: 2اصول کافی ،ج (بر طرف سازد

و اذا جار السلطان هانت , حبس المطر هاذا کذب الوال :روش پرداخت صدقه- 4-4-2
دروغ بگویند باران نبارد و  زمانـى که حاکمان؛ ت المواشىمات هالدوله و اذاحسبت الزکو
امـوال داده نشود چهارپایان از  و اگر زکات دولت خـوار گردد ،چون زمامدار ستم ورزد

  .)37 3: 73بحاراالنوار،ج(بین روند
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به دیدن  ؛تزاوروا تحـابـوا و تصـافحـوا و ال تحـاشمـوا: روش همدردي- 4-4-3
گر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم تا یکدی یکدیگر روید

  ).347:  78بحاراالنوار،ج(نگیرید

  اختیار: مبناي پنجم

هرگاه  در مدینه علماي بسیاري بودند و: فرمایدامام رضا می: اصل پاسخگویی-5-1
 فرستادند ومسائلی را پیش من می کردند وماند به من اشاره مییکی از آنها از پاسخ درمی

گذشت در اندي از عمر شریفش می او در حالی که بیست و.گفتم من به آنها پاسخ می
  )192:  1375مدرسی ،( .دادفتوا می نشست ومسجد رسول می

یقطینی روایت کرده است چون مردم در امامت  :روش پرسش وپاسخ - 5-1-1
-پاسخ پرسیده بودند و حضرت رضا اختالف نظر پیدا کردند مسائلی را که از آن حضرت

  )191:  1375مدرسی،(هزار مسئله رسید  15را که او داده بود گرد آوردند به  یهای

شخصی از فرماندهان  :همدانی به سند مذکور از یاسر خادم  روایت کرده که گفت
خورند اي از کنیزانش گل میلشگر از امام هشتم از خوردن گل پرسید وگفت پاره

خون وگوشت  و خوردن گل حرام است هم چنانکه مردار :رمودحضرت برآشفت سپس ف
  )673:  30،باب 1،ج  1373صدق،(. خوك آنها را ازخوردن گل بازدار

دانش از او کمتر  اگر با کسی برخورد کنم که در فضل و: اصل عدالتخواهی -5-3
  ).234: 1372کمپانی،(برتري را به او واگذار می کنم  باشم حق تقدم و

علیکم بالقصد فى الغنى و  عبادات و :در کارها لاعتدا روي ووش میانهر - 5-3-1
حتـى یـاتـى یـوم  هالتـمر هاهللا تبارك و تعالـى یعظم شق فان. الفقر و البر من القلیل و الکثیر
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نیکى کردن چه کم و چه  روى در فقـر و ثروت وبر شما باد به میانه ؛کجبل احـد هالقیم
یک نصفه خرما را چنان بزرگ نمایـد که ماننـد  تعال در روز قیامتزیرا خـداوند م ،زیاد

   )346:  78بحاراالنوار،ج(.کـوه احد باشد

توکّل اینست که  :فرمود ؟ازحد توکّل پرسیدند) ع(امام رضا از :اصل آزادي-5-4 
  ).224 : 1372 کمپانی،(از خدا نترسی  جزء

یهوده  تو را فریب ندهند مالزم ب هاي باطل وآرزو :عفت ورزي روش حیا و - 5-4-1
  ).234: 1372کمپانی،(بهانه جویی را ترك کن میانه روي بوده  و

کسی که براي حق کمک کننده باشد :روش بیان حق در همه شرایط  - 5-4-2
  )246: 1372کمپانی،( کندخداوند او را براي نصرتش یاري می

ستمش او را فریب داده  اي ستمگري که ظلم و: ستم روش پرهیز از ظلم و - 5-4-3
  )250: 1372کمپانی،( نیروي کدام نیرومندي پایدار مانده است؟ است عزت و

  ضعف:مبناي  ششم 

سخنش را رها سازد شکّی نیست که  آنکه بدون تأمل حرف و: اصل سعه صدر -6-1
  6  ).234: 1372کمپانی،( کنددر اثر عجله و شتاب لغزش پیدا می

از لغزش  محفوظ کن و را نطقت زبانت را نگهدار و :يپذیرروش انعطاف- 6-1-1
  ).234: 1372کمپانی،( آن بر جان خود بیمناك باش

اي حقیقت ایمان را به کمال نرساند هیچ بنده: بردباري روش مدارایی و- 6-1-2
باشد؛ در علم دین بصیرت پیدا کردن، در معیشت اندازه  خصلتمگرآنکه در او حال سه 

  ) 242:  1372کمپانی، (الیا شکیبایی نمودن نیکو داشتن، بر ب



  
  
  
  
  
  

 1390وهشی شناخت اخالق و آداب رضوي مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژ  /  126

 

 

 تفکّر و اندیشه است، از امتیازهاي انسان قدرت تفکّر و: روش تأمل در کارها- 6-2-3
  )249: 1372کمپانی ،(.حل آنهاست اي براي شناخت مشکالت وتعقّل وسیله

 هو المذیع بالسیئ هیـعـدل سبعین حسن هالـمستتر بـالـحسن :پوشیروش عیب- 6-2-4
برابر هفتاد حسنه است و  پنهان کننده کار نیک پاداشش: مغفورله هوالمستتر بالسیئ مخذول

اصول (. بـد آمـرزیـده است آشکارکننده کار بد سـرافکنـده است و پنهان کننـده کـار
  )160: 4کافی،ج

صبر کن بر  اگر روزگار بر تو سخت گیرد شکیبا باش و :اصل استقامت ورزي-6-3
  )242: 1372کمپانی،( تو رسیده استه شدت آن ب ی وآنچه از سخت

صبر  اگر روزگار بر تو سخت گیرد شکیبا باش و: روش صبر در مصیبت - 6-3-1
  ) 242: 1372کمپانی ،(سختی آن به تو رسیده است  کن بر آنچه از شدت و

الذیـن ): ع(سئل علیه السالم عن خیـار العبـاد؟ فقــال :روش صبر در طاعت - 6-3-2
غضبوا  استبشروا و اذا اساؤوا استغفروا و اذا اعطوا شکـروا و اذا ابتلوا صبروا و اذا ا احسنوااذ

آنان که هر گاه نیکـى : فـرمـود .دربـاره بهتـریـن بنـدگـان سـوال شـد)ع(رضـا از امام .عفوا
خـوشحال شوند و هرگاه بدى کنند آمرزش خـواهند و هرگاه عطا شـوند شکر  کنند

  ).445:تحف العقول(و هرگاه بال بینند صبر کنند وهرگاه خشم کنند در گذرندگزارند 

 هیـده کـالصال هفـان قبل ،ال یقبل الـرجل یـد الـرجل :روش پرهیز از نفاق- 6-3-3
 .زیرا بوسیدن دست او مانند نماز خواندن براى اوست ،بوسد کسى دست کسى را نمى؛له
  ).450:تحف العقول(
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گر مجو حیله احسان را از شخص فریبکار و نیکوئی و :از نفاقروش پرهیز  - 6-3-4
  )247: 1372کمپانی،( .دهدکه او مانند روباه حیله گر مردم را فریب می

6-3-5 - مـن لقى فقیـرا مسلما فسلم علیه خالف سالمه  :ت بیجاروش پرهیز از حمی
را  که فقیر مسلمان کسى ؛عزوجل یـوم القیامه وهو علیه غضبان على االغنیاء لقى اهللا

ى  در روز قیامت در ،مالقات نماید و برخالف سالم کردنش بر اغنیا بر او سالم کنـد حاـل
  )52: 2عیون الرضا،ج(.خـدا را مالقات نمایـد که بـر او خشمگیـن بـاشـد

التسلیم  التـوکل على اهللا و الرضا بقضاء اهللا و: ارکان هاالیمان اربع: اصل توکل-6-4
ـ  3ـ رضا به قضاى خدا 2توکل برخدا- 1ایمان چهار رکن دارد؛  والتفویض الى اهللاالمـر اهللا

  )445:تحف العقول(واگذاشتن کار به خدا ـ 4تسلیم به امر خدا

عن حـد التـوکل؟ ): ع(سئل الـرضـا :اعتماد به خدا روش امیدواري و- 6-4-1
: فرمـود. یقت تـوکل سـوال شـدحق از) ع(از امام رضا؛ االاهللا ان التخـاف احـدا): ع(فقـال

  . )445:تحف العقول(این که جز خدا از کسـى نترسى

  مدنیت:مبناي هفتم 

 قضاي خداوند در میان آفریدگانش حتمی است و: اصل پذیرش حکومت الهی 7-1
  ).241: 1372کمپانی،(حکم و فرمانش هم با قدرتی که دارد بر هر چیزي نافذ است 

اتکاال على  هالعبادتدعوا العمـل الصالـح و االجتهاد فى ال :مداريروش والیت7-1-1
ه  هالعبـادالمرهـم اتکـاال علـى ) ص(و ال تدعوا حب آل محمـد) ص(محمد حب آل فـاـن

رها ) ص(به اتکاى دوستى آل محمد مبادا اعمال نیک را ؛الیقـبالحـدهـمـا دون االخر
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زیرا هیچ کدام  ،صالح از دست بدهید را به اتکاى اعمال) ص(مبادا دوستى آل محمد ،کنید
  ).348: 78بحاالنوار،ج(شودبه تنهایى پذیرفته نمى ،از ایـن دو

علیکم بالقصد فى الغنى و الفقر و البر من القلیل  :تفریط روش پرهیز از افراط و7-1-2
بر  .کجبل احـد هالقیمحتـى یـاتـى یـوم  هالتـمر هشقاهللا تبارك و تعالـى یعظم  فان. و الکثیر

زیرا خـداوند متعال  ،نیکى کردن چه کم و چه زیاد روى در فقـر و ثروت وشما باد به میانه
 بحاالنوار،( یک نصفه خرما را چنان بزرگ نمایـد که ماننـد کـوه احد باشد در روز قیامت

  .)347: 78ج

 ؛الالسـؤ هکثـرالمـال و  هواضـاعان اهللا یبغض القیل والقـال :اصل تأمین معاش-7-2
تحف (.تلف کردن مال و پرخواهشى را دشمن مى دارد فریاد و و بدرستى که خداوند، داد

  )442:العقول

من رضى عن اهللا تعالى بالقلیل من الرزق رضى اهللا منه  :روش عدم اسراف- 7-2-1
خداوند از عمل کم او  ،کم از خدا راضى باشد هرکـس به رزق و روزى؛ العمل بالقلیل من

  .)356: 78ار اال نوار ،جبح(راضى باشد

امین به تو  ؛لـم یخنک االمیـن و لکـن ائتمنت الخــائن :روش امانتداري- 7-2-2
 )442:تحف العقول(. اىخائن را امین تصور نموده) تو(کند و لیکنو نمى خیانت نکرده

ان شـر النـاس مـن منع رفـده و  :روش اصالح وجلوگیري از انحراف مسلمین- 7-2-3
از (اش را مردم کسى است که یارى به راستـى که بـدترین؛ ه و جلـد عبـدهاکل وحـد

  ).448:تحف العقول( بازدارد و تنها بخورد و زیر دستش را بزند) مردم
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  جذبه حسن واحسان:مبناي  هشتم 

ذکر ) ع(محمد ابن جعفر مسرور با سندي که در متن عیون الرضا :اصل فضل -8-1
سخاوت  :فرمودندمی) ع(شنیدم امام هشتم :ایت کرده گفترو ءشده از حسن بن علی وشا

بخیل از بهشت دور  از آتش دور و مردم نزدیک است وو و به بهشت  با سخاوت به خدا
 )667:   30،باب 1373صدق،( .است و از مردم نیز دور و به آتش نزدیک است

 نیمى از, دوستى با مردم؛ التودد الى الناس نصف العقل :روش مهرورزي - 8-1-1

  ).443:تحف العقول(عقل است

مـا التقت فئتـان قط اال نصـر اعظمهمـا  :روش اغماض،چشم پوشی وتغافل- 8-1-2
که نصرت و پیروزى با گروهى است که مگر این ،نمى شوند گروه با هم رو به رو ؛عفـوا

  .)339: 78بحاالنوار،ج(باشد عفو و بخشش بیشترى داشته

اطعام و  ؛اطعام الطعام عند التزویج همـن السن :)هدیه(روش عطا وبخشش- 8-1-3
  )445:تحف العقول(کـردن بـراى ازدواج از سنت است  میهمـانـى

وال یعدم  هالصفقالسـوء مع نکث  هدائرال یعدم المـرء  :روش وفاي به عهد- 8-1-4
کنى گردابهاى گرفتارى با پیمان ش تـواند ازآدمى نمى ؛العقــوبه مع ادراء البغى تعجیل

-که بـا حیله به ستمگـرى مـى رهایى یابد و از چنگال عقـوبت رهـایـى نـدارد کسـى

  ).349: 78بحاالنوار،ج(پــردازد

در نهایت تواضع و فروتنی مثل تمام مردم روزي به ) ع(امام رضا: اصل تواضع -8-2
ور حمام عمومی تشریف بردند بدون اینکه براي خودشان در منزل حمام بسازند یا دست

داخل آن حمام مردي ، دهند که حمام عمومی خلوت شود به جهت تشریف فرمایی ایشان
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غریب و ناشناس بود که می خواست کسی بدنش را کیسه بکشد ناگهان نگاهی به اطراف 
آن گاه از امام خواهش . امام انداخت و چشمانش بر رخسار پر مهر و لطف امام رضا افتاد

گونه تکبري خواسته امام رضا بدون هیچ. تم را کیسه بکشکرد که آقا اگر ممکن است پش
آن مرد را برآورد و به دست کیسه گرفت و او را شستشو می دادند که در این میان افرادي 

آن مرد متوجه اشتباه خود . وارد حمام شدند و به آن حضرت با نام یا رسول اهللا سالم دادند
برخاست ولی امام او را امر فرمودند که شد و از امام معذرت خواهی کرد و از جایش 
  )52: 1368حسینی شیرازي ،(بنشین کارم تمام نشده است و همین طور هم شد 

ر هارون رشید بکه موسی بن جعفر  :فرمودند )ع(امام رضا :روش کظم غیظ- 8-2-1
مردي هارون را از کوه به در کرده بود حضرت  بروارد شد در حالی که خشم و غضب 

براي خدا غضب می کنی پس پیش از آن مقداري که خدا در این مورد غضب فرمود تو 
  ) 592: 28باب  ،1373،صدق(. می کند تو غضب نکن

نقل کرده است که شایسته نیست  )ع(معمر بن خلد از امام رضا: اصل آراستگی-8-3
بوي خوش را ترك کند اگر هر روز برایش ممکن نیست الاقل یک  انسان هیچ روز عطر و

این کار را  اي یک بار عطر بزند وتواند هفتهاگر این مقدار هم نمی ز در میان عطر بزند ورو
کوتاه کردن ،عطر زدن سه چیز رسم پیامبران است) 570:  28،باب 1373صدق،(ترك نکند

  .)519ص ،تحفه العقول .(مو وآمیزش بسیار 

 ،ق پیـامبـراناز اخال ؛من اخالق االنبیاء التنظف: روش آراستگی ظاهر- 8-3-1
 ).442 :تحف العقول(نظافت و پـاکیزگــى است

اصحب السلطان بـالحذر و الصـدیق  :خوش سلوکی روش خوش خلقی و- 8-3-2
با تـرس و احتیاط  با سلطان و زمامـدار ؛بالبشـر هو العام بـالتـواضع و العدو بـالتحـــرز
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 مـردم بـا روى خـوش و بـاهمراهى کن و با دوست با تواضع و با دشمـن بـا احتیـاط 

 .)356: 78بحاالنوار،ج(

برادر بزرگتر به ؛االب هاالخ االکبر بمنزل :دیگران روش احترام به والدین و- 8-3-3
  ).442:تحف العقول(پدر است  منزله

 کمال جویی: مبناي نهم

بدان که  هدایت یافته باش و مایل شو و مت موالیت راغب وسبه  :اصل اشیاق-9-1
   ).240: 1372کمپانی،(افتخار در خدمت اوست  عزّت و

هر ؛ مـن فـرج عن مـومـن فـرج اهللا عن قلبه یـوم القیمه :دافعه جاذبه و روش- 9-1-1
را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش  کس اندوه و مشکلى

 .)268: 3اصول کافی ،ج(برطرف سازد

 هـ سن 1: مـؤمـن مـومنـاً حتـى تکـون فیه ثالث خصـالالیکـون ال :اصل اخالص-9-2
 هو امـا السن فکتمان سـره: مـن ربه هفـاما السن. من ولیه هـ و سن 3. من نبیه هـ و سن 2. ربه من

مـؤمـن  ؛مـؤمـنالبـاسـاء و الضـراء مـن ولیه فـالصبـر فـى هالناس و امـا السن همن نبیه فمـدارا
 سنتـى از پـروردگـارش، سنتـى از: ن که سه خصلت در او بـاشــدمگـر آ ،نیست واقعى

سنت  اما ،پـوشاندن راز خودست ،اما سنت پروردگارش. پیـامبـرش و سنتـى از امـامـش
 اما سنت امامـش صبر کردن در زمان ،مدارا و نرم رفتارى با مردم است ،پیغمبرش

 ).339: 3اصول کافی ،ج(تنگدستـى و پریشان حالى است

و ال  هو ال لحسـود لذ, هلیـس لبخیل راح :خودنمایی روش پرهیز از ریا و- 9-2-1
و حسود را خوشى و لذتى  بخیل را آسایشى نیست ؛هلملـوك وفـاء وال لکذوب مـرو
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تحف ( نیست نیست و زمامدار را وفایى نیست و دروغگو را مروت و مردانگى
 . )448:العقول

 :فرمایدمی) ع(ناظره در مجلس مأمون امام رضاهنگام م:اصل تفاوت هاي فردي -9-3
: گفتم، شودخواهی بدانی که مأمون چه وقت از این کار خود پشیمان میاي نوفلی، آیا می

پیروان  ،شود که ببیند من پیروان توراتمأمون هنگامی از این کار پشیمان می :فرمود ،آري
صائبیان را به زبان عبري  استدالل به زبور وپیروان زبور را با  انجیل را با استدالل به انجیل و

ها را رومیان را به زبان رومی وسایر اندیشه شان ورا به زبان پارسی) آتش پرستان(هرانده و
 هنگامی که هر گروهی را محکوم و .محکوم سازم نها مجاب وآهریک به زبان خود 

یابد دم مأمون درمیبه گفته خودم متقاعدش کر دلیلش را آشکار کردم و بطالن سخن و
که جایگاهی که بر او نشسته سزاوار وي نیست در این هنگام است که مأمون از کرده خود 

 ). 175:   49مجلسی ،ج (وال حول وال قوه اال باهللا العلی العظیم  شودپشیمان می

الحلم و العلم و الصمت باب : ان من عالمات الفقه :خاموشی روش سکوت و- 9-3-1
 از نشانه هاى دیـن .انه دلیل على کل خیر هان الصمت یکسب المحب.هحکممن ابواب ال

 خـامـوشـى و سکـوت. حلـم و علم است و خاموشى درى از درهاى حکمت است ،فهمـى
 ).445:تحف العقول(دوستـى آور و راهنمـاى هـر کـار خیرى است

- در کنارهزمانى بر مردم خواهد آمد که درآن عافیت ده جزء است که نه جزء آن 

 ).445:تحف العقول(مردم و یک جزء آن در خاموشى است گیرى از

شنیدم که چنین ) ع(از امام رضا :عبداسالم بن صالح هروي گوید: اصل دانایی-9-4
خداوند رحمت کند کسی را که امر ما را زنده بدارد و عرض بدارد و عرض : فرمودندمی

علوم ما را فرا بگیرد و به دیگران : ودکردم چگونه امر شما را زنده بدارد حضرت فرم
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یافتند از ما پیروي را فرا بگیرید و به بیاموزد زیرا اگر مردم بر آن گفتار نیک اطالع می
 .کردندیافتند از ما پیروي میدیگران بیاموزد زیرا اگر مردم بر ان گفتار نیک اطالع می

  )621:  28،باب 1،ج1373،صدق(

دوست هرکس ؛ صدیق کل امرء عقله و عدوه جهله :روش دوري از جهل-9-4-1 
 ).443:تحف العقول( اوست دشمنش جهل عقل او و

مگر ایـن  ،عقل شخص مسلمـان تمـام نیست :آموزيعلم و گراییروش علم- 9-4-2
ـ خیر  3ـ از بدى او در امان باشند 2امید خیر باشد ـ از او1:ده خصلت را دارا بـاشـد که

حـاجت از  ـ هـر چه 5 ـ خیر بسیار خود را اندك شمارد 4شمارد اندك دیگرى را بسیار
ش از نزد فقـر در-7ـ در عمر خود از دانش طلبى خسته نشود 6دلتنگ نشـود اوخـواهنـد

بـا دشمنـش محبـوبتـر  ـ خـوارى در راه خـدایـش از عزت 8تـوانگـرى محبـوبتـر بـاشــد
و ! اما دهمى : ـ سپس فـرمـود 10بـاشـد ـانتـرـ گمنـامـى را از پـرنـامـى خـواه 9بـاشــد

احـدى را ننگـرد جز ایـن که بگـویـد او : فـرمـود چیست؟: چیست دهمى؟ به او گفته شـد
  ).443:تحف العقول(است ارتـــرگاز مـن بهتـر و پـرهیز

  بندگی خدا عبودیت و: مبناي دهم

 ان التخـاف احـدا): ع(لعن حـد التـوکل؟ فقـا): ع(سئل الـرضـا :اصل توکل-1- 10

این که جز خدا از کسـى : فرمـود. ال شـدؤحقیقت تـوکل سـ از) ع(از امام رضا .اهللا اال
  ).445:تحف العقول(نترسى

گمان خویش را به خداوند نکو کن : اعتماد به خداوند روش امیدواري و-1-1- 10
گمان نیک به من دارد  رگمان بنده ام می باشم اگ هفرماید من همرازیرا خداوند تعالی می
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گمان بد دارد من نیز  رمن درباره او نیکی خواهم و عاقبتش را به خیر می گردانم و اگ
  )658:  30، باب 1373صدق،. (مطابق اندیشه اش درباره او رفتار کنم 

ء یلهیه من کان له شى ): ع(؟ فقـال هعن السفل) ع(سئل الـرضـا :اصل یاد خدا-2- 10
) یـاد(آن که چیزى دارد که از : سفله کیست؟فـرمـود: شد سوال) ع(از امام رضا .اهللا عن

  ).443:تحف العقول(خـدا بـازش دارد

آن که چیزي دارد که خدا غافلش سازد :فرمایه کیست ؟فرمود  :از امام رضا پرسیدند 
  ).520تحفه العقول ص.(

 علیکم بسالح االنبیاء: ن یقـول الصحـابهانه کـا) ع(عن الـرضـا :روش دعا-2-1- 10

به اصحاب خـود مـى  همیشه) ع(حضـرت رضا .الدعاء: و ما سالح االنبیاء؟ قال: فقیل
اصول (دعا: چیست؟ فـرمـود اسلحه پیـامبـران: گفته شـد! بر شما باد اسلحه پیامبران: فـرمود

  ).214: 4کافی،ج

 والتقـوى افضـل مـن االیمان, هبدرج ان االیمان افضل من االسالم:اصل تقوي-3- 10

تقوي یک  ایمان یک درجه برتر از اسالم است و ؛و لم یعط بنوآدم افضل من الیقین هبدرج
  )224:، 1372کمپانی،( .درجه برتر از ایمان

گوید ابوالحسن به من نامه نوشت و سلیمان مروزي می: روش شکر گزاري -3-1- 10
:  1373,صدق(بگو  عفواً و یا عفواً شکراً د بار شکراًدر آن چنین فرمود در سجده شکر ص

از اسالم است و تقوا یک درجه باالتر از ایمان است و به  ایمان یک درجه باالتر) 571
  ).445:تحف العقول(از یقیـن داده نشده است  فـرزنـد آدم چیزى بـاالتـر
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اري افتد اي در سختی وگرفتاگر بنده :روش نکوهش غفلت از یاد خدا-3-2- 10
: 1372،کمپانی(. گرددیابد به عادت اولیه خود برمی یچون رهای زاري می کند و تضرع و

240(  

شبها در بستر خود  )ع(امام رضا: تالوت قرآن روش ترغیب خداپرستی و-3-3- 10
بهشت را از  گریست ورسید میکرد وچون به آیه هاي بهشت ودوزخ میقرآن تالوت می

  ) 16:  1381عزیزي ،( از آتش دوزخ به خداپناه می برد کرد ویدرگاه خدا طلب م

نماز نزدیک کننده هر شخص باتقوایی به خداوند است : روش برپایی نماز -3-4- 10
  )72:  1379عباسی ،( 

لیـس شـى ء مـن االعمـال عنـد اهللا عزوجل بعد الفـرائض افضل  :اصل زهد-4- 10
کارى بهتر از ایجاد خـوشحالى براى  ،انجام واجبات بعد از.المؤمن ادخـال السرور على من

  )347: 78بحار اال نوار ،ج(نزد خداوند بزرگ نیست، مومن

من ماء و افضل مـا توصل  هصل رحمک و لـو بشرب :روش پرهیز ازآزمندي-4-1- 10
برقرار کنید گرچه با جرعه آبى باشد و  پیوند خـویشـاوندى را ؛عنها به الـرحـم کف االذى

  ).445:تحف العقول(آزار خـویشـاونـدان است  خـوددارى از ،رین پیوند خـویشـاونـدىبهت

نیک  آن کس که همه روزه به حساب خویش رسیدگی نکند و: روش محاسبه نفس
  )455:  2ج,اصول کافی ( .بد خویش را نشناسد از ما نیست و

مردن او را کسی که با وجود توانگري بخیل باشد : روش پرهیز از حسادت-4-2- 10
  )249: 1372کمپانی ،(امساکش مذمت می کنند  به خاطر بخل و
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  حضور در شرایط: مبناي یازدهم 

نها را میان مردم آ احوال آنها  نگاه کن و به آزادگان و: اصل اصالح شرایط -1- 11
  )247:  1382کمپانی ،( مقامشان بنشان در رتبه و

وا تحـابـوا و تصـافحـوا و ال تزاور :روش پیوند با مؤمنین وصالحین -1-1- 11
تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را  به دیدن یکدیگر روید ؛تحـاشمـوا

  .)346: 78بحاالنوار،ج(بفشارید و به هم خشم نگیرید

  هدایت پذیري انسان :مبناي دوازدهم

که  شنیدم) ع(از امام رضا: عبدسالم بن صالح هروي گوید: ارشاد اصل تبلیغ و- 12
خداوند رحمت کند کسی را که امر ما را زنده بدارد و عرض بدارد و : فرمودندچنین می

علوم ما را فرا بگیرد و به : حضرت فرمود؟ عرض کردم چگونه امر شما را زنده بدارد
 یافتند از ما پیروي می کردنددیگران بیاموزد زیرا اگر مردم بر آن گفتار نیک اطالع می

  )281،ص1373، صدق(

مومن محدث باشد عرض کردم  ،دوست دارم مرد: شنیده شده) ع(از امام رضا
یعنی فهمیده و زیرك باشد که با ابهام عقل از  ظاهراً(مفهم باشد : محدث چیست؟ فرمودند

  )620:  1ج , 28، باب 1373صدق،. (دریابد  اکالم مختصر تمام مقصود متکلم ر

) رئیس انصاري(امام رضا با جاثلیق مثل مناظره : مباحثه روش مناظره و-1-1- 12
با کسانی که پیرو دین یهود بودند که به علت مبسوط  و) بزرگ یهودیان(الجالوت راس

  ).345:  1373صدق،.(گنجد بودن شرح آن در این مقاله نمی
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 ،دوري از محرمات است ایمان انجام واجبات و :الگو سازي روش اسوه و -1-2- 12
  )231:  1372کمپانی ،( .عمل به اعضاء بدن است ار به زبان واقر ،ایمان عقیده به دل

استادم ابن ولید به سند معتبر از احمد بن محمد بزنطی  پدرم و :اصل تربیت-2- 12
اي  :در نامه اي از امام هشتم به فرزندش ابوجعفر دیدم مرقوم فرموده بود :روایت کرده اند

بیرون رفتن داري غالمان از روي بخل تو  قصد شوي وام هنگامی که سوار میفرزند شنیده
برند که مبادا کسی از تو خیري ببیند به حقی که من بر تو دارم را از باب صغیر بیرون می

بیرون رفتن  هرگاه قصد سوار شدن و خواهم که رفت وآمدت جز از باب کبیر نباشد ومی
که بدو عطا واهد مگر اینخبکه کسی چیزي از تو  دینار باشد هاي درهم وداري با تو کیسه

درخواست کمکی کرد مبادا از پنجاه دینار  اگر کسی از خودیهایت از تو طلب و و کنی
زادگان زنی از تو مالی طلبید اگر از عمه دانی وافزون بر پنجاه را خود می بدو ببخشی و

خواهم که یمن م .افزون برآن را خود دانی پنج دینار به او کمتر ببخشی و مبادا از بیست و
از خدا مترس که بر تو ننگ گیرد یا تهی دست  پس انفاق کن و .خداوند به تو برتري دهد

  )659: 30،باب  1373صدق،( .شوي

 وضو و -2شروع با نام خداوند -1: روش ایجاد بستر مناسب براي آموزش -2-1- 12
-علیبنحسنبنعلی استمداد از خداوند هنگام آموزش دعا و -3طهارت به هنگام آموزش

 ؟سوال کردم... فضال از پدرش نقل کرده است که گفت از امام رضا درباره بسم ابن
نهم که خود می اي الهی را برمعنایش این است که داغی از نشانه... بسم ا :حضرت فرمودند

 .یعنی عالمت :سمه یعنی چه؟ حضرت فرمودند :گویدراوي می .همانا عبدیت است
مزد  -6دانش آموزان  احترام به دانش و - 5بخشش علمی  - 4)536:  26،باب  1373صدق،(

   ...عمل به آموزه ها و - 7برابر آموزش نگرفتن در
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دانش همانند  علم و :به همین اسناد امام رضا از رسول خدا روایت کرده که فرمود
خداوند به شما رحمت کند زیرا  ،خزینه است که کلیدهاي آن پرسیدن است پس بپرسید

پاسخ دهنده  شنونده و ،آموزنده ،پرسنده :باشندطایفه داراي اجر می 4این امر در 
  )2:14،ج 31،باب  1373,صدق(.

را قرائت نماید خوف  »الکرسی ۀآی«هرکس موقع خوابیدن : تشویق روش -2-2- 12
 )ع(امام رضا پس بنابراین در سیره. )74: 1379عباسی، ( نخواهد بود سکته و فلج شدن بر او

 به تقرب همگی آنها، جهت و در نبوده جدا آن از محتواي تربیت هايو روش ی، اصولمبان
هاي انجام شده، بیانگر آن است که تربیت از منظر امام بنابر نتایج تحلیل .مشخص است خدا
ها اشاره باشد که در جدول ذیل به آنهایی تربیتی  میداراي مبانی، اصول و روش) ع(رضا
  . شودمی
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 )ع(هاي تربیتی از نظر امام رضانی،اصول و روشمبا

  روش هاي تربیتی  اصول تربیت  مبانی تربیت

اصل معرفت، اصل   فطرت: مبناي اول
  تذکر

روش امر به معروف ونهی از منکر، روش 
  هایادآوري نعمت

و روش پرهیز از مجادله و  روش انذار وتبشیر
  جدال

: مبناي دوم
حاکمیت 

  )خداجویی(خدا

ت، اصل اصل اطاع
قضا و قدر الهی، اصل 

  خدامحوري

روش تسلیم بودن در برابر مقدرات، روش انجام 
  واجبات

هاي روش ترك محرمات، روش توجه به ارزش
  اندیشیالهی و روش توجه به معاد و عاقبت

: مبناي سوم
  عقالنیت

  

-اصل تعقل واندیشه

ورزي و اصل 
  مشورت

 روش تدبر در امور، روش استدالل و تحلیل،
روش توأم کردن علم با عمل، روش رازداري و 

  روش معاشرت

: مبناي چهارم
  کرامت

  

اصل عزت، اصل 
  احسان، اصل ایثار

روش دوري از ذلت و سبک شماري خویش، 
آموزي، روش تکریم شخصیت، روش عبرت

روش بخشش و مواسات، روش عفو، روش 
  پرداخت صدقه و روش همدردي
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  اختیار: مبناي پنجم

  

خگویی، اصل پاس
خواهی، اصل عدالت
  اصل آزادي

روي و اعتدال روش پرسش و پاسخ، روش میانه
ورزي، روش آزاد درکارها، روش حیا و عفت

کردن انسانهاي دربند، روش بیان حق در همه 
  شرایط، روش پرهیز از ظلم و ستم

  ضعف: مبناي ششم
اصل سعه صدر، اصل 

ورزي، اصل استقامت
  توکل

روش مدارایی و روش انعطاف پذیري، 
-بردباري، روش تأمل در کارها، روش عیب

پوشی، روش صبر در مصیبت، روش صبر در 
طاعت، روش پرهیز از نفاق، روش پرهیز از 

  حمیت بیجا، روش امیدواري و اعتماد به خدا

  مدنیت: مبناي هفتم
اصل پذیرش 

حکومت الهی، اصل 
  تأمین معاش

و روش والیت مداري، روش پرهیز از افراط 
تفریط، روش عدم اسراف، روش امانتداري و 

  روش اصالح و جلوگیري از انحراف مسلمین

جذبه : مبناي هشتم
  حسن و احسان

اصل فضل، اصل 
تواضع، اصل 

  آراستگی

روش مهرورزي، روش اغماض، چشم پوشی و 
تغافل، روش عطا و بخشش، روش وفاي به 
عهد، روش کظم غیظ، روش آراستگی ظاهر، 

  ی و روش احترام به والدینخلقروش خوش
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-کمال: مبناي نهم

  جویی

اصل اشیاق، اصل 
اخالص، اصل توجه 

هاي فردي و به تفاوت
  اصل دانایی

روش جاذبه ودافعه، روش پرهیز از ریا 
وخودنمایی، روش سکوت و خاموشی، روش 

  آموزيگرایی و علمدوري از جهل و روش علم

: دهمي مبنا
عبودیت و بندگی 

 خدا

کل، اصل یاد اصل تو
خدا، اصل تقوي، 

  اصل زهد

روش امیدواري واعتماد به خداوند، روش دعا، 
روش شکر، روش نکوهش غفلت از یاد خدا، 
روش ترغیب خدا پرستی و تالوت قرآن، روش 
برپایی نماز، روش پرهیز ازآزمندي، روش 

  محاسبه نفس و روش پرهیز از حسادت

: مبناي یازدهم
  روش پیوند با مؤمنین و صالحین  ح شرایطاصل اصال  حضور در شرایط

: مبناي دوازدهم
هدایت پذیري 

  انسان

اصل تبلیغ و ارشاد و 
  اصل تربیت

روش مناظره و مباحثه، روش اسوه و الگو 
سازي، روش ایجاد بستر مناسب براي آموزش و 

  روش  تشویق
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  گیرينتیجه

 و تعلیم و اخالق در رهنمودهایى از مشحون )ع(امام رضا حضرت زندگانى سراسر
 داراى )ع(معصوم امامان همه که معتقدیم تردیدى هیچگونه بى احتماالً باشد،مى تربیت

 و الهى بنیادى یک بر مبتنى آنان راهنمایهاى لذا اند،بوده مردم ارشاد جهت در الهى منصب
 جبوا الگوهایى را ارشادات این سعادت، به نیل براى بشر سزاست که باشدمى آسمانى

  .دهد قرار خویش حیاتى شئون تمام براى االتّباع

 به جا همه ایشان در که است مسأله همین بیانگر سرتاسر نیز )ع(امام رضا زندگى
امام . بودند راه این در اى حسنه اسوه و زنده الگوى و خود کردند مى اخالقى دعوت فضائل

توان با تأسی از آن دارند که میدر زمینه تربیت اخالقی رهنمودهاي بسیار با ارزشی )ع(رضا
آموزان مدارس است، گیر دانشهاي قرن حاضر که گریبانرهنمودها بر بسیاري از بحران

 . غلبه نمود

در عصر جهانی شدن می توان وجدانها و فطرتهاي انسانی را با بهره گیري از کالم و 
رس و نظام رسمی آموزش نه تنها مدا.تحت تاثیر قرار داد) ع(آموزه هاي وحیانی امام رضا

انتقال آموزه ها و تعالیم دینی را به عهده دارند بلکه کانون این گونه فعالیتها مساجد ، 
کلیساها ،پرستشگاهها و نهادهاي دینی بوده و این امکان وجود دارد تا با بهره گیري از 

خاطبان لوازم و تجهیزات مدرن واستفاده از امکانات جمعی و رسانه هاي گروهی و با م
  .خود به ارتباط معنوي برخیزند

در قرن حاضر تعلیم و تربیت باید بکوشد، با تمرین دادن انسان براي یک زندگی 
ها و اخالقیاتی سوق دهد که کلی و مشترك جهانی با همنوعان خود، او را به سوي ارزش
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یاري جهان شمول باشد تا انسان، جزمی و تک بعدي بار نیابد، داراي حس همدلی و هم
  .باالیی باشد و توانایی تحمل دیگران و معاشرت آنها را داشته باشد

 و غنى، پربار چنان آن )ع(امام رضا اخالقى و تربیتى الگوساز هاىسیرت و رهنمودها
 هر بنابراین، دارد نیاز درازى و دور فرصت به آنها از هریک بررسى که است فراوان

 ذات به گام به گام را او و کند مى ایجاد خدا و انسان میان اى رابطه اخالقى فضیلت
  .بودند  ى اخالق حسنه و اسوه زنده الگوى خود )ع(رضا امام .سازد مى نزدیکتر مقدسش

دیدگاههاي تربیتی رسیدن به نیکبختی  ازآنجائیکه غایت تربیت از نظر اکثر مکاتب و
قی نیز انواع تربیت در تربیت اخال و در اسالم نیز پرورش عبد صالح مدنظر است است و

 غرض رشد و از نظر اسالم،است و  ) ...ا ي وتربیت حرفه تربیت سیاسی، تربیت اجتماعی،(
 و هدف در تمام انواع تربیت باشد وتعالی انسانها به سوي کمال واقعی یعنی قرب الهی می

-روش و اصول مبانی،بوده و در نتیجه هدف تمام انواع تربیت یکی ) ع(امام رضا سیرهدر 

  .خواهد بود هاي تربیت در همه یکسان

 اخالق به متخلق و مومن انسانی آموزش پرورش در راستاي اهدافی همچون؛ تربیت
 منش، آزاد و گرانتخاب نشاط، با و سالم کارآفرین، و خالّق فکور، و پرسشگر اسالمی،

 ستیز، ظلم و طلب استقالل دوست،وطن جو، و صلح خواه عدالت پذیر، نظم و گراقانون
 ایثارگر، و شجاع وتوانا، دانا منتظر، و امیدوار مقتصد، و خودباور اندیش، جهانی و گراجمع

دهد که آموزش و هاي فوق نشان میهدف. باشدپذیر می باحیاء و مسئولیت و پاکدامن
پرورش یکپارچه مورد نظردست اندرکاران نظام تربیتی کشور بوده است و این اهداف تمام 

دهد و همه اینها نشان دهنده جایگاه واالي تعلیم وجودي انسان را مورد تربیت قرار می ابعاد
وظیفه معلم، مدرسه و والدین این است . باشدو تربیت در نظام جمهوري اسالمی ایران می
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هاي رضوي با اهداف ذکر شده آشنا کنند و جهت آموزان را با تأسی از آموزهکه دانش
  .الذکر وظیفه خود را در این زمینه انجام دهندفوق رسیدن به اهداف    

در  هاي تربیت از محتواي آن جدا نبوده وروش اصول و مبانی،) ع(در سیره امام رضا
 . جهت تقرب به خدا مشخص است همگی آنها،
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  منابعفهرست 

 القرآن کریم

کتاب جهانی سازي و استراتژي مقاومت ، فصلنامه ) 1381(اسماعیل یصحانی، سعید،
  .، پاییز و زمستان 25و24نقد، شماره 

 .جهموریت،ترجمه فؤاد روحانی،بنگاه ترجمه ونشر کتاب) 1335(افالطون

،نقد مبانی وشیوه هاي تربیت اخالقی قدما  وروان شناسی )1364(باقري،خسرو 
 .معاصر،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس،رساله کارشناسی ارشد

 . گفتمان، تهران،نشر مؤسسه توسعه دانش  فرامدرنیسم وتحلیل ) 1378(تاجیک 

بزرگان فلسفه ،ترجمه فریدون بدره اي ، تهران ،انشارات بنگاه ) 1348(توماس ،هنري 
  .ترجمه ونشر کتاب 

تحفه العقول ،تهران مکتب )ق .ه  1376(حسن بن علی بن الحسن بن شعبه حرانی  
  . الصدوق

م رضا ،انتشرات کانون نشر نقش رهبري اما)1368(حسینی شیرازي ،سید محمد 
 .اندیشه هاي اسالمی

 .،کلیات فلسفه،تهران انتشارات دانشگاه پیام نور)1369(دادبه،اصغر

 ،معارفیاخالق تیدر ترب نیادیبن يوپسش ها کردهایرو)1385(،محمديداور
  .دوم،شماره دوم ران،سالیا یمعرف اسالم ،انجمنپژوهشی– یفصلنامه علم
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رجمه ،ریه روابط بین الملل دردنیاي جهانی شدننظ )1379( فرهنگ ،رجائی
  .تابستان)ویژه جهانی شدن(فصلنامه سیاست خارجی  ،پیروزایزدي

بررسی وتجزیه وتحلیل خاستگاهها وروش هاي تربیت اخالقی از ) 1378(رهنما ،اکبر
 .دیدگاه کانت  وخواجه نصیر الدین طوسی،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس،رساله دکتري

درآموزش  تیامر ترب  يریپذ میتعم يراهبردها وراهکارها یبررس) 1383(بررهنما،اک
  . 1-28دانشور، دانشگاه شاهد صص یپژوهش یدوماهنامه علم ،یعموم

استراتژي کالن جامعه دینی در برخورد با جهانی شدن ، ) 1382(سجادي، عبدالقیوم
  . 47نشریه پگاه ، شماره 

  .علمی مراکز آموزشی،انتشارات سمت رسالت تربیتی ) 1374(شریتعمداري،علی

تبیین امکان جهانی شدن ورویکردوتربیت دینی متناسب  )1382(بابک  ،شمشیري
مجموعه مقاالت اولین همایش ملی ،باآن ازمنظرمدرنیسم پست مدرنیسم وعرفان اسالمی

  .دانشگاه تهران ،جهانی شدن وتعلیم وتربیت

و  یرسم تیترب ؛نظاميراهبرد سند تحول)1389(شوراي عالی آموزش و پرورش -
  )سند مشهد مقدس(ایران در افق چشم انداز  جمهوري اسالمی  یعموم

هاي مطالعات نظري سند   گزارش تلفیق یافته)  1389( لیرضا و همکاران، عزاده، صادق
، تهران،)بنیان نظري تحوالت راهبردي در نظام آموزشی کشور(ملی آموزش و پرورش 

  .سند ملی آموزش و پرورشرخانه طرح تدوین یدب
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حمید رضا مستفید :مترجم ) ع(عیون اخبار الرضا )1373(صدق ،شیخ وابن بابویه 
 .انتشارات اختر شمال :تهران  1,2وعلی اکبر غفاري ج 

فضا وسیره امام رضا در آثار عالمه حسن زاده املی ،انتشارات  )1381(عزیزي ،عباس 
 صاله

م رضا در آثار عالمه حسن زاده املی ،انتشارات فضا وسیره اما)1381(عزیزي ،عباس 
  صاله

اینترنت، شماره » قران ، جهانی شدن و هویت مجازي« )1388(عصمتی ، سید حسین
  .8401170129ذخیره 

تحلیل رویکردهاي نقادانه بر توسعه فناوري اطالعات در ) 1383(عطاران، محمد
  .تهران،مدارس هوشمندآموزش و پرورش برنامه درسی در عصر فناوري اطالعات، 

جهانی شدن و تاثیر آن بر اهداف تعلیم و تربیت ، مجموعه )1384(عطاران،محمد
مقاالت اولین همایش ملی جهانی شدن و تعلیم و تربیت، دانشگاه تهران ،انتشارات امور 

  .خارجه

بررسی تربیت اخالقی از منظر امام صادق )1388(فرمهینی فراهانی،محسن وهمکاران
-68،صص 39رفتار،سال شانزدهم،شماره -پژوهشی، دانشور–هنامه مجله علمی ،دوما)ع(

65.  

برنامه درسی آرمانی در محیط مجازي برداشتی نو از برنامه ) 1383(قادري، مصطفی 
  .درسی ، کتاب برنامه درسی در عصر فناوري اطالعات و ارتباطات،تهران، مدارس هوشمند
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مه غالمحسین شکوهی،انتشارات آموزش وپرورش،ترج) 1374(کانت،امانوئل
  .دانشگاه تهران

تهران ،انشارات , 1,2,3,4اصول کافی، ج) 1381(کلینی ،محمد بن یعقوب  
 .دارالکتاب االسالمیه

 انتشارات مفید:زندگی امام رضا ،تهران) 1382(کمپانی،فضل اهللا 

  ،بیروت  76، 78بحار اال نوار ج ) ق.ه  1304(مجلسی ، عالمه محمد باقر 

 .نشر بقیع :تهران ,زندگی ثامن اال ئمه ) 1375(رسی ،سید محمد تقیمد

نقد وبررسی مکاتب اخالقی ،قم ؛انتشارات موسسه )1384(مصباح یزدي،محمدتقی
 ).ره(آموزشی وپژوهشی امام خمینی

بررسی تربیت اخالقی از دیدگاه امام ) 1386(میرزا محمدي،حسن،صحبت لو
ی جلوه هاي معرفتی در مناظرات  وبیانات رضوي پژوهش- ، نخستین همایش علمی)ع(رضا

  .،ادره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان زنجان

ضرورت پرهیز از  .تاملی بر عملکرد وزارت آموزش و پرورش) 1384(نادر پورقربان 
  .برخوردهاي شکلی

نگاهی به فلسفه آموزش وپرورش،تهران،انتشارات ) 1374(نقیب زاده،میر عبدالحسین
 .طهوري

  .13 4/8/81نشریه قدس، »ارتباطات و جهانی شدن « یتی، علی اکبر وال
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  »)علیه السالم( زیارت امام رضابا تأکید بر «شرایط و آداب زیارت

  )بیاد یمصطف( 
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  :چکیده
است از » زائر«زیارت، حضور عاشقانه عاشق است در دیار معشوق، دیدار عاشقانه 

و اعالن فروتنی دین دار است در برابر دین و پیشوایان دینی و باالخره، » مزور«سراي 
من «. زیارت اذان ایمان و دینداري و مجراي مؤثر و کارکشاست براي عبودیت و بندگی

  ) مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره(»...اراد اهللا بدءبکم و من وحده قَبل عنکم و 

-گذاري براي انسان به عبودیت و بندگی او ختم میهاي اسالمی، هدفدر آموزه

گردد و هدف پرکشیدن، باالبردن و رشد دادن انسان و سوق دادن اوست به آنچه باید باشد 
  .ترین بستر براي نیل به این هدف استو زیارت مناسب

لیکن خود این زیارت داراي شرایط و آداب متعدد است که در کتب معتبر این 
شرایط و آداب ذکر شده است و در این مقاله با بررسی، جمع بندي و همگون سازي 
شرایط و آداب ضمن بررسی معنا و مفهوم و ارکان، به بیان مهمترین شرایط و آداب 

  .رداخته شده استزیارت پ

 

  .آداب ط،یشرا مزور، زائر، ارت،یز: واژگان دیکل
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  معنا و مفهوم زیارت

زیارت در لغت به معناي تمایل و میل کردن است، خواه از دور باشد یا از نزدیک و 
همراه » مزور«که با اکرام و تعظیم خواه با گرایش قبلی و قصد همراه باشد یا نه و اعم از این

رو، در قرآن کریم در مورد میل و گرایش عنصري مادي مانند خورشید ا نه؛ از اینباشد ی
، که به معناي میل کردن است »مزور«یک از خصایص فوق در آن نیست از واژه که هیچ

استفاده شده است، در بیان قصه اصحاب کهف، خورشید هنگام طلوع از جانب راست 
از ناحیه چپ افول داشت و این عامل اصحاب کهف عبور می کرد و هنگام غروب، 

  .سالمت و صحت آنان بود

»تَرَى و ست إِذَا الشَّمطَلَع رن تَّزَاوع هِمفکَه ینِ ذَاتمالْی ت إِذَا وغَرَب متَّقْرِضُه ذَات 
آید از غارشان به سمت راست مایل است و بینی که چون برمیو آفتاب را می«؛ »...الشِّمالِ

  )17/کهف(»...چیندرود از سمت چپ دامن برمین فرو میچو

اما در اصطالح دینی، زیارت تمایلی است که افزون بر میل و حرکت حسی، قلب هم 
با اکرام و تعظیم قلبی و انس روحی همراه » مزور«گرایش جدي پیدا کرده و نسبت به 

و کامل خود، همانا اقبال  ي برینو این معنا در مرتبه) 305، ص1مجمع البحرین، ج.(باشد
» مزور«البته هرچه . را با خود دارد» مزور«قلبی، روحی، فکري، اخالقی و عملی نسبت به 
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تر و درجه تکریم و تعظیم نیز برتر است، آنگونه که در تر باشد، قصد جديبرتر و کامل
) السالمعلیهم(و دیگر اهل بیت آن حضرت ) وسلموآلهعلیهاهللاصلی(زیارت رسول اکرم

  .شودمشاهده می

  ارکان زیارت

زیارت واقعیتی اصیل، عینی و خارجی است، نه پنداري ذهنی و خیالی و آثار و 
  :ي استوار تشکیل شده استبرکات فردي و اجتماعی فراوانی دارد و از سه رکن و پایه

 .یعنی شخصی که میل و گرایش به چیزي یا کسی دارد» زائر«. 1

 .صی یا چیزي که میل به سوي اوستیعنی شخ» مزور«. 2

اي نفسانی به نام گرایش قلبی که با تکریم و تعظیم و انس گرفتن با مزور خصیصه. 3
 .همراه است

گانه مختل شود یا از واقعیت و عینیت روشن است که اگر هریک از این ارکان سه
رو، ماند؛ از اینمی یابد و تنها پنداري از زیارت باقیتحقق نمی» زیارت واقعی«تهی گردد، 

امري موهوم و پنداري باشد و زائر خود را با امري خرافی و به دور از » مزور«در جایی که 
واقعیت سرگرم کرده و بدان قصد و میل پیدا کند، قطعاً زیارت راستین تحقق نیافته و آثار 

  )21، 1383مرتضی جوادي،. (عینی و واقعی آن هم مترتب نخواهد شد

 ت شرایط زیار

ما، در فرازي از زیارات مستند و مأثوره و در مقابل خداي متعال به محضر     
مفاتیح .(»زائر لکم«کنیم که زائر شما هستیم اقرار می) السالمعلیهم(حضرات معصومین 

در زیارت فقط حضور بدن، مراد نیست بلکه باید قلب، نفس و ) الجنان زیارت جامعه کبیره
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باشد به همین جهت براي رفتن به زیارت مقدماتی وجود دارد که  بدن زائر در محضر امام
مند باشد و حضور داشته باشد و از حضور در محضر بهره» مزور«زائر بتواند در محضر 

در قرآن و روایات، براي هر چیزي . شخصی که به زیارت او رفته است بهره کامل را ببرد
قبل از بیان آداب زیارت . اب بهره مند استاند که زیارت هم از آن آدآدابی بیان فرموده

  .باید گفت که زیارت شرایطی دارد و طبیعتاً شرایط بر آداب مقدم است

  :شرط کلی دارد 3اگر بخواهیم از منظر آیات و روایات بررسی کنیم هر زیارتی 

 نیت زیارت -1

ردن نیت چیزي است که به عمل انسان چنگ می زند کلمه نیت به معناي جا خالی ک 
زمانی که در نماز، نیت . است و نیت زیارت یعنی با نیت از جایی به جاي دیگر رفتن است

-که برمیکنیم و زمانیگوییم از زمین به عرش پرش میاالحرام را می هکنیم و تکبیرمی

است و ) سلمووآلهعلیهاهللاصلی(شویم، رسول اکرمگردیم، اولین کسی که ما با او مواجه می
، »اهللا و برکاته هالسالم علیک ایها النبی و رحم«گوییم السالم علیک اي نبی گاه میناخودآ

؛ پیغمبر بگو هرکسی عمل می شَاکلَته  على یعملُ کُلٌّ قُلْ«و مدرك آن هم این آیه است؛ 
شاکله در روایات به نیت تفسیر شده است و نیت ) 84/اسراء.(»کند بر اساس شاکله خودش

  .ل انسان استاساس اعما

 اذن و اجازه گرفتن  -2

ي این نکته با صراحت در سوره. شود بدون اذن و اجازه وارد حرم معصومین شدنمی
 لَکُم یؤْذَنَ أَن إِلَّا ِّ النَّبى بیوت تَدخُلُواْ لَا ءامنُواْ الَّذینَ یهَاا أی«: آمده که 53مبارك احزاب آیه 

ام  إِلىیک خانه داشتند و این خانه نُه اتاق ) سلمووآلهعلیهاهللاصلی(بر اکرمپیغم» ... طَع
نیز فرمودند بیوت ) سلمووآلهعلیهاهللاصلی(داشت، نه این که نُه خانه داشتند و خود پیامبر
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-علیه(الرضاموسیبنهاي اوالد من است و یکی از بیوت النبی حرم حضرت علیالنبی حرم

معنی خیلی ساده و مختصرش برداشتن مانع است، ایجاد عامل ورود و اذن به . است) السالم
قرآن . وصول است، کسی که مانع از جلوي او برداشته شده باشد به او اذن داده شده است

توانید ببینید جبرئیل می» کساء«براي نمونه شما در حدیث شریف . اذن بگیرید: فرموده است
به من » اتأذن لی ان اهبط الی األرض«گیرد ن میخواهد به خدمت خداوند برسد اذکه می

قال «نفر ششم بشوم، » فأکون سادساً«دهید بروم به روي زمین و همراه اینان باشم اجازه می
اگر در . فرمایند به پیش آنها برو و سالم من را هم برساندهند و میخداوند اجازه می» نعم

چند بار تکرار شده است، » ...اتأذن لی« بینید کهدقت کنید می» کساء«همین حدیث شریف 
  .پس حقیقت اذن، میل شدید قلبی است به سوي آن امام

 )السالمعلیه(عارف بودن به حق امام  -3

هاي معتبر، بازیافت معرفتی و نگاه توحیدي از لوازم ضروري زیارتها و متون زیارتنامه
هدف غایی و مقصد نهایی در . تر، نسبت به ذات الهی و اسماء و صفات ربوبی استعمیق

زیارات، لقاي الهی و قابلیت دیدار رحمت اوست و چون این هدف عمده، جز از طریق 
اي شود، از این رو، زیارت اولیاي الهی مقدمهمعارج امامت و مدارج والیت حاصل نمی

که در زیارت آنچنان. براي زیارت خدا و ارتباط و تعلق وجودي به پروردگار عالم است
من اراد اهللا بدءبکم، و من وحده قَبلَ عنکم و من قَصده، تَوجه ...«:خوانیمامعه کبیره میج

آنکه خدا را اراده کند، از شما آغاز کند و : خوانیم؛ خطاب به حضرات معصوم می....بکم
را قصد کرد، ) خدا(هرکه خدا را یکتا و یگانه داند از شما تعلیم یافته و پذیرفته و هرکه او 

  »...رو به سوي شما کند

- است و این ارتباط زنده، مؤثر و حیات» مزور«روح زیارت، اتصال و ارتباط زائر با 

گرچه هیچ شأن و حقیقتی، باعظمتر از توحید نیست و هیچ انسانی هم با . بخش است
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الهی  ي الهی و ربانّی است که ظهور قدرتارزشتر از موحد نیست و رسالت و امامت جلوه
در هدایت گري، والیت و سرپرستی است و این دو حقیقت نیز به نوبه ي خود معادل 

ها و مظاهر الهی و در پرتو آن قرب به حق و توحید را ندارد، لیکن آنچه راه وصول به جلوه
-علیهم(کند تنها، ارتباط و اتصال به رسول خدا و عترت آن حضرت تأمین و تضمین می

ن این طریق، راهی نیست و هیچ کمال انسانی و الهی جز از این راه است و بدو) السالم
؛ پس » الضَّلَال إِلَّا   الْحقّ بعد ذَا فَما«: فرمایدقرآن کریم در این خصوص می. حاصل نمی شود

  )32/یونس. (از حق، چیزي جز گمراهی نیست

 إِلَیک أُنزِلَ أَنَّما یعلَم أَفَمن«:به این صورت آمده» رعد«ي مبارکه و این معنا در سوره
 ینقُضُونَ لَا و اللَّه بِعهد یوفُونَ الَّذینَ الْأَلْبابِ أُولُواْ یتَذَکَّرُ إِنمَا أَعمى هو کَمنْ الحَقُّ ربک من

 و الحِسابِ سوء یخََافُونَ و ربهُم ونَیخَْشَ و یوصلَ أَن بِه اللَّه أَمرَ ما یصلُونَ الَّذینَ و الْمیثَاقَ
 یدرءونَ و علَانیۀً و سرا رزقْنَاهم مما أَنفَقُواْ و الصلَوةَ أَقَامواْ و ربهِم وجه ابتغَاء صبرَُواْ الَّذینَ

داند آنچه از جانب پروردگار س، آیا کسی که می؛ پالدار عقْبى لهُم أُولَئک السیئَۀَ بِالحَسنَۀِ
به تو نازل شد حقیقت دارد، مانند کسی است که کوردل است؟ تنها خردمندانند که عبرت 

شکنند و آنان که آنچه را را نمی) او(گیرند،همانان که به پیمان با خدا وفا دارند و عهدمی
ترسند و از سختی حساب بیم رشان میپیوندند و از پروردگاخدا به پیوستنش فرمان داد می

پس زیارت، تفسیر ) 22 – 19/رعد. (»ایشان را فرجام خوش سراي باقی است... دارند
است و به همان ..) یصلون ما امراهللا(ارتباط و تبیین و تحقق اتصال ذکر شده در آیه باال 

ي و مهم است و میزانی که ایجاد اتصال و تحکیم آن رابطه در هندسه معرفتی اسالم، ضرور
زیارت تنها طریق عملی و راه تحقق آن رابطه است و کار کردش اتصال زائر است به معبود 
واقعی و این اتصال، سبب زدودن شرك و دو یا چندگانه پرستی و اتصال به خالق واحد 
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مستجمع جمیع صفات است و هرگاه فرد فرد جامعه از این رهگذر به وحدانیت حضرت 
  .یابدهاي معرفتی نجات مید، جامعه نیز از گرفتاريحق وصول یافتن

در بیانی بلند و رسا موقعیت امام و تفاوت آنان ) السالمعلیه(از این رهگذر امام رضا
هل یعرِفُونَ قَدر االمامۀِ و محلَّها منَ االُمۀِ فَیجوز ...«: کنندبا سایر افراد بشر را چنین یاد می

هیاریها اختن . مفغَوراً م دأَبع باً وجان أَمنَع کاناً وشَأناً و أَعلی م أَعظَم لُّ قَدراً وۀَ أَجانَّ االمام
انَّ االمامۀَ خَص اهللاُ . أن یبلُغَها النّاس بِعقُولهِم أَو ینالُوها بِارائهِم أَو یقیموا اماماً بِاختیارِهم

یملَّ بِها ابراهزَّوجیلَ عثَۀً) السالمعلیه(الخَلۀً ثالرتَبالخُلَّۀِ م ةِ ووالنُّب عدتوانند ؛ آیا مردم می»ب
منزلت و جایگاه امامت را بشناسند تا بتوانند در بین مردم امام را انتخاب کنند؟ امامت 

ست حقیقتی جلیل القدر، عظیم الشأن، علی المکان، منیع الجانب و ژرفاي آن بیش از آن ا
که عقول و آراي مردم به آن برسد و بتوانند امام شناس باشند؛ چنان که خداوند متعال بعد 
از آنکه پیامبرش ابراهیم خلیل را به نبوت رساند؛آنگاه به مقام خَلّت برگزید سپس به او 

و بحاراالنوار،  97، ص1، ج)السالمعلیه(مسند االمام الرضا... . (مقام امامت را عطا کرد و
  ) 121، ص25ج

گیریم که شناخت امام گونه تعابیر که در مجامع روایی نیز فراوان آمده، فرا میاز این
اي آسمانی و و انتخاب او امري بدیهی و آسان نیست، بلکه لزوماً باید از زبانی غیبی، اندیشه

یت هاي اصیل که از ناحیه اهل باي وحیانی مدد گرفته باشد؛ از این رو زیارتنامهناطقه
تواند شیوه مناسبی براي تحصیل این نوع معرفت صادر شده می) السالمعلیهم(عصمت 

  .باشد
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  آداب زیارت

زیارت از . یکی از مهمترین ارکان زیارت، توجه به آداب و رعایت حدود آن است
جمله حقایق ارزشمند و حیاتی است که توجه به حدود و رعایت آداب آن کامالً در تحقق 

  .تر با مزور نقش اساسی و تأثیر جدي داردط وثیق و مطمئنصحیح و ارتبا

هر هدفی را مسیري و هر عملی را آدابی است که توجه به مسیر و به کار بستن آداب، 
گرداند و زیارت هم از این قاعده ارزشمند کلی نیل به مقصود را سریعتر و هموارتر می

چهل ادب براي زیارت ذکر شده است آداب بسیاري بالغ بر  1مستثنی نیست در کتب معتبر،
توان آنها را به آداب زیر دسته بندي کرد، گرچه ترتیب ذکر شده در این آداب، است و می

ترتیب عددي نیست یعنی تحقق ادب بیستم منوط به تحقق ادب نوزدهم نیست و مثالً صدقه 
در تواند هاي سفارش شده است و در این ترتیب آخرین ادب ذکر شده میکه از ادب

  .خالل فرآیند زیارت انجام شود

غسل کردن قبل از داخل شدن به مشهد و سراي رفیع معصوم است، : غسل زیارت -1
-چون طهارت انسان به اقامه حقیقت عبودیت در همه مراتب هستی بستگی دارد، براي راه

مطهر یابی به محضر پاکان باید ؛ ابتدا جسم را با آب و سپس باطن را با شهادتین که یکی 
آب که مایه طهارت ظاهري و طهور است، مظهر والیت . تن و دیگري مطهر جان است

»  حى ء  شى    کلُ الْماء منَ جعلْنَا و«: کلیه در اجسام است؛ زیرا قوام هرچیزي به آب است
» ماء معین«و آن مطهر عالم اجسام است و چون از والیت کلیه در کالم الهی به ) 30/انبیاء(

-البته عده) 30/ملک.(»معینِ بِماء یأْتیکم فَمن غَورا   ماؤُکم أَصبح إِنْ أَرءیتُم قُلْ«: تعبیر شده

                                                             
خود این آداب » تحفۀ الزائر«ادب، مرحوم عالمه مجلسی در  14خود این آداب را » دروس«مرحوم شهید در کتاب  1

 .ادب ذکر کرده اند 40آنرا بالغ بر » تحیۀ الزائر«ادب و مرحوم محدث نوري در  17را 
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دانند و در این فاصله نیاز به تجدید اي غسل روز را تا شام و غسل شب را تا صبح کافی می
غُسلُ یومک «:أنه قال) مالسالعلیه(عن أبی عبداهللا ] 19هدیۀ الزائرین، ص: [غسل نیست

کومیل جزِِیکی کغُسلُ لَیلَت و کلَیلَتل جزِیک328، ص12وسائل الشیعه، ج(» ی.(  

ادب غسل کردن غیر از آن که شهرت فقهی و فتوایی دارد و در خصوص زیارت 
بدان توصیه شده، بدین جهت که حرمت و احترام معصوم ) السالمعلیهم(معصومین 

: در حالت ممات و غیبت مانند احترام و حرمت نهادن در حال حیات است) السالمهمعلی(
أنَّ حرمتَهم بعد موتهِم «، (33، ص17بحاراالنوار، ج(»و انَّ حرمتَه میِّتاً کَحرمته حیاً«

آیه شرفیابی به محضري که به نص ) 125، ص97بحاراالنوار، ج.(»کَحرمتهِم فی حیوتهِم
تطهیر از طهارت و قداست ویژه برخوردار است و باریابی به صحن و سرایی که نشان از 

کند که انسان بدون تحصیل طهارت برتر، یعنی غسل نزاهت و پاکی الهی دارد، ایجاب می
به آن حریم نزدیک نشود و بدون آراستگی جان و پیراستگی تن به آن بیت رفیع قدم ننهد؛ 

در ) السالمعلیه(امام صادق . ادي از شستشوي روان و پاکی جان استزیرا غسل ظاهري نم
هاي خود را در مقام عبادت به خود ؛ زینتمسجِد    کلُ عند   زِینَتَکم خُذُواْ«ذیل آیه شریفه 

مراد از اخذ زینت همانا تحصیل طهارت و پاکیزگی است؛ : ، فرمود)31/اعراف(»برگیرید
»قاءل ندتشرف به محضر امام که مسجد ) 132، ص97بحاراالنوار، ج(» کُلِّ امامٍ اَلغُسلُ ع

اولیا و معبد سالکان است، باید در حال طهارت باشد؛ زیرا همانطور که شرط ورود به خانه 
که بیت مرفوع و ) السالمعلیهم(خدا طهارت و پاکیزگی است، تشرف به حریم اهل بیت

  .بر طهارت است بیت المعمور زمینیان است نیز متوقف

غسل که از مهمترین آداب زیارت است، اذکار و اورادي : اذکار غسل زیارت -2
اَللَّهم طَهِّر قَلبِی و اشرَح لی صدرِي و أَجرِ علی «:دارد مانند آن که در اثناي غسل کردن بگو

لَیکع الثَّناءو تَکدحی مسانوراً . لی طَهل لهاجع ماَللَّه لی کُلِّ شَیءع نَّکنُوراً ا و فاءش و
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ام را باز گشاده داد و مدح و ثنایت را بر زبانم قلبم را پاکیزه گردان و سینه! قَدیرٌ؛خدایا
اي براي طهارت روح و شفاي دردهایم قرارده و مایه این غسل را زمینه! خدایا. جاري ساز

اَللَّهم «: و بعد از تمام شدن غسل بگو. قادرينورانیت و روشنایی جانم ساز، تو بر هرچیزي 
 ابِینَ ون التَّوی ملناجع می اَللَّهخَیراً ل كندل ما عاجععیِی ول ستَقَب ی ولمع ّكز طَهِّر قَلبِی و

مرا قلبم را پاکیزه و عملم را پاك گردان و سعی و کوشش ! اجعلنی منَ المتَطَهِّرِینَ؛ خدیا
مرا از توبه کنندگان و پاکیزگان ! بپذیر و آنچه از نزد توست براي ما خیر مقرر فرما، خدایا

 )40، ص78بحاراالنوار، ج. (قرار بده

پس از فراغت از غسل ) السالمعلیه(امام صادق: کندنقل می) اهللارحمۀ(شیخ طوسی
و طَهوراً و حرزاً و کافیاً من کُلِّ داء و سقمٍ اَللَّهم اجعله لی نُوراً «: زیارت این دعا را فرمودند

و من کُلِّ آَفۀٍ و عاهۀٍ و طَهِّر بِه قَلبِی و جوارِحی و عظامی و لَحمی و دمی و شَعرِي و بشَرِي 
الق ومداً یی شاهل لهاجع ّی ونم األرض ما أَقَلَّت بِی وصع ّی وخم و فَقرِي و ی وتحاج ومۀِ ییام

این غسل را مایه نورانیت و طهارت و عامل صیانت من قرار ده و موجب ! فاقَتی؛ خدایا
کفایت از هر درد و مرض و باعث حفظ از هر آفت و رنجی بدار، قلبم را توسط آن پاك 

آنچه که  و جوارح من استخوانم، گوشتم، خونم، موي بدنم و پوستم و مغز و عصب و هر
از من روي زمین است را محفوظ دارد و قرار بده این طهارت را در روز قیامت و روز 

  )، به نقل از تهذیب األحکام132، ص97بحاراالنوار، ج. (حاجت و فقر همراه و شاهدي

و اتیانه بخضوع و ...«حرکت زائر باید با خضوع و خشوع باشد؛ : خضوع و خشوع -3
کند، هم هنگامی که زائر به سمت حرم مطهر حرکت می). 22، ص2الدروس، ج(» خشوع

ها را کوتاه برداشته و با آرامی و وقار حرکت کند و هم از نظر قلبی و از نظر ظاهر باید گام
انسان با یادآوري عظمت مقام و رفعت جایگاه آنان و با . روحی با خضوع و خشوع باشد

الهی هم در ظاهر رفتارش و هم در باطن  توجه به حقارت و نیاز خود نسبت به آن اولیاي
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حرکت به سوي حرم مطهر ضمن آنکه با . کردارش چنین حالتی به او دست   می دهد
خضوع و خشوع جوارحی و جوانحی همراه است، شایسته است که زائر هنگام حرکت 

بیح و ضمن بازداشت قلب و زبان از یاد و نام غیر مزور، زبان را به ذکر تکبیر و تمحید و تس
تهلیل خداوند تبارك و تعالی مشغول دارد و با صلوات بر پیامبر و آل او دهان خود را معطر 

همه این حاالت و آداب براي آن است که انسان از فضاي اطراف خود خارج شود و . کند
با ایجاد تمرکز و توجه به یک نقطه که انسان از فضاي اطراف خود خارج کند و خود را 

کند، تا وقتی به جوار محبوب و مزور رسید، آمادگی لقا و زیارت را پیدا به او نزدیک 
  .کند

پوشیدن لباس پاکیزه، نظیف و جدید ادب دیگري براي : پوشیدن لباس تمیز -4
هدیۀ .(»و نیکوست سفید بودن رنگ آن«: فرمایدمی) اهللارحمۀ(زیارت است و مرحوم قمی

یز توصیه شده است؛ گرچه این ادب و و همچنین عطر و بوي خوش ن) 20الزائرین،ص
متفاوت است و تصریح شده که ) السالمعلیهم(علیبنتوصیه در خصوص زیارت قبر حسین

) السالمعلیه(پوشیدن لباس نو و همچنین استعمال بوي خوش از آداب زیارت آن حضرت
را به ابی ) السالمعلیهم(علیابنشیوه زیارت حضرت حسین) السالمعلیه(نیست؛ امام صادق

را اراده کردي، روزهاي ) السالمعلیه(هرگاه زیارت جدم حسین«: بصیر چنین تعلیم دادند
؛ چون روز جمعه به زیارت بروي غسل کن و بوي ...شنبه را روزه بگیرچهارشنبه و پنج

. »خوش و روغن استعمال مکن و از سرمه چشم نیز استفاده نکن تا به نزد قبر برسی
اذا أَردت زِیارةَ «: امام صادق در حدیثی دیگر فرمودند) 76، ص6ج األحکام،تهذیب(

فَزُره و أَنت حزِینٌ مکرُوب شَعثٌ مغبرٌ جائع عطشانٌ وسله الحوائج و ) السالمعلیه(الحسینِ
 »انصرِف عنه وال تَتَّخذه وطَناً
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ایستد این توقف ادب ویژه است و هنگامی که زائر به در حرم رسید، ب: اذن دخول -5
در حال توقف با خواندن دعا و اذکار وارده سعی کند تا رقت قلب و خشوع دل تحصیل 

زیرا در چنین حالتی ) 134، ص97بحاراالنوار، ج.(»و أَنَّ الرِّقَّۀَ عالمۀُ اإلذنِ فَال تَغفُل«کند؛ 
الزائر، ص عمدة(» عالمۀٌ الستجابۀِ الدعاءأنَّ الرِّقَۀَ «: شوددعا اجابت و رحمت الهی نازل می

تر است که زائر تشرف در محضر امام در هرحالی نیکو و شایسته است، لیکن شایسته). 28
گونه آداب خود در قلب خود رقتّی احساس کند، بنابراین باید توجه داشت که رعایت این

 .بهترین شیوه براي تحصیل رقت و حضور قلب است

کند که هنگام ورود بیوت رفیع نبوت رخصت در قرآن مؤمنان را دعوت میخداوند 
 تَدخُلُواْ لَا ءامنُواْ الَّذینَ یأَیهَا«: حضور بطلبند و چون آیه لسان نهی دارد، توصیه مؤکد است

وتیؤْذَنَ أَن إِلَّا    النَّبىِ بهاي تاقاي کسانی که ایمان آوردید،داخل ا«) 53/احزاب(» لَکُم ی
افزون بر این، . »مشوید مگر آن که به شما اجازه داده شود) سلمووآلهعلیهاهللاصلی(پیامبر

یکسان بودن حرمت انبیاء و اولیا در حال حیات و ممات نیز مفید آن است که قطعاً اذن 
اي حتمی و غیر قابل اغماض است؛ از این رو بدون اجازه وارد دخول و جواز ورود توصیه

م حرم شدن از موارد بارز خالف ادب بوده و چنین زیارتی بهره الزم را به همراه حری
با توجه به اهمیت این ادب است که در خصوص اذن دخول، عبارات و . نخواهد داشت

هاي مستند و مأثور به شرح زیر اذکار مخصوص وارد شده است؛ و باید از اذن دخول
  .استفاده کرد

ن برخی از علما، شایسته است زائر عتبه و آستانه مبارکه را طبق بیا: بوسیدن عتبه. 1
اي از علما نیز به آن تصریح کرده و عده) علیهتعالیاهللارضوان(ببوسد؛ چنانکه عالمه مجلسی

آمده، استناد ) السالمعلیه(به امري که در روایت صفوان، در شیوه زیارت قبر امیرالمؤمنین
ثُم قَبِّلِ العتَبۀَ و قَدّم رِجلَک الیمنی «: به صفوان فرمودند) لسالماعلیه(اند که امام صادق کرده
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. ؛ سپس آستانه ادب را ببوس و آنگاه پاي راست را قبل از پاي چپ حرکت ده»قَبلَ الیسري
 ) 284، ص97بحاراالنوار، ج(

 پس از آن که زائر اذن دخول طلبید و با خواندن اذکار مأثور در قلب خود رقتی
کند هنگام ورود پاي راست خود را احساس کرد و پیش از بوسیدن درگاه، ادب اقتضا می

جلو نهد و در حال خروج پاي چپ را پیش گذارد؛ چنان که در مساجد چنین ادبی مطرح 
  .است

از دیگر آدابی که رعایت آن موجب حرمت نهادن و تکریم : آهسته سخن گفتن. 2
خداوند متعال ادب حضور در محضر . کر و دعاستمزور است، فرود آوردن صدا در ذ

 تَرْفَعواْ لَا ءامنُواْ الَّذینَ یأَیهَا«: فرمایدرا چنین بیان می) سلمووآلهعلیهاهللاصلی(رسول اهللا 
اتَکُموقَ أَصفَو توالنَّبىِ ص    رُواْ لَا وْهتج لِ لَهرِ بِالْقَوهکَج کُمضعضٍ بعبطَ أَن لْبتح الُکُممأَع و 

رُونَ لَا أَنتُمینَ إِنَّ تَشْعغُضُّونَ الَّذی ماتَهوأَص ندولِ عسر اللَّه لَئکینَ أُونَ الَّذتَحام اللَّه ُمقُلُوبه 
را بلندتر از  اید، صدایتان؛ اي کسانی که ایمان آورده» عظیم أَجرٌ و مغْفرَةٌ لَهم   للتَّقْوى

مکنید و هم چنان که بعضی از شما با بعضی دیگر ) سلمووآلهعلیهاهللاصلی(صداي پیامبر 
که بدانید گویید، با آن حضرت به صداي بلند سخن مگویید، مبادا بی آنبلند سخن می

-رو میصدایشان را ف)  سلمووآلهعلیهاهللاصلی(کسانی که پیش پیامبر خدا. اعمالتان تباه شود

اند که خدا دلهایشان را براي پرهیزگاري امتحان کرده است؛ آنان را کشند، همان کسانی
 )3- 2/حجرات. (آمرزش و پاداشی بزرگ است

کند که نه تنها انسان از سخن و اذکار ادب حضور در محضر حجت الهی اقتضا می
عبادات، زیارات و اعمال  کند بپرهیزد، بلکه هنگامغیرالهی که انسان را از یاد خدا غافل می

مستحبی با آرامی و آهستگی و بدون بلند کردن صدا، مناسک و اعمال زیارت را انجام 
  .دهد
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هاي زیارتی که قبل از زیارت شایسته است ، یکی از آداب و دستورالعمل: تکبیر. 3
ون امام چ...«: کندنقل می) ع(سعد از امام باقر. گفتن تکبیر در هنگام دیدن قبر مطهر است

ال اله الَّا اهللاُ وحده ال «: تکبیر بگوید) ع(و هر که پیش روي امام... را دید تکبیر بگویید و 
لَه خداي تعالی براي او خشنودي و رضوان اکبر خود را واجب خواهد کرد و بین »شَرِیک ،

الجالل جمع و پیامبران الهی در قیامت در دار) ص(و پیامبر اکرم) ع(او و حضرت ابراهیم 
ال اله اال اهللاُ وحده ال شَرِیک له کَتَب اهللاُ لَه :ومن کَبرَ بینَ یدي االمامِ و قالَ...«: خواهد کرد

 و دمحم و یمینَ ابراهب و ینَهب عجمرُ یاالکب رِضوانَه اهللا لَه کتُبن یم رَ واالکب رِضوانَه
ینَ فلرساللِالمبنابراین، تکبیر از آداب مالقات امام ) 396، ص24بحاراالنوار، ج(» ی دارِالج

 .است، چه در حال حیات و چه در حال ممات

اي که توقف در کنار ضریح مطهر به گونه: نزدیک شدن به ضریح و بوسیدن آن. 4
ست که انسان این پندار باطل ا. بدن را به ضریح نزدیک کرده به حدي که، بدن را بچسباند

دور بودن از ضریح را ادب بداند و بخواهد از دور زیارت کند، بلکه در روایات تصریح 
): ع(عن أبی جعفر: شده بدن را به ضریح چسبانده و بر آن تکیه کند و ضریح را ببوسد

ویلتَزِقُ بِالقَبرِ ویسنَد  ) ...ص(کانَ علی بنُ الحسینِ صلَوات اهللاِ علَیهِما یقف علی قَبرِ النَّبِیِّ «
أَللَّهم الَیک أَلجأت ظَهرِي، والی قَبرِ نَبِیِّک : ظَهرَه الی القَبرِ و یستَقبِلُ القبلَۀَ فَیقُولُ

دمحلَ) سلمووآلهعلیهاهللاصلی(مصلّی اهللاٌ ع دمحمل یتضی ربلَۀِ الَّتالق ظَهرِي و یه و أسنَدت
 نها شَرَّ ما أَحذَرع ال أَدفَعو وی خَیرَ ما أَرجنَفسل کال أَمل حتّی أصبان ماَللَّه ،لتاستَقب هآل

اَللَّهم ) ربِّ انّی لما أَنزَلت الَی من خَیرٍ فَقیرٌ(علَیها و أصبحت األمور بِیدك فَال فَقیرَ أفقَر منّی 
دناردکفَضلل ال راد نک بِخَیرٍ انَّهی أَو تُغَیِّرَ . ی مّلَ اسمن أَن تُبدم وذُ بِکّی أَعان ماَللَّه

جِسمی أَوتَزِیلَ نعمتَک عندي اَللَّهم کَرِّمنی بِالتَّقوي، و جمّلنی بِالنِّعمِ و اعمرنی بِالعافیۀ، 
چسبید و ایستاد و به قبر میمی) ص(کنار قبر پیامبر) ع(؛ امام سجاد»وارزقنی شُکرَ العافیۀِ
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: گفتایستاد آنگاه میداد و به سمت قبله میتکیه می) ع(پشت خود را به قبر مبارك رسول
. روي آورم) ص(آورم و به قبر نبی تو حضرت محمدبه تو با همه وجود پناه می! بارالها

ام آنچه که خیر و صالح من است و به آن امید بستهدر حالی هستم که مالک ! خداوندا
نیستم و قدرت دفع بدي و شر آنچه که از آن بر حذر هستم را ندارم و همه امور را به دست 

پروردگار به آنچه که از خیر نازل . هیچ فقیري از من ناچیزتر نیست. دانمقدرت شما می
روي کن، زیرا هرگز کسی قدرت منع با خیر و نیکی به من ! اي محتاجم، خداوندافرموده

که اسم و ظاهر وجودم تغییر کند و شکل برم از اینبه تو پناه می! خداوندا. خیر تو را ندارد
مرا با ! خداوندا. انسانی را از دست بدهم یا نعمتی که به من انعام فرمودي از من زایل شود

جمیل و زیبا و باطراوت قرار ده و هاي فراوانت مرا تقوا و پرهیزگاري مکرم فرما و با نعمت
در سایه سالمت و صحت مرا زنده و معمور دار و توفیق شکر و سالمتی و عافیت را نصیب 

 )343-342، ص14الشیعه، جوسائل. (فرما

بنابراین، بدن را به قبر و ضریح نزدیک کردن و برآن تکیه زدن و نیز بوسیدن قبر و 
که اگر انسان  عذري مانند ضعف جسمانی  مناسب است. ضریح از آداب زیارت است

گرچه این ادب «: فرمایدمی) اهللارحمه(محدث قمی. ندارد دعا و زیارت را ایستاده بخواند
  ».صریحاً در جایی ذکر نشده و لیکن خوبی آن را از جهات کثیري استفاده شده است

رت، این ادب رو به قبر و پشت به قبر کردن در هنگام زیا: استقبال قبله حقیقی. 5
-علیه(اي مهم است، ظاهراً این ادب مخصوص اهل بیت و معصومین مکرمحاوي نکته

است و براي غیرمعصوم چنین ادبی ذکر نشده، بلکه ادب در زیارت مؤمنان و اولیا ) السالم
که آن است که زائر پشت سر، یا باالي سر، رو به قبله به دعا و زیارت مشغول باشد؛ چنان

آمده ) السالمعلیهم(جعفربن، دختر موسی)السالمعلیهم(رت حضرت معصومه در ادب زیا
 .است
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-علیهم(خواندن زیارات مأثور و وارده از ناحیه اهل بیت: خواندن زیارت مأثور. 6

داراي ویژگی خاص است؛ طبعاً زیاراتی که از آنها صادر نشده و غیرمعصوم آنها ) السالم
عالمه حلی در . را نداشته، چه بسا موجب وهن نیز باشد را القا کرده، ادب و حرمت الزم

داند و در نوع زیارت تذکرة الفقهاء استجاب زیارت را تنها در زیارت به مأثور و منقول می
» ویستحب أن یزوره بالمنقول«: فرماینداین جمله را تکرار می) السالمعلیهم(هاي اهل بیت 

  )480، ص8تذکرة الفقهاء، ج(

در نماز زیارت . بعد از فراغ از زیارت، دو رکعت نماز خوانده شود: رتنماز زیا. 7
دو نکته قابل توجه است و بر همین اساس هم در دعاي مخصوص به این دو نکته به 

که نماز حقیقتی الهی و مخصوص پروردگار اول این: صورت خاص تذکر داده شده است
عود و رکوع و سجود به امر الهی و براي عالم است و تمامی ارکان و اجزاي آن، از قیام و ق

که این نماز  مخصوص خداوند متعال است و پاداش و ثواب فراوانی دارد دوم این. اوست
در نماز زیارت، زائر . تواند آن اجر و ثواب را اهدا یا براي خود منظور کندکه نمازگزار می

نمازي که از آن تو و براي کند کند و لذا به خداوند عرض میبه هر دو نکته التفات می
رو از این. کنمهدیه می» مزور«دهم و ثوابش را به روح توست، با نیت قربۀً الی اهللا انجام می

شایسته است زائر پس از خواندن دو رکعت نماز زیارت، این دعا را بخواند که تذکر به 
نام پیامبر [هدیۀً منّی الی سیِّدي و موالي اَللَّهم انّی صلَّیت هاتَینِ الرَّکعتَینِ «: نکات فوق است
اَللَّهم فَصلِّ علی محمد و آلِ محمد و تَقَبلها منّی و اجزِنی علی ذلک جزاء ] یا امام برده شود

رِیک لَک ألنَّه اَللَّهم لَک صلَّیت و لَک رکَعت و لَک سجدت وحدك ال شَ. المحسنین
التَکُونُ الصالةُ والرُّکُوع و السجود اال لَک ألنَّک أَنت اهللاُ ال اله اال أَنت اَللَّهم صلِّ علی 

 »محمد و آلِ محمد و تَقَبل  منّی زِیارتی و أَعطنی سؤلی بِمحمد و آله الطَّاهرِینَ
 )288، ص97ج بحاراالنوار،(
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جا از جمله نکاتی که در موقع نماز زیارت باید توجه داشت مکان آن است و از آن
که درباره که این دو رکعت، نماز زیارت مزور است باید در کنار قبر خوانده شود، چنان

چنین ) سلمووآلهعلیهاهللاصلی(در کنار قبر پیغمبر اکرم) السالمعلیه(نماز زیارت امام رضا 
مده است که آن حضرت در کنار قبر به نماز ایستاده و شانه چپ خود را به قبر چسبانید و آ

فقام الی جانبه . ولزق بالقبر، ثم انصرف حتّی أتی القبر... «شش یا هشت رکعت نماز خواند؛ 
، 5وسائل الشیعه، ج(»فصلّی ست رکعات أوثمان رکعات... یصلّی فألزق منکبه األیسر بالقبر

  )161ص 

ها و بسترهاي ایجاد رابطه وثیق زیارت از بهترین زمینه: دعاي پس از نماز زیارت. 8
توان هدف زیارت را که تقرب الی اهللا است، با دعا در پیشگاه بنده با موالست و اساساً می

جا که رحمت الهی واسع و از آن. ربوبی جامه عمل پوشانده و آن هدف را عینی کرد
که پروردگار عالم نقص و نفاذي در آن راه ندارد و با توجه به اینناپذیر است و پایان

: هاي عالی و طبع بلند را دوست دارد و از کوته نظري و محدودنگري کراهت داردهمت
، شایسته )323، ص47بحاراالنوار، ج(» انَّ اهللاَ عزَّوجلَّ یحب معالی األمورِ و یکرَه سفسافَها«

این نگرش ضمن . م دعا همه مؤمنان را در نظر داشته و از آنها غافل نباشداست زائر هنگا
-این که رحمت الهی را شامل و واسع دانسته، زمینه بهتري را براي اجابت الهی فراهم می

تردید یکی از راههاي قطعی استجابت دعا، دعاي بعد از زیارت است، بلکه باالتر بی. آورد
  .شودمحسوب می که از حقوق زائرو مهمتر آن

، خداوند متعال که مزور حقیقی و )السالمعلیه(در بخشی از زیارت امیرالمؤمنین 
ترین و بهترین مزور مورد تقاضا واقع شده و از ساحت اقدس واقعی است، به عنوان کریم

یارةِ قَبرِ اَللَّهم عبدك و زائرُك یتَقَرَّب الَیک بِز«: الهی برآمدن حاجت استدعا شده است
 زُورٍ فَأسالُکم أَکرَم یٍ وأتخَیرُ م أَنت و هزار و ن أَتاهمقٌّ لیٍ حأتلی کُلِّ مع و کولسی رأَخ
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یمححمنُ یا ری ... یا اهللاُ یا رتقَبر ی هذا فَکاكفوقی می فتن زِیارم ايای لَ تُحفَتَکأَن تَجع
؛ بار خدایا بنده تو و ...و اجعلنی ممن یسارِع فی الخَیرات و یدعوك رغباً و رهباً ومنَ النَّارِ 

به ) حضرت امیرالمؤمنین) (سلمووآلهعلیهاهللاصلی(زائر درگاهت در پرتو قبر برادر رسول اهللا
ا که سوي تو آمد و هرکسی که مزور واقع شده حقی نسبت به زائر متعهد است و از آنج

ترین مزور هستید، از درگاه شما اي خداوند و اي رحمن و اي رحیم شما بهترین و کریم
ات به مرا همانا آزادي از آتش جهنم قرار دهی و مرا کنیم که آن تحفه و هدیهمسئلت می

در زمره کسانی قرار دهی که در راه خیر شتابان است و در هر حالی چه حال رغبت و 
  )272-271، ص97بحاراالنوار، ج(» .ت و غم همواره به یاد توستسرور و چه حال رهب

زائر در کنار ضریح مقداري قرآن تالوت کرده، ثواب آن را به روح : تالوت قرآن. 9
مزور اهدا و تقدیم دارد، گرچه این عمل تکریم و تعظیمی نسبت به مزور است، لیکن 

و ) 31عمدة الزائر، ص(از محققان برخی . بردثواب اصلی و نفع اولی آن را خود زائر می
-علیهاهللاصلی(آشنایان به این فن، ذکر صلوات را هنگام مطرح شدن نام رسول گرامی اسالم

صلوات و ثواب آن از بهترین و برترین خیرات . انداز آداب زیارت ذکر کرده) سلمووآله
) سلمووآلهعلیهاهللاصلی( اگر نام رسول اهللا: فرمودند) السالمعلیه(هاست؛ امام صادقو پاداش

-اهللاصلی(بر زبان جاري شد، زیاد صلوات بفرستید، زیرا کسی که یک صلوات بر پیامبر

فرستند و خداوند بفرستد، هزار صف از مالئک براي او هزار صلوات می) سلمووآلهعلیه
رغبت و میل  فرستند و آن کسی که به صلوات بر پیامبرآفریده نیز بر او صلوات و درود می

. جویندنکند او جاهل و مغرور است و خداوند و رسولش و اهل بیت از او برائت می
  ).492، ص2ك، کافی، ج.ن(

تواند کند که زائر تا حدي که میادب زیارت اقتضا می: حضور قلب و توبه. 10
همچنین سعی . بکوشد در همه حاالت و در همه مواقف و شرایط حضور قلب داشته باشد



  
  
  
  
  

  
  

   169 \استان مرکزي  –گروه محققان 

  

 

ها و د که از گناهان خود توبه و استغفار کند و از خداوند بخواهد که او را از بديکن
تواند دو انگیزه بر شماري این مورد به عنوان ادب زیارت می. ها جدا و دور سازدتباهی

کار که از عصیان خود پشیمان و به اندیشه استغفار نیست، اول آن که زائر گناه: داشته باشد
ها یابی از محضر امام یا پیامبر را تحصیل نکرده و تا خود را از بديیضشرط حضور و ف

اهللا را ها جزم نکند، توفیق حضور و عنایت ولیدور نسازد و عزم را بر دفع و رفع تباهی
کند از فرصت زیارت استفاده کرده، با شفیع قرار دوم اینکه ادب زیارت اقتضا می. نیابد

توجه ربوبی نسبت به آن بیت و صاحبش از خداوند متعال به  دادن آنها و همچنین به جهت
جد مسئلت کند که او را از معاصی رها ساخته و از وادي عصیان نجات دهد و از آنجا که 

کند، شایسته است ضمن زیارت مقبول، گناهان را ساقط کرده و انسان را سبک بال می
  .ریزش گناهان مسئلت کنددرخواست قبولی زیارت، آمرزش و غفران الهی را براي 

یکی از آداب زیارت حرمت و تکریم بیت مقدس و : تکریم حرم و خادمان آن. 11
اي که پروردگار عالم به آن اذن رفعت بخشیده و آن را بلند مرتبه حرم مطهر است؛ خانه

ماً شئونی که موجب لزو). 36/نور(»اسمه فیها یذْکَرَ و تُرْفَع أَن اللَّه أَذنَ«: گردانیده است
که اگر انسان با شود، کاري الهی و مورد رضاي اوست؛ چنانتعظیم و ترفیع آن بیت می

اعمال و رفتارش حرمت آن حریم را رعایت نکند و مایه وهن و سستی آن مکان رفیع 
گردد، قطعاً مطرود خداست؛ بنابراین همه اموري که مایه تعظیم این شعار رسمی دین، یعنی 

 من و«اولیاي الهی گردد، قطعاً از مصادیق بارز و موجب تقوا و کرامت انسانی است؛ زیارت
ظِّمعئرَِ یشَع ا اللَّهن فَإِنَّهى مکه رعایت موقعیت آن بیت و توجه چنان)32/حج(» الْقُلُوب تَقْو

 .به رفتار و کردار، کامالً در رفیع شدن زائر در پیشگاه خداوند مؤثر است

اقدام ) ع(اي راسخ به زیارت معصومزائر با هر قصد جدي و انگیزه: یارت وداعز. 12
کرده، شایسته است تا وقتی که در آن مکان مقیم و حاضر است، مکرر به زیارت مشرف 
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گردد و بازگشت مکرر به قصد زیارت مجدد، مستحب و از آداب زیارت است؛ از این رو 
امت دارد، وداع با حرم و صاحب آن الزم نیست، تا زمانی که در آن شهر یا محل قصد اق

کند که وداع کند و آنچه هنگام لیکن هنگام خروج از آن دیار، ادب زیارت اقتضا می
هاي معنوي و باید دانست که زیارت وداع ، داراي ویژگی. وداع مستحب است را بگوید

گریان و آهی  بهره مودت خاصی است؛ زیرا هنگام وداع، زائر با دلی شکسته و چشمی
نهد، عقاید و اخالقش را به باسوز و گداز قلب، فکرش را در محضر امام به ودیعت می

کند که ضمن اجابت سپارد و با تمام جدیت و با انگیزه مضاعف التماس میمی) ع(معصوم
تکرار و . دعاها توفیق زیارت مجدد نصیب وي گردد و این زیارت او آخرین زیارت نباشد

هاي وداع آمده عود و بازگشت مجدد از مواردي است که تقریباً در همه زیارتاصرار بر 
  .است

ادب دیگر، تغییر و تحول حال زائر پس از زیارت : دگرگونی منش و روش. 13
سپارد شود و قلب و عقل خود را به یار حقیقی میانسانی که به قصد زیارت عازم می. است

گردد، باید بداند که آن ده و گرد حرم او میو خود را در ساحت وجودي او قرار دا
محبوب و مزور نیز به او توجه دارد و او را تحت حمایت و هدایت خود دارد، به او مهر 

این انس و الفت . کندورزد و از او همانند مهمانی عزیز، کریمانه پذیرایی و تکریم میمی
ر و حتی اندیشه و اعتقاد خود را شود که انسان از نظر خلق و خوي، رفتار و کرداموجب می

ها و تباهی دوري جوید و این همان چرخش هم سوي محبوب و مرادش گرداند و از بدي
 .رود زائر در خود ایجاد کندو تحول درونی است که انتظار می

هاي مطهر، زائر باید به نکاتی توجه گونه که زمان ورود به حرمهمان: ادب وداع. 14
که زائر رو براي ایناز این. نگام خروج نیز باید آدابی را رعایت کندداشته باشد، در ه

شائبه به زیارت بپردازد و هیچ انگیزه دیگري به این امر آمیخته نگردد، توصیه خالصانه و بی
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هایش محقق شد، فضاي زیارتی کردند وقتی زیارت با همه شئون آن پایان یافت و خواسته
محترم و مورد تعظیم قرار داشته باشد و هم شدت شوق و  را ترك کنند تا هم آن حریم،

ادبی که زائر هنگام خروج باید رعایت کند و ادب حضور . عالقه به مزور افزون گردد
-که، هنگام فاصله گرفتن از کنار ضریح پشت نکند که نوعی بیشود اینمزور محسوب می

مت عقب بازگردد تا شود، بلکه با حرکت کردن از پشت سر به سحرمتی محسوب می
گرچه این ادب ظاهري، نشان تکریم و تعظیم مزور است، .جایی که قبر مطهر مخفی گردد

مثَلُ االمامِ مثَلُ «:لیکن شاید سرّ آن را در این نکته بتوان یافت که امام همانند کعبه است
ه حضرتش اقبال کرد همواره باید ب). 353، ص36بحاراالنوار، ج(» الکَعبۀِ اذ تُؤتی و ال تَأتی

. توجهی به قبله امامت استو روبرگرداندن و پشت کردن به ضریح نشانه پشت کردن و بی
تر تر و به واقع قریبزائري که در ظاهر رعایت حدود ادب و موازین کند، به باطن نزدیک

  .است

دستان و نیازمندانی است که از آداب زیارت کمک به تهی: دستانکمک به تهی. 15
ها که مشتمل بر عبادات فراوانی مانند نماز، در متن زیارت. ر آن بقاع متبرکه حضور دارندد

است، انجام عبادات مالی مانند صدقه نیز مورد تأکید و ... تقرب، توسل، تولی، تبري و
در چنین حالی که قواي . سفارش است؛ از این رو یکی از آداب زیارت، دادن صدقه است

تر است، تحصیل خیر و مودت مهیا و حال او براي توسل و تقرب آماده نفسانی انسان براي
انجام کار خیر و اعطاي صدقه موجب افزایش و مضاعفه شدن ثواب صدقه است و کار 

  ).216ك به کتاب فلسفه زیارت، ص.ن(خیر خواهد بود
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  گیرينتیجه

و » مزور«سراي ي عاشق در دیار معشوق، دیدار عاشقانه زائر از زیارت حضور عارفانه
  .اعالم وفاداري صادقانه مرید است به مراد است

شود و از زیارت، سفري مشتاقانه، آگاهانه و عاشقانه است که از سراي دل آغاز می
-رسد و بار بر زمین میکند و سرانجام در منزل دل به مقصد و مقصود میراه دل عبور می

یازمند شروط و آدابی است؛ که در بخش اول نهد و این حرکت عاشقانه، عارفانه و عالمانه ن
ها و بسترهاي به اختصار به شروط زیارت و در بخش دوم به آداب زیارت به عنوان مقدمه

مناسب تحقق این حرکت عالمانه، عارفانه و توأم با میل و عشق پرداخته شد و قطعاً در 
أمین شده باشد و آن هاي دینی ما، زیارتی مورد توجه است که شروط و آداب آن تآموزه

زیارت با آداب و شروط است که پلکان ترقی، صعود و عامل افزایش بندگی و عبودیت 
  .گردددر محضر خداي متعال می
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  منابع و مآخذ

 .قرآن کریم -1

، الدروس )ق 786شهید اول م(شمس الدین محمد بن مکی. العاملی، شیخ -2
 .ق1414:مؤسسه نشر اسالمی، قمالشریعۀ، تحقیق مؤسسه نشر اسالمی، انتشارات 

: هدایۀ الزائرین و بهجۀ الناظرین، مطبعۀ علمیه تبریز). ق1359م(قمی، شیخ عباس -3
 .ش1343

 ،ینیحس احمد: قیتحق ن،یالبحر مجمع.)1085م(نیفخرالد خ،یش ،یحیطر -4
 .ق1414:قم بعثت، ادیبن انتشارات

 المقنۀ، شرح یف االحکام بیتهذ..)ه 460م(حسن بن محمد خیش ،یطوس -5
 .ق 1401:روتیب دارالتعارف، و دارالصعب منشورات

 1383مرکز نشر اسراء، چاپ دوم، . جوادي، مرتضی، فلسفه زیارت و آیین آن -6
 .ش.ه

مؤسسه آل بیت، داراحیاء : وسایل الشیعۀ، تحقیق. حسنحر العاملی، محمدبن -7
 1.ق1414:التراث العربی، بیروت

تذکرة الفقهاء، انتشارات آل ). ق 726م)(یوسفبندین حسنالجمال(حلع، عالمه  -8
 .بیت، قم

علی اکبر : ، تصحیح و تحقیق)اصول(الکافی).ق338م(کلینی، محمد بن یعقوب  -9
 .ق1401:غفاري، دارالصعب و دارالتعارف، بیروت
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عزیزاهللا عطاردي، : ، ترجمه)السالمعلیه(مسند االمام الرضا .عطاردي، عزیزاهللا - 10
 .ق1406: شارات آستان قدس رضوي، مشهدانت

 دار منشورات األخبار، لدررا ۀعالجام بحاراألنوار.) ه1110م(.محمدباقر ،یمجلس - 11
 .ق 1403:روتیب ،یالعرب التراث اءیاالح
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  )علیه السالم(اصول مدیریت تربیتی امام رضا   

  )حسین هاونگی( 
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  :چکیده
. انجام شده است) ع(ی امام رضاپژوهش حاضر با هدف تبیین اصول مدیریت تربیت

هاي مؤثر در میزان تربیت سالم و مناسب افراد براي جامعه، چگونگی و نوع یکی از زمینه
ي خویش کند و فرهنگ جامعهانسان در جامعه زندگی می. مدیریت تربیتی آن جامعه است

، افراد آن گیرد، اگر آن فرهنگ نابهنجار باشد و اجتماعی شدن را تشویق نکندرا فرامی
کامالً . پذیر شوند و در جهت رشد و تعالی گام بردارندتوانند کامالً جامعهجامعه نمی

رود که از مدیران تربیتی واال مقام دنیاي اسالم به شمار می) ع(واضح است که امام رضا
هاي جامع تربیتی ارائه داده است و اصول تربیتی هاي رشد انسان، برنامهبراي تمام دوران

از . باشدي تعالی و کمال انسان استوار میمبین مضامینی است که بر پایه) ع(امام هشتم
، مدیران تربیتی )ع(طرف دیگر نتایج این پژوهش بیانگر این است که پس از ائمه معصومین

هاي ها به قلهي رشد و شکوفایی افراد به منظور هدایت آنو مربیان صالح جلودار عرصه
  . ار دارندتعالی و کمال قر

بر این مبنا روشن است که مسئولین تربیتی با معرفت برآن چه که والیت حضرت 
نسبت به مردم زمان خود داشته است، باید وظیفه مهمی بر دوش خویش احساس ) ع(رضا

اي به رشد در جامعه، به اندازه) ع(کنند و در تبیین اصول مدیریت تربیتی حضرت امام رضا
دیشند که ضمن آشنایی به حقوق واقعی خویش با آگاهی کامل، در ها بینو کمال انسان

تمام شرایط، حقوق دیگران را به درستی رعایت نمایند و در سایه تحکیم اصول مدیریت 



  
  
  
  
  

  
  

   177 \استان مرکزي  –گروه محققان 

  

 

به دنبال ترقی و رشد جامعه و ایجاد یک زندگی سالم و متعالی ) ع(جامع تربیتی امام رضا
  .دینی براي متربیان باشند

 

 ، يزیر برنامه ،یتیترب تیریمد اصول تربیت، ،)ع(رضا امام: واژگان دیکل
  .کنترل رهبري، سازماندهی،
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  دمه مق

- ي زندگی است، به گونهترین جنبهتعلیم و تربیت در زندگی بشر مهمترین و اساسی

در . شودي امور زندگی میاي که هرگونه اعوجاح و انحراف در آن باعث انحراف در همه
وضوع مهم توجه بسیار شده و قواعد مناسبی براي رشد انسان تعیین گردیده اسالم به این م

اي هاي مشخص است و مقررات همه جانبهبدیهی است یک مکتب که داراي هدف. است
تواند یک سیستم خاص دارد و به اصطالح سیستم حقوقی، اقتصادي و سیاسی دارد، نمی

ه موضوعات اساسی که الزم است از جمل) 16ص1374مطهري، .(آموزشی نداشته باشد
مطرح شود این است که تربیت چیست؟ آیا تربیت مخصوص انسان است یا موجودات 
دیگر و اشیاي دیگر نیز تربیت پذیرند؟ تربیت، پرورش دادن است، یعنی استعدادهاي 
درونی را که بالقوه در یک شیء موجود است به فعلیت درآوردن و پروردن و لهذا تربیت 

- 57همان منبع، صص. ( موجودات جاندار یعنی گیاه و حیوان و انسان صادق است فقط در
ي دینی در هدف غایی تربیت اسالمی، پرورش انسانی مقرب الهی است که شاکله) 56

ي خلقت بشر فلسفه. دار سر بزندوجود او به طور کامل شکل بگیرد و رفتارهاي دینی ریشه
ي که خداوند انسان را براي این آفرید که او به وسیله توان یافترا نیز در همین نکته می

با علم به این هدف غایی، تربیت . تربیت صحیح، کمال یابد و به سر منزل مقصود برسد
تربیت به ایجاد وضعیت ) ع(از منظر امام رضا. کنداسالمی اهمیت و جایگاه خاصی پیدا می
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-هور استعدادهاي فطري آدمی فراهم میشود که زمینه را براي بروز و ظمناسبی اطالق می

هر زمان فرصت و امکان براي فعلیت یافتن . سازدتر میتر و کمال یافتهکند و او را بالنده
توان در تفکّر به همین دلیل می. کندشود، قداست و ارزش پیدا میاستعدادها فراهم می

ت که منسوب به امور مقدس، اموري اس. اسالمی سخن از امور مقدس و نامقدس گفت
شود و امور نامقدس، که خداوند آنها را نامطلوب و خداوند متعال و موجب رشد انسان می

با این رویکرد، . مضر به حال آدمی معرفی کرده و آدمیان را از اجراي آنها بازداشته است
کند و براي هر قدر انسان رشد واقعی پیدا کند و به خداوند نزدیک شود، حریم پیدا می

در مکتب تربیت . رود به این حریم باید آدابی را مراعات کرد و قواعدي را به جان خریدو
کند و به رضوي نیز به دلیل ارتباطش با فطرت الهی انسان، ارزش و اهمیت واالیی پیدا می

اي باارزش است، تربیت رضوي به تربیت در مفهوم کلی مقوله. شودعلم مقدسی تبدیل می
ي مدیریت تربیتی بر این اساس ورود به عرصه. کنداسالم قداست پیدا میدلیل انتساب به 

در خصوص اصول مدیریت تربیتی، مسایلی را ) ع(امام رضا. اصول و قواعد ویژه نیاز دارد
ي تواند فضاي فکري مشخصی را در جامعهي آنها میمطرح کرده است که بررسی و ارائه

  .ي تعلیم و تربیت یاري رساندگران عرصهتربیتی دینی به وجود آورد و به کاوش

مندي او از تعلیم و تربیت است که اگر بشر تنها راه سعادتمند شدن آدمی، بهره
بهره اگر از برکات آن بی و صحیح واقع گردد، فرشته خوي شود تعلیم و تربیت مشمول

بیتی با طبیعت و هاي تر پس باید قوانین حاکم بر تعلیم و تربیت و شیوه. ماند به قهقرا رود
هاي جسمی و روحی او سازگار باشد و در غیر این صورت سرشت آدمی، نیازها و خواسته

تأمین  در دین مبین اسالم هدف از تعلیم و تربیت. امکان مشکل براي متربی حتمی است
هاي دینی، وقتی معموالً در مؤلفه. باشدنفس و تهذیب می سعادت دنیا وآخرت و سلطه بر

: ست که مهمترین آنهاهاییآید، مراد از آن بنیانتربیت به میان می اصول تعلیم وسخن از 
، تقدم تربیت و تزکیه بر تعلیم، رها، اختیا فطري بودن، پویایی، جامعیت، برابري انسان



  
  
  
  
  
  

 1390وهشی شناخت اخالق و آداب رضوي مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژ  /  180

 

 

اي  هاي آموزش از مرتبهحقیقت این است که در مکتب اسالم شیوه .کرامت و تبشیر است
آید، رشد متربیان ناقص  وجوده د که اگر در این مقوله نقصی بباشویژه برخوردار می

 :هاي آموزشی مناسب که عبارتند ازپس الزم است در این مهم، مربیان روش. خواهد بود
  يه، عقالنی بودن و مبتنی بر روحی)ع(معصومین  يهتوأم بودن علم و عمل، تمسک به سیر

که در بستر دین  نکته قابل توجه این. ند، بهره جوی...جستجوگري، نوآوري و خالقیت و
و تعلیم و  دینشود تا تمایز آشکاري بین هاي متعالی تعلیم و تربیت موجب میویژگی

تربیت غیردینی نمایان گردد که مهمترین ممیزات تعلیم و تربیت دینی در آزادي و 
به کرامت  آزادگی، یگانگی و تحول در محیط آموزشی، متنوع بودن فضاي تحصیل، توجه

با استفاده از این مجموعه در فرایند . باشد انسانی، اتکا به محتواي غنی دینی و اخالص می
رسند که ضمن اشراف بر هاي علمی می اي واال در اندوختهتعلیم و تربیت، متربیان به مرحله

بینند که در آن، خلقت هماهنگ به صورت یک تابلوي واحد می علمی خاص، جهان را
-در این راستا مسأله اساسی در دنیاي مدرن امروز، یعنی عصر فن. گر است عالی جلوهت باري

-فن آوري و اطالعات در چارچوب دین و تعلیم و تربیت این است که متربی با تکیه بر

تواند اطالعات  هاي گوناگونی که در اختیارش قرار دارد، می آوري اطالعات از میان داده
آوري اطالعات در حوزه انتخاب کند و در واقع صفت اصلی فناش را شخصاً مورد عالقه

در )ع(الرضاموسیبنامام علی). 1385هاونگی،(دین اعطاي نقش بیشتر به یادگیرنده است 
ي سیاسی و بیان ضرورت وجود امام و رهبري الهی و حکومت دینی براي نگاه به فلسفه

نیاز به مدیریت و رهبري اجتماعی، جامعه اسالمی، بیانی جامع و ژرف دارد که اصوالً 
چیزي نیست که به جوامع اسالمی اختصاص داشته باشد بلکه هر مجموعه ي بشري نیازمند 

هاي انسانی به رهبر امري غیرقابل انکار به تعبیر دیگر، نیاز مجموعه. مدیریت و رهبري است
بینی و ن هیچ پیشتواند این ضرورت اجتماعی را نادیده گرفته و براي آاست و دین نمی

از جمله دالیل : در این مورد، چنین است) ع(سخن حضرت امام رضا. اقدامی نکرده باشد
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نیاز جامعه اسالمی به رهبري و حکومت شایستگان، این است که اساساً ما هیچ گروه و 
توانیم در تاریخ بیابیم که بدون سرپرست و رئیس بقاء یافته و زندگی کرده ملّتی را نمی

ند، زیرا مسائل دینی و دنیایی، براي تحقق اجتماع خواه ناخواه نیازمند مدیریت و رهبري باش
رود که این ضرورت را نادیده ي خداوند احتمال نمیبراین اساس در نظام حکیمانه. است

رهبري که مایه پایداري . گرفته و بندگان را بدون رهبري مشخص و شایسته رها کرده باشد
هاي عمومی را به توانند با دشمن بستیزند و اموال و داراییپرتو او میجامعه است و در 

مصرف صحیح رسانند، آن رهبري که جمعه و جماعت ایشان را بر پا دارد و سایه سنگین 
موضوع تعلیم و تربیت ). 1379معینی و ترابی،(ظالمان را از سر مظلومان کوتاه گرداند 

جا که این ابعاد همواره باشد و از آنو روحانی اش میاسالمی انسان با تمام ابعاد جسمانی 
هاي پویا و متنوع بهره ها باید از روشدرحا ل تغییر و تحول هستند، براي پرورش آن

-هاي پویایی بهره میدر تربیت متربیان خویش از روش) ع(پیشوایان گرامی اسالم. گرفت

هاي اه با عفو و اغماض و روشگاه با محبت، گ. اندگرفتند که زینت بخش صفات تاریخ
شکوهی یکتا، (شان را هدایت و منحرفین را به صراط مستقیم فرا می خواندنددیگر پیروان

1362                                                                                                                           .(                                 

  

  تأثیرات فرهنگ تربیت در مدیریت تربیتی   

هاي موثر در میزان تربیت سالم و مناسب افراد جامعه، چگونگی و نوع یکی از زمینه 
کند و فرهنگ جامعه خویش انسان در جامعه زندگی می. مدیریت تربیتی آن جامعه است

ماعی شدن را تشویق نکند، افراد آن گیرد؛ اگر آن فرهنگ نابهنجار باشد و اجترا فرا می
  . پذیر شوند و در جهت رشد مسائل اجتماعی گام بردارندجامعه  توانند کامالًجامعه نمی
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-فرهنگ در مدیریت تربیتی فردي و اجتماعی انسان نقش مهمی دارد و به انسان مایه 

دگی کافی براي ورود کند و در او آماهاي تربیتی و  انسانی بخشیده ورفتار او را تنظیم می
آید، انسان در فضاي خاصی از فرهنگ به دنیا می. آوردبه زندگی اجتماعی را فراهم می

  .یابدشود و در بستر آن ادامه زندگی داده و رشد میتربیت می

از طرفی، فرهنگ در زندگی اجتماعی به عنوان نگاه دارنده و تداوم بخش مدیریت  
ندگی اجتماعی، مبتنی بر ایجاد نظم و هماهنگی و تربیت ز. تربیتی اجتماعی افراد است

  . افراد جامعه است و فرهنگ، عامل اصلی ایجاد این نظم و هماهنگی است 

  

  مدیریت تربیتی و ابعاد وجودي مختلف انسان   

اي را امروزه براي اداره کردن هر سازمان و موسسه باید مدیریت درست و قوي 
نوان یک نهاد، مدرسه به عنوان یک سازمان و دانشگاه به عنوان خانواده به ع. اعمال نمود

چگونه است که مدیر یک . یک بستر آموزشی و تربیتی نیز مشمول این قاعده هستند
فرزند خود کنار بیایند؟  3توانند با کند ولی یک پدر و مادر نمینفر را اداره می 500سازمان

فرادي را برعهده دارد، باید اصول مدیریت را بداند بنابراین هر فردي که امر تعلیم و تربیت ا
  . تا بتواند بر خود و دیگران مدیریت کند

، الزم است ابعاد )ع(قبل از پرداختن به اصول مدیریت تربیتی از دیدگاه امام رضا 
وجودي مختلف انسان را بشناسیم، انسان داراي چند بعد است که عدم توجه به هر بعد، 

بنابراین هر فردي براي این که در تربیت موفق باشد، . ا در برداردمشکالت خاص خود ر
  :باید به ابعاد وجودي زیر توجه داشته باشد



  
  
  
  
  

  
  

   183 \استان مرکزي  –گروه محققان 

  

 

  

  بعد جسمی  -1

عدم توجه به رشد جسمی کودکان و نوجوانان ، تربیت جسمی افراد جامعه را با  
او نیز اثر سازد و جالب آن که این امر، در رفتار خود رو میاي روبهمشکالت عدیده

گیر شود و در سازد، چنین فردي ممکن است گوشهزودرنج می گذاشته و او را عصبی و 
هاي دین اسالم از ویژگی. خود را از دست بدهد دراز مدت در اثر ضعف جسم، عزت نفس

هرچند در تربیت اسالمی، پرورش . تأکید بر پرورش همه جانبه ابعاد زندگی آدمیزاده است
هدف اصلی و نهایی است، اما دستیابی به آن هدف بزرگ در پرتو داشتن ابعاد معنوي، 

عالوه بر ) ع(ي تربیتی امام رضادر سیره. جسمی سالم و روانی بانشاط امکان پذیر است
ي ابعاد، به رعایت بهداشت، تغذیه سالم و نیز عوامل غیرمادي مؤثر در تأکید بر همه

آن حضرت در بخشی از مطالبی که . ه استسالمت، حتی صدقه و عقیقه توجه خاص شد
عقیقه کردن براي پسر و دختر، نامگذاري، تراشیدن : فرمایدبراي مأمون نوشت، چنین می

. موهاي سر نوزاد در روز هفتم و معادل وزن موها، طال یا نقره صدقه دادن الزم است
فرزندانتان را در  :فرمود) ص(در سخنی دیگر به نقل از پیامبر اکرم) ع(همچنین امام هشتم

عالوه بر . شودتر آنان میروز هفتم ختنه کنید، زیرا ختنه باعث پاکی بیشتر و رشد سریع
-دراین رابطه یحیی صنعانی می. ها تغذیه سالم و مقوي فرزند مورد توجه حضرت بوداین

در دامان حضرت نشسته ) ع(وارد شدم، درحالی که جواد) ع(در منی بر امام رضا: گوید
پس مشخص است که توجه به بعد ). 42،ص 1377همت بناري،(دادبه او موز می ود و امامب

  .بوده است) ع(جسمی کودك مورد عنایت خاص حضرت امام رضا
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  بعد عاطفی و اخالقی -2

رشد اخالقی یعنی توانایی استفاده از رفتارهاي صحیح در انجام کارها و امور مثبت  
که مقبول و مورد تأیید است، مساعدت به دیگران، دوست  ها و هنجارهاییمطابق با ارزش

با دیگران در صورتی که با عدم توجه به این بعد  ١داشتن همنوعان و تعامل درست اخالقی
را به ٤و گرایش به ابتذال٣حسادت  ،٢پرخاشگري: صفات رذیله انسانی مانند  همراه باشد،

  . دنبال خواهد داشت

هرکس که پنج صفت در او : فرمایدصوص چنین میدر این خ) ع(حضرت امام رضا
نیست به دنیا و آخرت او امیدي نرود؛ بخشش طبع، استواري اخالق، نجابت در نهاد و 

  ).347، ص 78هـ ق، ج 1403مجلسی، ( ٥.بیمناکی از پروردگار

  بعد اجتماعی   -3

ك و رشد اجتماعی عامل بسیار مهم و تعیین کننده در شکوفایی استعدادهاي کود 
اگر در زمینه مدیریت تربیتی افراد، روابط انسانی کمتر لحاظ گردد، افراد . نوجوان است

کودکانی که در خانه روابط مناسبی با دیگران : شوند و مانندگیر و متمرد میافسرده، گوشه
  . شونددارند، اما در جمع جرأًت اظهارنظر ندارند و ازکنار پدر و مادر دور نمی

                                                             
1  - Motral  Interaction  

2 -  Aggressivity   
3  - jealousy  
4  - volgarity  
ثاقۀَ فی ارومته ِ و الکَرَم من لَم تَرف الو : الُدنیا و اآلخرةِِ  خَمس من لَم تکُن فیه فَال تَرجو لشَی ء مِنَ):ع(قالَ امام رضا-5

     .فی طباعه و الرَصاءةش فِی نَفسه و الَمخافَه لرِّیه
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سل معتقد است هدف از تربیت، پرورش انسانی است که اندیشه را از قید و برتراند را 
بند عادات رها نموده و بیاموزد که در حالت عدم  اطمینان زندگی کند و در عین حال از 

از این منظر نیز الگویی ) ع(ي تربیتی امام رضاسیره. اظهارنظر و اقدام خودداري ننماید
روزي مأمون از : کندبنان بن نافع نقل می. رت استي رهروان آن حضکامل براي همه

کودکان از ترس، میدان . گذشتکرد، میبا کودکان بازي می) ع(جایی که حضرت جواد
ها چرا همراه بچه: مأمون از او پرسید. آن جا ایستاد) ع(بازي را ترك کردند و تنها جواد

م و جاده هم تنگ نیست تا آن گناهی مرتکب نشدم تا از ترس بگریز: فرار نکردي؟ فرمود
: پرسید]از این پاسخ تعجب کرد و[مأمون. خواهی عبورکنرا برایت باز کنم، از هرجا می

-علیمحمدبنبنجعفربنموسیبنعلیمن محمدبن: در جواب فرمود) ع(توکیستی؟ حضرت

است به خوبی روشن ). 56، ص50همان منبع، جلد(طالب هستم ابیبنعلیبنالحسینبن
تربیت شده است نسبت به امور اجتماعی کامالً ) ع(که توسط امام هشتم) ع(حضرت جواد

دهد که وي به هیچ نحو انتظار چنین پاسخ قاطعی را واقف و جواب مأمون را به صورتی می
  .  نداشت

  بعد ذهنی -4

افرادي که . یکی از عوامل مؤثر در زندگی متعادل، داشتن اطالعات کافی است 
تر هستند؛ برعکس افرادي رشد ذهنی مناسب هستند، قدرت  بیشتري دارند و متعادل داراي

کافی نبوده، قادر به حفظ وضع موجود نیستند و در دراز مدت  1که داراي رشد عقالنی
به قول ولز هدف آموزش و پرورش و رسالت . دهندعزت نفس خود را از دست می

این مهم، در سایه رشد ). 24، ص1376 کریمی، (هاستبستتربیت، بیرون آوردن فکر از بن
هدف تعلیم و ) ص(؛ چرا که به فرمایش رسول اعظم شودمتعادل و متعالی ذهنی حاصل می

                                                             
1  - Mental Growth  



  
  
  
  
  
  

 1390وهشی شناخت اخالق و آداب رضوي مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژ  /  186

 

 

تربیت تأمین حریت براي کشف طبیعت کودك و انسان است، زیرا با اصل حریت است 
بزرگی روح نیک اندیشی و   که انسان به خالقیت، استقالل، اعتماد به نفس، سعه صدر،

همان منبع  (یابد و تربیت درونی همان تحقق تمامیت خود توسط خویشتن استدست می
همواره از فرزند بزرگوارش ) ع(حضرت رضا: گویدبن، میدر همین ارتباط فضل.  )24،ص

: فرمودبرد و مینام می» که نزد عرب عالمت بزرگداشت و احترام است«محمد با کنیه 
وجعفر به من چنین نوشت و من به ابو جعفرچنین نوشتم با آن که امام فرزند بزرگوارم اب

وي را بسیار احترام ) ع(برد و کودکی بیش نبود، حضرت رضادر مدینه به سرمی) ع(جواد
-رسید با کمال بالغت و نیکویی پاسخ میمی) ع(هایی که از حضرت جوادکرد و نامهمی

نقل شده ) ع(فتار و احادیثی که از حضرتبراساس این گ). 43، ص1377همت بناري،(داد
توجه به بعد ذهنی کودك در کنار بقیه ) ع(شویم که در سیره حضرت رضااست متوجه می

به دقت در تمام مراحل زندگی ) ع(موارد از اهمیت خاصی برخوردار است و امام هشتم
  .کودك به آن عنایت ویژه داشتند

  بعدایمانی و مذهبی  - 5 

دیگر که به طور فطري در نهاد انسان به ودیعه نهاده شده و شناخت آن  از ابعاد عمده 
روح . در بیان اصول مدیریت تربیتی بسیار حائز اهمیت است، بعد ایمانی و مذهبی است

انسان از بدو آفرینش وامدار پرسش، جستجو، تعلق خاطر به قدردانی فراتر از مادیات و 
خلقت هر انسانی تا زمان مرگ او، دو سؤال عمده  که از بدوعالم ناسوت است و جالب این
که روم؟ و دوم اینام و به کجا میکه از کجا آمدهاول این. در ذهن، جستجوگرش هست

  آفریننده کیست، چیست و کجاست؟

فراهم کرده )ع(اي که ازسخنان امام رضانیشابوري در مجموعهبندر این رابطه فضل
شود نخستین دستور ضروري دین چیست؟ در پاسخ  اگر سؤال: چنین روایت کرده است
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اگر سؤال شود . هاي اوستنخستین واجب، اقرار به خداوند و رسوالن و حجت: باید گفت
ضرورت ایمان به : شودکه چرا خداوند این امور را واجب ساخته است؟ در پاسخ گفته می

که اگر مردم به خداوند ینهاي او، دالیل فراوان دارد؛ از آن جمله اخدا و رسوالن و حجت
متعال ایمان نیاورند و به وجود او اقرار نکنند، از کارهاي خالف و ارتکاب ظلم و جنایت 

آورند، دوري نخواهند جست، به هرچه تمایل پیدا کنند و آن را مایه لذّت خود بیابند رومی
یندیشند و چنین اگر به راستی مردمان چنین ب. که کسی را مراقب و ناظر بدانندبدون این

ي انسانها نسبت به یکدیگر بر اساس شود و همهي بشري سراسر تباه میرفتار کنند، جامعه
ایمان به خداوند، عالوه بر جلوگیري از گسترش فساد . ظلم و زور سیطره خواهند جست

توان جلوي اجتماعی که ممکن است کسانی گمان کنند از طریق حاکمیت قوانین مدنی می
دانیم آدمی در تنهایی و که ما میچه این. گیردگرفت، جلوي فسادهاي درونی را میآن را 

گونه موارد هیچ در این. آوردخلوت، دور از چشم ناظران بشري، گاه به فساد وگناه رو می
قانون بشري نمی تواند جلوگیر انسان باشد، بلکه تنها ایمان به خداوند است که در نهان و 

ح فرد و جامعه را داراست و اگر ایمان و اقرار به خداوند و بیم از او عیان، قدرت اصال
بنابراین، پایداري و تداوم جامعه . نباشد، هیچ انسانی در نهان دست از خطا نخواهد شست

ها به خداوند دانا و آگاهی است که آشکار و نهان را شرافتمند بشري مرهون ایمان انسان
اي مان داده و از فساد و تباهی نهی کرده است و هیچ نهفتهداند، به اصالح و درستی فرمی

بعضی از صاحب نظران در ارتباط با ). 58ص 6هـ ق، ج1403مجلسی،(ماندبر او پنهان نمی
دان هیل درکتاب  کوك و . دانندمناسک دینی، خانواده را عامل و منشاء آثار فراوان می

اساس پرورش کودك در خانواده، رشد : نویسندآشنایی مقدماتی با مدیریت تربیتی می
که او از راه آموزش اصول اعتقادي هاي معنويها و ارزشاعتقاد مذهبی  اوست، نگرش

عملکرد کشورهاي . بخشدکند، ارزش اخالقی و رفتار وي را هدایت و تداوم میکسب می
لّی برخی داراي  آموزش مذهبی در مدارس م. مختلف در این زمینه بسیار متفاوت است



  
  
  
  
  
  

 1390وهشی شناخت اخالق و آداب رضوي مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژ  /  188

 

 

کنند و با هستند، برخی آموزش غیرمذهبی را که به طور علنی کنترل شده حفظ می
نکته مهمی که قابل . گیرندآموزش مذهبی جوامع مذهبی یا اماکن مقدس را نادیده می

باشد، این است که مدیریت آموزش مذهبی باید در فعالیت جاري و روزمره توجه می
کوك و دان  (شود، زیرا داراي اهمیت بسیاري است مدارس و فضاهاي آموزشی گنجانده 

  ). 22، ص1958هیل 

  ها و اصول مهم در تربیت پرورشی شاخص

ي اجتماعی بدون رهبر و مدیریت کارآمد دچار هرج و هر فعالیت گسترده  اساساً 
در : فرمایددر این خصوص می) ع( امام رضا. زوال و نابودي است مرج شده و سرانجام آن، 

مگر  یابیم که در زندگی موفق و پایدار باشد، لعه احوال بشر، هیچ گروه یا ملتی را نمیمطا
مجلسی، (به وجود مدیر و سرپرستی که امور مساوي و معنوي  آنان را مدیریت نمایند         

مدیریت اثر بخش، منجر به شکوفایی و تحقق سریع اهداف هر ). 19، ص23هـ ق، ج1403
. کنداهد شد و مدیریت تربیتی، در سازمان انسانی نقش اول را بازي میجمع و سازمانی خو

اش از تدبیر بلکه نگرانی  از خطر بروز فقر بر امت اسالمی بیمناك نبود،  )ص(پیامبر اعظم 
اعتقاد داشت که هرگاه در یک مسافرت دسته جمعی تعداد   نادرست بود و به همین خاطر،

یکی از آنها مدیریت گروه را بر عهده گیرد و برنامه سفر و مسیر  باید افراد به سه نفر رسید، 
یکی از صاحب نظران مدیریت، در مورد ). 32همان منبع، ص (را با مشورت مشخص نماید

شوند همان طور که درختان از سر فاسد می: گویداهمیت نقش مدیریت در امور بشري می
شود که مدیر آن ر اضمحالل و نابودي مییک سازمان نیز زمانی دچا روند، و از بین می

  .توانایی مدیریت صحیح و کارآمد را نداشته باشد
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هاي جهان و اگر سرمایه  :گویدیکی دیگر از اندیشمندان مدیریت می آلفرد مارشال،  
اما مدیران ماهر، زمام امور را در دست داشته  آالت یک باره نابود شوند، ابزار و ماشین
  ).355، ص1378حسام الدین بیان،  (و پیشرفت از قبل هم شکوفاتر خواهد شد باشند، توسعه

کننده است، هاي غیرآموزشی و پرورشی نقش مدیران بیشتر هماهنگدر مدیریت
  هاي آموزشی و تربیتی مدیران نقش رابط بین افراد و اعتبارات اجتماعی،ولی در مدیریت 

هرکس : فرمایددر این خصوص می) ع(رضا امام. دینی، ملّی، اخالقی و مذهبی دارند
مخلوقی را در امر غیر خداي عزّ وجل فرمان برد، به کفر گراییده و خدایی جز خداي تعالی 

  ).347، ص78هـ ق، ج1403مجلسی، (  ١اختیار نموده است

مدیریت آن مانند   در مدیریت تربیتی اگرسازمان را پیکر و بدن انسان تصور کنیم،
انعطاف و روزآمد خواهد بود و بدون چنین اندیشه و تفکري، مدیریت در مغز متفکر و پر
  . هاي کارآمد، مشکل خواهد داشتبارآوري انسان

ها و متن است و تربیت به معنی واژه تعلیم به معنی آموزش و انتقال مفاهیم، مهارت 
وند خدا.شکوفا نمودن استعدادهاي آدمی، با ایجاد زمینه مناسب در جهت مطلوب است

مدیریت . گر کلیه موجودات و مخلوقات نظام تکوین استمتعال اولین مربی و هدایت
انسان شایسته و بایسته در  تربیت . تربیتی در دست قدرت الیزال الهی، در مرتبه اول است

باشد که غایت و نهایت آن، به عبادت خداوند و تسلیم در اسالم  از اهداف آرمانی می
متربی  این نظام تربیتی، انسانی است که با داشتن فطرت الهی . رسدلی میبرابر ذات حق تعا

کند و تزکیه و مدیریت پرورشی و دارا بودن عنصر اختیار و انتخاب مسیر خویش را طی می
آید، هدف انبیاء در آموزش و تعلم دینی وي، مقدم بر تعلیم و تربیت او به شمار می

                                                             
 .جلَّ فَقَد کَفَرو ائخَذَ الهاً من دون اهللاِ من اَطاع مخلُوقاً فی غَیر طاعۀِ اهللا عزَّ و):ع(و قالَ امام رضا-1

  



  
  
  
  
  
  

 1390وهشی شناخت اخالق و آداب رضوي مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژ  /  190

 

 

؛ چون بدون آن زمینه رشد و بالندگی و هدایت حکمت نیز مبتنی بر تزکیه نفس است
-تزکیه  موجب ظهور حق و تجلی حب الهی در آینه قلب انسان می. شودآدمی فراهم نمی

  . سازدشود و او را به سعادت اخروي رهنمون می

تمام انبیاء الهی مدیران تربیتی و مربیان برگزیده براي بشر بوده و غایت تربیت آنان 
ستقیم و نهایت این صراط، کمال مطلق یعنی ذات مقدس حق تعالی حرکت در صراط م

انسان عصاره همه موجودات و عالم هستی است و پیامبران در مسیر هدایت بشر و . است
هستند، از هیچ کوششی » مدیریت تربیتی الهی«که به نوعی   »اداره انسان«تالش براي 

بنیان نهاد شده است و پس از امامان،  اند، مسیر امامت نیز بر چنین هدفیفروگذار نکرده
جلودار این قافله ساالر بارهاي تربیت و رشد هستند که   مدیران تربیتی و مربیان صالح،

عالوه بر عوامل مختلفی چون محیط، وراثت، ارتباطات اجتماعی و غیره در کنار خانواده، 
  . هاي تربیتی را بر عهده دارندها و شیوهوظیفه ارایه مدل

دهد، تربیت و بینی اسالمی با توجه به تعریفی که از انسان متکامل ارایه میانجه 
داند، چرا که منبع و منشاء مدیریت پرورشی را مشتمل بر اصول فراگیر و جهان شمول می

نگرش تربیتی اسالم و مکتب رضوي به . اصلی این مبانی و اصول قرآن و اهل بیت است
هاي رایج امروزین برداشته است و برخالف راسوي تئورياصول مدیریت، در واقع گامی ف

: دیدگاه تربیتی دینی، توجه به ابعاد متفاوتی چون رشد هاي موجود مکاتب غرب، دیدگاه
دارد، دیدگاهی که متضمن وفاق ابعاد ... روانی، اجتماعی، جسمی، اخالقی، دینی و ذهنی،  

نظران به سراغ اصول تربیت و پرورش وقتی صاحب: به طور مثال. مختلف  رشد آدمی است
تري را نسبت به مدیریت کالسیک مطرح تر و عامآیند، ابعاد بسیار وسیعمی) ع(امام رضا

  :توان موارد زیر را نام برداز جمله این اصول مقدماتی، می  سازند،می

  توجه به طبیعت کودك و رشد بدنی و فکري او : اصل اول
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  مبداء و معاد : وزش مفاهیم و مبانی دینی مانندتوجه به آم : اصل دوم

گیري از ابزار در مدیریت، تربیت و پرورش حافظه و کاربرد و بهره: اصل سوم
یادگیري انسان در بدو رشد فیزیولوژیکی است و به سوي تصویر گرایش دارد و بعد به 

بصري در این زمینه  بنابراین استفاده ازابزار و وسایل سمعی و. گذاردمرحله بینش قدم می
  . بسیار موثراست 

جهت دهی درست به عواطف و احساسات و توان درونی فرد در آغاز   :اصل چهارم
توان آنها را رها پرورش و بالندگی مبانی و مفاهیم درونی، مانند سیل هستند که هم می

سب هاي مناتوان آنها را در کانالساخت تا باعث تخریب شخصیت فرد شوند و هم می
  . جهت داد و از آنها بهره گرفت

. ایجاد اشتیاق در متربی جهت عمل به آداب مذهبی و فرایض دینی: اصل پنجم
دهد که اگر در تربیت کودکان در ابتداي امروزه تحقیقات مدیریت آموزشی نشان می

-عالیق مذهبی و فرایض عبادي کاشته شود، این آموزه  سنین طفولیت و هفت سالگی، بذر

    .زء پایدارترین عادات و ملکات فرد خواهند شدها ج

دوره کودکی و نوجوانی  ایجاد تحول در تمایالت و نظم در عواطف، : اصل ششم
-شوند، شدت میدوره بنیاد یافتن عواطف رقیق آدمی است این عواطف به تدریج پیدا می

ی و اجتماعی هستند عوامل ادراک عواطف رقیق، : مانندیابند و براي مدت طوالنی پایدار می
  .  و اهمیت زیادي در زندگی دارند

هاي اساسی در خصوص تربیتی از دیدگاه در این جا ضروري است به بعضی شاخص
مبانی این بررسی، اصول جامع مدیریتی است که در محیط . پرداخته شود) ع(امام رضا

ذکر . خته شده استآموزشی و آثار به جا مانده از آن حضرت به صورت جامع به آنها پردا
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مسند و . این مطلب ضروري است که مدیریت در هر نوع آن از نظر اسالم امانت است
شود و او باید امانتی است که به شخص مدیر سپرده می  جایگاه مدیریت از دیدگاه اسالم،

از این مقام  که به عنوان امانت در دست اوست به خوبی مراقبت نماید و آن را براساس 
هیچ طایفه و ملّتی را : کندنقل می) ع(فضل بن شاذان از حضرت رضا. ایش نگه داردمعیاره

یابیم که به زندگی ادامه داده و پایدار مانده باشند، مگر با وجود رئیس و سرپرستی که نمی
  ).48،ص1361پیام آزادي،(1ي او تأمین شده باشدضروریات مادي و معنوي آنان از ناحیه

مدیریت مسئولیتی سنگین همراه با خدمت است و مدیر اسالمی    )ع(ااز دیدگاه امام رض
زیرا او نباید به دنبال نیل به   خواهد،هرگز مقام و منصب مدیریت را براي خود نمی

اي در ذهن مدیر ایجاد شود که حاکم است آرزوهاي خویش باشد، زیرا اگر چنین اندیشه
  .و نه خادم،  دیگر مدیر اسالمی نخواهد بود

هرگاه از مدیر، حاکم، مسئول و سرپرست  صحبت کرده است هنر  )ع(امام رضا 
هماهنگی ساختارهاي اجتماعی و ایجاد روابط انسانی و بهره گیري از منابع  انسانی را در 

  . نظر داشته است

مدیریت خصوصاً مدیریت پرورشی که مخاطب مستقیم آن، ) ع(ي امام رضادر سیره 
یکی از عوامل سقوط و   )ع (امام رضا. ي خود برخوردار استویژهانسان است از اصول 

مدیریت نیروي انسانی و . داندتباهی هر تشکیالتی را ضایع کردن اصول اساسی آن می
ترین ترین و ظریفبریم، حساستربیت نسل که ما از آن با عنوان مدیریت تربیتی نام می

کسی که متولی امور ده نفر بشود، : مایدفرمی  )ص(نوع مدیریت است چرا که رسول اکرم
باید اندیشه چهل نفر را داشته باشد و کسی که مسئولیت اداره چهل نفر را بر عهده بگیرد، 

  ).29، ص1378نصرآبادي و همکاران، . (باید عقل و اندیشه چهارصد  نفر را داشته باشد
                                                             

  .الدنیاۀً منَ الفرقَ و ال ملَّۀً من اَلمللِ بقُوا وعاشُوا اال بِقَیمٍ و رئیس لما البد لَهم منه فیِ اَمرِ الدینِ وال نجِد فرقَ انّا- 1
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  اصول اساسی مدیریت تربیتی  

یابیم که ایشان درمی) ع(و اجتماعی امام رضابه طورکلّی با بررسی زندگی فردي 
ها با هاي مشخصی تنظیم نمودند و این برنامهشان برنامهبراي تمام امور زندگی و کاري
هاي زمانی معین شدند به صورتی که در فاصله و موقعیتمبانی و تدابیر خاصی تدوین می

نی را در دنیاي اسالم به خصوص گردید و افق روشمنجر به نتایج مطلوبی براي مسلمانان می
براین اساس در ادامه سعی شده است به اهم اصول اساسی مدیریت . نمودندشیعه روشن می
  .پرداخته شود)ع(تربیتی امام رضا

  ریزي برنامه : اصل اول

ریزي به عنوان تدبیر نام از برنامه) ع(در متون دینی و به خصوص از منظر امام رضا
ریزي شناخت دقیق هدف برنامه. معادل آن  برمجه است ن متأخر عربی، برده شده و در متو

در مدیریت . یا اهداف و تعیین یک رشته فعالیت جهت رسیدن به اهداف تعیین شده است
توان انسان را به حال خود واگذاشت، بلکه به طور کلی نمی  تربیتی و مبانی تعلیم و تربیت،

والدین، مربیان . رد تا بتواند به اهداف مورد نظر دست یابدریزي کباید براي آینده او برنامه
در آینده با  اندیشند، اندرکار امور تربیتی که تنها به مسائل روزمره میو مدیران دست

گونه که براي یک روز زندگی بنابراین همان  مشکالت بسیار زیادي مواجه خواهند شد،
  .ریزي داشته باشیمفرزندانمان نیز برنامهکنیم، باید براي زندگی ریزي میخود برنامه

افق باز، افق : ریزي در مدیریت تربیتی، مستلزم سه افق دید است که عبارتند ازبرنامه 
مستلزم نگاهی  ریزي، این نوع برنامه درضمن، ). 15، ص1379خنیفر (افق روشن  دوره و 

ف در اطراف و جوانب تعمقی ژر  جستجوگرانه به گذشته، نگاهی عمیق به اوضاع حال و
ریزي وظیفه اصلی مدیریت تربیتی طراحی برنامه امور و نگاهی وسیع به آینده است، 
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انسانی است که در آن محیط، اعضاء بتوانند به صورت عضو مسئول فعالیت  محیطی روانی، 
  .کنند، به بالندگی دست یابند و به اهداف و غایات برسند

مقدم بر همه   هاي مدیریت،مدیریت و در تمامی تئوريریزي شالوده برنامه امروزه،  
هیچ : فرمایدمی) ع(امام رضا. ریزي باید افق آینده را دربرداشته باشدبرنامه. هاستفعالیت

نگري در شناخت و ژرف: یابد مگر در پرتو سه خصلتانسانی به حقیقت ایمان راه نمی
، 1379معینی و ترابی، ( ١های برسختیریزي صحیح در ادامه زندگی و شکیبایدین، برنامه

پس از  :نویسد مى) ع(یکى از یاران امام رضا ، از قول مرحوم شیخ کلینىهمچنین ). 206ص
ترسیدیم و لذا   به امامت رسید سخنانى ایراد فرمود که بر جان وى) ع(که حضرت رضا آن

بر علیه ) ونهار(طاغوت مطلبى آشکار کردى که بیم داریم این: به آن حضرت عرض شد
کلینی، (تواند انجام دهد هر کارى مى :و حضرت در جواب فرمود شما اقدامى کند

شما : به امام عرض کردم :گوید یکى دیگر از یاران حضرت مى .)487، ص1جلد1365
اید، در حالى که از شمشیر  نشسته شهره ساخته و جاى پدر یعنى امامت،خود را به این امر
تى چنین أحکمفرماست، شما با چه جر ران اختناق عجیبىو دو(چکد هارون خون مى

هاى موریتأفهماند که این مسائل و م  که آن حضرت با پاسخ خود به وى!) کنید؟ مى
، 8همان منبع، جلد( ندارد شده و هارون قدرت مقابله از جانب الهى تعیین قبالً) ع(ائمه
توانست پس از مرگ   خویش رو تدبیبا هشیارى  )ع(امام هشتمبینیم که پس می .)257ص

هاى میان دو  نزاع و کشمکش  در دوران، حضرت اتفاق افتاد  که در سال دهم امامت هارون
و باالخره پس از به  شیعه ادامه دهد  به ارشاد و تعلیم و تربیت یعنى امین و مأمون برادر

                                                             
التفقّه فی الدین و حسنُ التقدیر فی المعیشۀ و : ال یستمل عبد الیمان حتی یکون فیه خصال ثالث): ع(االمام الرضا-1

  .لی الّرزایاالصبر ع
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م خویش نقش عظی، حکیمانه هاى دقیق وموضعگیري ها وقدرت رسیدن مأمون، با حرکت
  .را به خوبى ایفا نمود

گسیختگی زمان و عدم  ریزي نیرو و منابع انسانی،یکی از مشکالت عمده در برنامه 
امروزه براي تربیت نیروي انسانی و مدیریت . توجه به ارزش برنامه ریزي دقیق زمانی است

اگر با لحاظ کردن البته  کنیم، تربیتی، زمان دقیقه است در حالی که ما هنوز سالیانه فکر می
مانند دقیقه و ثانیه، روزانه و سالیانه بیندیشیم، کاري ارزشمند   حداقل تخصیصات زمانی،

در برابر  )ع(امام رضا. ایمایم، اما کلیت را گرفته و از جزئیات زمان جدا شدهانجام داده
ن دشوار است، هایی دارد که نه تنها تحمل آنها براي مأموریزيهاي مأمون برنامهدسیسه

. کندهاي او را در جهت عظمت اهل بیت و زبونی عباسیان، هدایت میبلکه تمام تالش
  .ها و تدابیر داریمریزيبراین اساس در ادامه نگاهی گذرا به رئوس این برنامه

در زمینه مسائل ) ع(براي شیعیان و متربیان اهل بیت) ع(تعالیم عمومی امام رضا -1
  .اقتصادي و سیاسی

  .و استمرار آن)  ع(تأیید شیوه زندگی سیاسی و دینی ائمه پیشین -2

خروج از مدینه، همراه با اکراه و اظهار نگرانی، به همراه نداشتن خانواده، ترغیب  -3
از مدینه به سوي مرو، وداع با مرقد ) ع(سرایی هنگام حرکت امام رضاخانواده به مرثیه

-یتی و ناگریزي امام را از پذیرش فرمان مأمون میهاي خاص که نارضابا شیوه) ص(پیامبر

  .رساند

در نیشابور که مسأله امامت و رهبري اهل بیت را ) ع(روایت تاریخی امام رضا -4
  .شرط کلمه توحید دانسته و در آشکارترین شکل مطرح کرده است
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از پذیرش خالفت و والیتعهدي در ) ع(رد پیشنهادهاي مأمون و انکار امام رضا-5
  .ل دو ماه مذاکره و اصرار مأمونطو

  .خبر دادن از عمر کوتاه خود و اطمینان به بهره گرفتن از والیتعهدي -6

که آن حضرت براي پذیرش والیتعهدي، مبنی بر این) ع(هاي امام رضاپیش شرط -7
  1.در هیچ امر حکومتی نظر ندهد و در هیچ عزل و نصبی دخالت نکند

، پس از تحمیل والیتعهدي )ع(در سیماي امام رضا مشاهده نشدن آثار خشنودي -8
  . هاي مناسببرحضرت و اظهار غم و اندوه در موقعیت

در طول مسیر ) ع(نوع زندگی و مشی اجتماعی و ارتباطات مردمی امام رضا -9
حرکت از مدینه تا مرو و پس از مسأله والیتعهدي و جلب نظر مردم نسبت به مراتب علم و 

  ).ع(ویت و اخالق آن حضرتعمل و زهد و معن

  .در مناظرات و مباحث بزرگ بین ادیان) ع(ي علمی امام رضاجلوه - 10

و تأثیر عمیق آن بر مردم و )ص(برگزاري نماز عید، با شیوه و سنت پیامبر اعظم - 11
  .کارگزاران حکومت مأمون

مأمون ي ي رهنمودهاي الزم به ایشان و افشاي چهرهارتباط با شیعیان و ارائه - 12
  ).157، ص 1379معینی و ترابی، (براي آنان

برخالف پندار مأمون، ) ع(ها و تدابیر سبب گردید تا امام رضاي این برنامهمجموعه
  .بیش از پیش در میان مردم شناخته و محبوب قلبها گردد

                                                             
  ...و اَنا اَقبِل ذلک علی انّی ال اولی اَحداً و ال اَعزا اَحداَ و ال انقُض رسماً و السنۀ -1  
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شوند و ظرایف در تنظیم دقایق لحاظ نمی اگر امروزه در برنامه زمانی و تربیت نسل، 
ریزي زمانی دقیق به سراغ امور ماند به این دلیل است که مدیران با برنامهمغفول میامور 

ها را تنظیم و تکالیف روند و مشکالت و حوادث هستند که برنامهها نمیمشکالت و فعالیت
  . نمایندمدیران را مشخص می

  سازماندهی : اصل دوم

تواند یک سازمان عظیم روه میاین گ. یعنی تقسیم کار بین یک گروه١سازماندهی 
تواند یک خانواده چند نفره باشد به هر صورت براي مانند آموزش و پرورش و می باشد، 

چرا که اگر در سازمانی تقسیم کار وجود نداشته . اي تقسیم کار الزم استاجراي هر برنامه
کنند و اد کار میاي از افراد زییابد، عدهشود و ضایعات افزایش میکار خراب می  باشد،

  .کنندبعضی از کار فرار می

  اصل سازماندهی عامل کاهش تنش اعضاء امروزه حتی در مدیریت تربیتی خانواده،  
اي که بنابراین در خانواده. آوردخانواده است و آنها را به صورت منظومه نه مجموعه درمی

و روانی زیادي به مرور  مشخص نباشد، مشکالت روحی  چه دختر و چه پسر،  کار هر فرد،
  . شودظاهر می

-سازماندهی و تقسیم امور در مدیریت خانه، باعث افزایش آرامش در خانواده می 

گردد و در وضعیت کالن و در سطح مدیریت تربیتی، به منظور انجام دادن کار، تحقق 
مان اهدافی معین است که نتیجه آن ساختار سازمان است و مدیریت تربیتی ساختار ساز

طلبد که بیشتر ادراکی انسانی است تا فنی و عملیاتی و روابطی منظم و منطقی را می
  .عملیات اعضاي سازمان را با ضرباهنگی منظم هدایت نماید

                                                             
1 -  Orgnizing 



  
  
  
  
  
  

 1390وهشی شناخت اخالق و آداب رضوي مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژ  /  198

 

 

  . فروع سازماندهی در مدیریت تربیتی-1-2 

مباحث سازماندهی داراي  فروع زیادي است که برخی از  این فروع،  در مدیریت  
  :یی بیشتري دارند،  عبارتند از تربیتی کارآ

هاي مورد توجه در امر سازماندهی نیروها، مسأله از ویژگی: تفویض اختیار -1-1-2 
مدیران تربیتی جهت افزایش اثربخشی خود در محیط کار و براي . تفویض اختیار است

را به که بتواند به وظایف مهم و کلیدي خود  برسند، باید قسمتی از اختیارات خود این
با واگذار کردن مسؤولیت به افراد مطمئن از جمله ) ع(امام رضا. کارکنان تفویض نمایند

) ع(امام هشتم. دادموضوع تفویض اختیار را به خوبی انجام می) ع(فرزندش امام جواد
ي امور خویش را عمالً به فرزندش وانهاد و حضرت هنگامی که در مدینه بودند، اداره

سدیر بنکه حنانچنان.ي این امر برآمده نوجوان بود، به خوبی از عهدهبا این ک) ع(جواد
را در مدینه به ) ع(با این که نوجوان بود، اداره امور امام رضا) ع(پیوسته امام جواد: گویدمی

کرد و هیچ یک از خدمتگزاران با امر و نهی می) ع(عهده داشت و به خادمان حضرت رضا
  ). 45،ص 1377بناري،  همت(کردندوي مخالفت نمی

کنیم، وقتی به ریشه نظم مراجعه می: ضرورت رعایت نظم در سازماندهی- 2-1-2
در مدیریت امروزین،  بینیم که معناي آن خوب و درست انجام دادن کار است و جهتی، می 

و ) کارآیی(نظم در کارها و رعایت آن در سازماندهی برابر با کار درست را انجام دادن
  .شودوري منجر میاست که به بهره) اثر بخشی (ر را انجام دادندرست کا

شان و بر اهل انجیل با اهل تورات با تورات آنگاه که من بر: فرماید مى) ع(امام رضا
شان و بر هربذان با صائبین با زبان عبرى اهل زبور با زبورشان و بر شان و برانجیل

 خودشان استدالل  اصحاب مقاالت با لغت ان و برشان و بر رومیان با زبان خودش فارسى زبان
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عقیده و  شان را باطل ساختم و دست ازاى را محکوم کردم و دلیل و آنگاه که دسته کنم 
بر آن تکیه کرده   یابد مسندى که مأمون درمى، گفتار خود کشیدند و به گفتار من گراییدند

ال قوه اال  ال حول و و :س فرمودسپ. گردد حق او نیست و در این هنگام پشیمان مى  است
  .)40، ص1377جعفري، ( باهللا العلى العظیم

نظمی، آغاز غلبه بر بی. انددو منبع اصلی مدیریت امروزه نظم فیزیکی و فکري، 
نظم و  خردمندي و مدیریت صحیح است در یک کار گروهی و درحیطه مدیریت تربیت، 

  .انضباط کلید اصلی موفقیت است

  به کارگماري : اصل سوم

ها و شرایطی در مدیریت مرسوم و سازمانی، به کارگماري داراي ابعاد، ویژگی 
  . این بعد از اهمیت خاصی برخوردار است) ع(اما در مدیریت تربیتی امام هشتم. است

هایی که همه چیز را فقط براي خودشان هاي انساندر خصوص ویژگی) ع(امام رضا
باز دارد و  اش را از مردياستى که بدترین مردم کسى است که یاربه ر: خواهند، فرمودهمی

در امر تربیت انسانی، براي ). 10،ص1385هاونگی، ( ١دستش را بزند تنها بخورد و زیر
جلوگیري از این ضایعه باید از کارگزاران توانا استفاده نموده و یا نیروي  متخصص براي 

در مدیریت منابع انسانی، نیروها بعد از . گمارداین کار تربیت کرد و سپس آن را به کار 
شناسایی و به کارگماري در جاهاي حساس، با شرافت و تفهیم الزم جایابی شده و در 

امر به انجام آن   )ع(صورت نیاز جا به جا می شوند، این همان کاري است که امام رضا
براي حضرت امام همچنین حسن بن حسین انباري روایت کرده است که من . نموده است

چهارده سال نامه نوشتم و از او درخواست کردم به من اجازه دهد در کار سلطان )ع(رضا

                                                             
   .إِنَّ شَرَّ النّاسِ منْ منَع رِفْده و أَکَلَ وحده و جلَد عبده ):ع(و قالَ امام رضا -1
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اي که نوشتم ذکر کردم که اگر سلطان بفهمد که من رافضی در آخرین نامه. وارد شوم
پس . امزند و من شکی ندارم که به خاطر رافضی بودن ازکار دولت منع شدههستم، مرا می

ي تو را خواندم و از آن چه راجع به ترس از جانت نوشته نامه: راي من نوشتب)ع(رضا
نبودي و اعوان و )ص(بودي مطلع شدم، اگر توحاکم شدي و بر طبق دستورهاي پیامبر

نویسندگانت با تو هم عقیده شدند و تو به مؤمنین فقیر کمک کردي تا حدي که یکی از 
، 1382شریف القرشی، (در غیر این صورت خیرآنها شدي، پس کار تو مورد تأیید است، 

  ). 531، ص1جلد

نکته مهم این است که  بدون تربیت نیروي کارآمد در مدیریت تربیتی جهت برعهده  
گرفتن امور جامعه و مدیریت در سطوح خرد و کالن بسیاري از وظایف و اهداف سازمان، 

  .گرددشود و در امور جاري خلل وارد میمحقق نمی

  هماهنگی : چهارماصل -4

ریزي، تقسیم کارها و تعیین افراد و جایگاه آنها، باید هماهنگی انجام بعد از برنامه 
-شود؛ کار افراد اضافه میکارهاي موازي زیاد می  گیرد، اگر در سازمانی هماهنگی نباشد،

  .شودصرف کارهاي بیهوده می  رود و زمان مفید مدیریت،ها باال میشود هزینه

نگی در امورتربیتی به معنی داشتن یک ضرباهنگ تعریف شده و دقیق از هماه 
فعالیتهاست، امروزه بحث هماهنگی حتی در مدیریت خانه و خانواده، یک بحث جدي و 

تربیت   حیاتی است و تا هنگامی که بین پدر و مادر در شیوه تربیت تضاد وجود داشته باشد،
عناي درست آن همان سازگاري و سازواري هماهنگی در م. درست انجام نخواهد گرفت

هاي ساختاري و انسانی اي از مکانیزماز مجموعه: است و در مدیریت تربیتی عبارت است
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، جهت تسهیل در کسب اهداف )جامعه(که براي مرتبط ساختن مؤثر اجزاي هر سیستم
  .  شودطراحی می

باشید، کسانی که و از مشرکین ن: فرمایدقرآن کریم در خصوص اصل هماهنگی می
دین خدا را قطعه قطعه کردند و فرقه فرقه شدند و هرحزبی به آن چه پیش آنها بود 

  ).52/ مؤمنون(دلخوش گردیدند

  رهبري : اصل پنجم

توان تنها متکی بر قدرت جسمی بود، والدینی که تنها از قدرت در خانواده نمی
-نظم تحویل جامعه میادب و بیبی کنند، فرزندانی پرخاشگر، نافرمان،جسمی استفاده می

اگر والدین بتوانند در فرزندانشان . دهند که براي خود آنها و جامعه ایجاد زحمت می کنند
نفوذ کنند، قادر خواهند بود با کمترین تالش، بیشترین اثربخشی را بدست آورند و این 

  . شودامرجز با رهبري مقتدر و پرنفوذ میسر نمی

  کنترل: اصل ششم

با کاري که باید انجام دهد،  ترل عبارت است از مقایسه کاري که فرد انجام داده، کن
هنگامی که در محیطی کنترل درست انجام نشود، افراد دچار انحراف شده و باعث 

بدون یک کنترل موثر، خانواده نیز دچار هرج و . شوندمشکالتی براي خود و دیگران می
در مدیریت . معنی خواهد بودریزي بیهرگونه برنامه اي شود و در چنین خانوادهمرج می

کننده آنها به سوي اهداف سازي فعالیتها و هدایتتربیتی اصل کنترل، نوعی حرکت بهینه
باید بتوانیم آنها را درست هدایت   است براي اینکه ما بتوانیم افراد را به  هدف برسانیم،

بنابراین براي جلوگیري از انحراف کنیم تا در مسیر پیشرفت دچار انحراف نشوند، 
-کند شما تقریباً مطمئن باشید که هر برنامهکنترل الزم است قانون مورفی بیان می احتمالی، 
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، 1378نصرآبادي و همکاران، (اید پیش نخواهد رفت بینی کردهاي آن طور که پیش
  ).31ص

) ص(پیامبر اسالم: دفرماینقل شده است که می  )ع(در این مورد روایتی از امام رضا 
نمود، اگر به امیري اطمینان نداشت، فردي هنگامی که لشکري را براي جنگ اعزام می

، ص 1386نبوي،(1فرستاد که از او به آن حضرت خبر برساندمورد اعتماد به همراه او می
316.(  

که چه اندازیم؛ کنترل یعنی مقایسه آننگاهی دیگر به کنترل می  در تبیین این موضوع
در جهت شناخت، به عبارت ) استاندارد (چه که باید انجام گیردبا آن  )عملکرد (انجام شده 

که تا چه اندازه هاي سازمان است و ایندیگر نظارت و کنترل، معرف اقدامات و فعالیت
بینی شده منطبق بوده اند و آیا این پیشرفت با موازین پیشبراي رسیدن به اهداف پیش رفته

-ها و خط مشیتوان تغییرات یا اصالحاتی در اهداف و برنامه، با نظارت و کنترل مییا خیر

نظارت و کنترل، وسیله و روش مناسبی براي حصول اطمینان از . هاي سازمان صورت داد
  ).125، ص1372آبادي ،علی( تحقق هدفهاست

بر در هاي حتمی یک مدیر و رهي عام سیاسی ویژگیدر قالب فلسفه) ع(امام رضا
خالصه این . ي اسالمی را ذکر می نماید که براي مدیریت تربیتی کاربرد زیادي داردجامعه

   :ویژگی چنین است

  . امین-*

                                                             
کانَ رسولُ اهللا إذا بعثَ جیشاً فَاتَّهم امیراً بعثَ معه من ثقاته من :یقولُ)ع(سمعت الرَّضا :عن الرّیان ابن الصلت، قال-1

رهخَب لَه تَجسسی 
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 .هاي معنوي و دینیپاسدار ارزش -*

 . سرپرستی امانتدار-*

  ). 185، ص1379معینی و ترابی،(مورد اطمینان -*

  مهارت ها  در مدیریت  تربیتی 

در مدیریت تربیتی، سه دسته مهارت به شرح ذیل ) ع(یدگاه امام رضابه طور کلی از د
  :قابل بررسی است

  مهارت فنی در امر تربیت - 1 

دانش کافی و الزم براي انجام یک وظیفه یا وظایفی خاص است،  مهارت فنی،  
افرادي که در زمینه تعلیم و تربیت دانش کافی ندارند، قادر به هدایت صحیح و اصولی  

اند، به علت کمبود دانش و اطالعچون از مسایل روز بی. دان آینده اجتماع نیستندفرزن
این افراد در این . دهندگویند و کارهاي اشتباه انجام میاطالعات همواره سخنان اشتباه می

مهارت دچار ضعف هستند و شاگردان و حتّی فرزندان آنها به آنان اعتماد ندارند و قادر به 
دانند، بنابراین داشتن دانش آنها نیستند، چرا که آنها را واجد شرایط الزم نمیالگوگیري از 

-در این رابطه می) ع(امام رضا. و مهارت فنی براي یک مدیر تربیتی حیاتی و مهم است

هرکس به یک مسلمان فقیر، طوري سالم دهد که متفاوت باشد با سالمش بر : فرماید
کند که خدا بر او خشمناك  اي مالقات می مت به گونهثروتمندان، خداوند را در روز قیا

  ). 52، ص2، ج هـ ق1372قمی، ( ١است

                                                             
لقیامۀِ و هو من لَقی فَقیراً مسلماً فَسلَّم علَیه خالف سالمه علی األغنیاء لَقی اهللا عزّ و جلّ یوم ا :عن الرضا علیه السالم -2  

 .علَیه غَضبانٌ
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  مهارت انسانی در امر تربیت -2

به معنی  مهارت انسانی بر محور ارتباط بنا نهاده شده است و ارتباط در مدیریت،  
-براي این. ایجاد شرایط تعامل درست انسانی با افراد، جهت نفوذ و تأثیرگذاري برآنهاست

که در امر تربیت و هدایت افراد موفق شد، عالوه برآن که باید دانش مورد نیاز براي 
بایست با فراگیران، ارتباط منطقی و درست را دارا بود، می )مهارت فنی(کمک به افراد

انس گرفتن حساب نشده با مردم، شخصیت : فرمایندمی) ع(چنانکه امام رضا. برقرارکرد
، پس براي تسلط یافتن بر این مهارت، باید نیازها، انتظارها و عالیق 1بردبین می انسان را از

  . افراد زیرمجموعه را درست تشیخص داد و در حد  توان در جهت ارضاي آنها کوشید

  مهارت ادراکی در امر تربیت - 3 

آن در این نوع مهارت، مدیر باید داراي دید کلی نسبت به مجموعه داشته باشد و به  
ي سازمان به عنوان یک واحد و سیستم در جامعه بنگرد، به عبارت دیگر مدیر باید رابطه

این نوع . خود را با محیط خارج درك کند و براي مسایل کلی سازمان فرضیه ارائه دهد
. پذیر استمهارت براي مسئولین سطح باال به خصوص مدیران تربیتی ضرورتی امکان

روزي سفره . در سفرش به خراسان بودم )ع(همراه امام رضا: گویدمیمردي از اهل بلخ 
. سر سفره جمع کرد) از سیاهان و دیگران(خدمتکاران و غالمان را ي غذایی طلبید و همه

 ،دست بردار: فرمود، دادي اي جدا قرار می جانم به فدایت، کاش براي اینان سفره: گفتم
 به اعمال است) در قیامت(هم  خدا یکی است، پدر و مادر همه یکی است، پاداش

برهمین اساس است که توانایی درك درست از ). 101،ص9هـ ق، ج1403مجلسی،(
شود که بیشتر والدین و امروزه مشاهده می. مهارت ادراکی می گویند وضعیت موجود را 

                                                             
   اَالستر سال باالُنس یذهب المهابۀ): ع(و قالَ امام رضا -1 
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» تک سبب بینی «متولیان امور تربیتی، گرفتار جزء نگري و یک بعد نگري  و به اصطالح 
درخواست نابجا دارد و   شاگرد یا فرزندي که بدون توجه به مشکالت مالی پدر،. هستند

... مادري که بدون توجه به توانایی فرزندش در زمینه تحصیل از او درخواست نابجا دارد و
اگر فرد، یک سونگر و جزء بین باشد، قادر به ترتیب درست . دچار یک سونگري است

ها افرادي که توانایی ادراکی دارند، قادر به تشیخص درست متربیان خود نخواهد بود، تن
  .یک مسأله هستند

  

  نتیجه گیري  

چه در این مقاله مطرح شد، سخن نهایی در باب اصول مدیریت تربیتی امام آن
زیرا جامعیت مدیریت تربیتی آن حضرت در این مقوله آن قدر گسترده و . نیست) ع(رضا

شود که تمام ه صرفاً با انجام یک کار تحقیقی میسر نمیهاي اساسی است کداراي بنیان
هاي دیگري صورت به هر صورت امکان دارد بررسی. ابعاد آن مورد کنکاش قرار گیرد

ها معموالً به دو صورت تکمیل این بررسی. پذیرد که برغناي بیشتر این پژوهش بینجامد
کننده، این امکان وجود دارد که هاي تکمیل در بررسی. شودکننده و بسط دهنده انجام می

. تر و با تفصیل بیشتر مورد تحقیق قرار گیردبرخی از مباحث مطرح شده به صورت کامل
هاي تحقیق حاضر، ها با لوازم یافتههاي بسط دهنده، نظر بر آن است که داللتدر بررسی

؛ در زمینه براي مثال. هاي مهم مربوط به بحث مورد کاوش قرارگیرددر مسائل و موضوع
، می توان از زوایاي مختلف موضوع، به مسأله نگریست و )ع(هاي امام رضاریزيبرنامه

ریزي و فعالیتی که در زمان حاضر و در جهت تبیین اقتضاهاي آن را در قلمرو برنامه
با این ترسیم، واقعیت اصول مدیریت . توان انجام داد، مورد بررسی قرار گیردموضوع می

اي کامالً روشن است، به صورتی که تعلیمات عالی ایشان ، مسأله)ع(ی امام رضاجامع تربیت
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دانست دشمن دیگر فرصتی می) ع(که امام هشتممثل این. روح کلیه تعلیمات اسالمی است
لذا در فرصت . به ائمه پس از او نخواهد داد تا معارف اسالم را روشن و تعلیم فرمایند

. هاي پرورش و تربیت دینی را به مردم آموختدگی روشکوتاه خود در تمام مراحل زن
در نتیجه، اجراي این حقیقت الگوي مدیریت تربیتی کاملی است که در گستره تعلیم و 

  . پذیر استتربیت فعلی امکان
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  :چکیده
قلب  براز سوي خداوند متعال که اي معجزهو قرآن کریم، کتاب راهنماي بشر 

خیرات و برکات الهی بر انسان بوده  أزل و از زمان نزول آن تا کنون منشمبارك پیامبر نا
کیداتی است که هم أمل در قرآن و بهره گرفتن از آیات آن از مهمترین تأر و تتدب. است

بدان اشاره و سفارش بسیار  )ع(در خود قرآن و هم از قول پیامبر رحمت و ائمه معصومین
بررسی  هاداراي ابعاد و وجوه مختلفی است، که یکی از آنمل در قرآن أر و تتدب. شده است
هاي در واقع قرآن به عنوان کالم خدا از جنبه. است که در کالم خدا وجود دارداعجازي 

قرآن ؛ بدین سبب مند استبهره... گوناگون اعجاز از قبیل اعجاز علمی، لفظی، عددي و
است که از ملکوت آسمان بر  یانیوح اثر نیماندگارتر وکالم  نیباتریو ز نیبهتر م،یکر
، به ارمغان آورده است تیبشر يِرا برا نید ن،یترو کامل نیترمیفرود آمده و عظ نیزم

اي در تبیین و نقش تعیین کننده) ع(، امامان معصوم )ص(بطوري که بعد از رسول اکرم
 طول در) السالمهمیعل(نیائمه معصوم ریهمچون سا) ع(امام رضا. اندتفسیر کالم خدا داشته
اي به قرآن کریم داشتند و در اکثر پربرکت خویش عنایت ویژه یدوران امامت و زندگ

-موارد این کتاب آسمانی را مرجع و منبع کاملی براي حل مسائل و پاسخ به شبهات می

ها و احادیث امام اي که اهمیت این کتاب الهی را در سیره، سخنان، مناظرهدانسته به گونه
کردند که عالوه بر پیروي و مشاهده نمود و در این راستا به مسلمانان توصیه می) ع(ضار

-توجه ویژه به مفاهیم و آیات قرآن، آن را در امور زندگی راهنما و سرلوحه همه فعالیت

  .هاي خود قرار دهند
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آنچه در این مقاله به نگارش درآمده؛ اعجاز و عظمت قرآن کریم در احادیث 
هاي بسیار مهم و راهگشاي اعجاز قرآن کریم در سیره که در این مقاله به نکتهرضوي است 

  .پرداخته شده است )ع(الحجج  ثامنکریمانه و سخن حکیمانه 

 

 اعجاز و )ع(رضا امام ،يرضو ثیاحاد ث،یاحاد قرآن،: يدیکل واژگان
  .قرآن
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  مقدمه

قرآن همه  -1: است موضوع مطرح2شناسی از دیدگاه قرآن کریم در خصوص قرآن
. »تبیان کل شىء«: نیازهاى بشر را الى یوم القیامه به عنـوان خطـوط کلى ترسیـم کرده است

اعجاز هـم . اعجاز قرآن استاز این  و تـواند مثل ایـن قرآن را بیاورداحدى نمى -2
فصاحت و بالغت، تبیین مسائل حقـوقى، تبییـن معارف، بازگویى : چندیـن فصل دارد

 کتابى داراى فصول قرآن است، خود معجزه بار غیب، تبییـن مسائل سیاسى و امثال آناخ
-هـم فکرى کنند مثل ایـن نمـىو یک که اگر همه جـن و انـس جمع بشـوند  مختلف

 )212و211مجله پاسدار اسالم، ش ، جوادي آملی .(تـوانند بیاورند

أَنزَلْنَا هذَا الْقُرْآنَ علَى جبلٍ  لَو«:دیفرمایو عظمت قرآن م تیخداوند در مورد اهم
اگر این  ؛رُونَلَّرَأَیتَه خَاشعا متَصدعا منْ خَشْیۀِ اللَّه وتلْک الْأَمثَالُ نَضْرِبها للنَّاسِ لَعلَّهم یتَفَکَّ

پاشیده  م از ه] و[را از بیم خدا فروتن] کوه[آن فرستادیم یقیناً مى قرآن را بر کوهى فرو
قُل لَّئنِ «)21/الحشر(».زنیم باشد که آنان بیندیشند دیدى و این مثلها را براى مردم مى مى

و هثْلأْتُونَ بِمذَا الْقُرْآنِ الَ یثْلِ هأْتُواْ بِملَى أَن یالْجِنُّ عو اإلِنس تعتَمضٍ  اجعبل مضُهعکَانَ ب لَو
آن را نخواهندآورد  آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند مانند جن گرد بگو اگر انس و ؛ظَهِیرًا

 ازاتیامت از یکبنابراین،ی) 8/اإلسراء(».باشند] دیگر[هرچند برخى از آنها پشتیبان برخى



  
  
  
  
  
  

 1390وهشی شناخت اخالق و آداب رضوي مجموعه مقاالت برگزیده همایش پژ  /  214

 

 

آن بر قلب ی که عالوه بر نزول دفع استآن  ،گرید یقرآن نسبت به کتب آسمان
و  دیبر رسول خدا نازل گرد زین جیقسمت و بتدرقسمت به  )وسلم وآله هیعل اهللا یصل(امبریپ
 يخدا تیبوده است که مش ییهاتنها به لحاظ حکمتو آیه به آیه  یجیتدر زولن نیا

سبک  کیبا  اتیآ نیا شده وسال نازل  23قرآن در طول که  نمود جابیآن را ای تعال
 یدر حال نیو ابا هم داشته باشند  يتضاد نیکوچکتر آنکه یسطح بودند ب کیخاص و در 

از  کیچیروبرو بود که ه یمختلف يانهایخود با جر یجیبود که قرآن در طول نزول تدر
نشان دادن عظمت قرآن و اثبات  يخود برا نیو ا گذاشتبر قرآن ن يریثأت دادهایرو نیا

  .محکم و روشن است لیقرآن دل یاعجاز و وح

بخش ی قرون متمادي الهاماي است که طکالم خداوند و معجزه جاودانه ،قرآنپس 
بررسی و فهم ابعاد مختلف قرآن به عنوان . بندگان و پویندگان حقیقت بوده و خواهد بود

-کتاب راهنماي انسان با گسترش علم و دانش بشر و تالش متخصصین علوم مختلف امکان

  .کرده استتر شده و بسط و توسعه عمیقو  پذیر

 يها آموزهبا هدف آشنایی با » يرضو ثیاحاد اعجاز قرآن در« با محوریت مقاله نیا
 تیمصون لیدل ،یراز جاودانگ ،)ع(امام رضا نشیقرآن در ب ،يرضو يها قرآن در استدالل

قرآن،  تیا، شکوفاتر شدن قرآن در هر عصر و زمان، رفع شبهات از آفیقرآن از تحر
قرآن، شأن نزول و نظم و اعجاز  ،يرضو نهیدر پرتو آ یقرآن به قرآن، علوم قرآن ریتفس

  .پرداخته شده است) ع(اامام رض ثیرابطه قرآن در پرتو احاد

تواند راه مناسب یم میقرآن کر مورد درو به خصوص  يرضو ثیبا احاد ییآشنا
   .بشر باشد یدر زندگ يبرا یتیو چراغ هدا یفرهنگ قرآن جیاشاعه و ترو
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 میدر اعجاز قرآن کر قیه تحقمفسران و دانشمندان مسلمان ب ،یاسالم هیاز قرون اول
 نیاز ا یبعض. اند ذکر کرده یو شواهد قرآن قیرا با مصاد یهمت گمارده و وجوه مختلف

اسلوب و نظم و  ،بالغت، فصاحت: دارد، همانند دیتأک یو بالغ یلفظ يها وجوه بر جنبه
 ياهبرو ر تیهدا ی،عال قیحقا ،اشتمال بر معارف: همچون يمعنو يها هبه جنب گرید یبعض
 قابل دسترسی در،یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم ،1382،پهلوان(. بشر

http://www.maarefquran.org  (  

 نیاول دیشا .زمان مورد بحث و نظر دانشمندان بوده است ریاز د »اعجاز قرآن« لهأمس
طبق  رساله در آورده کی ایبه صورت کتاب  له راأبحث کرده و مس نهیزم نیکه در ا یکس

بزرگان اهل  از يو .است)307 يمتوفا(یواسط دیزمحمدبن در الفهرست میگفته ابن ند
 »فهینظمه و تال یاعجاز القرآن ف«و»االمامۀ «به نام  نهیزم نیدر ا ییهاو کتاب استکالم 

او  کنند،یم ادیرا )209 يمتوفا(یالمثنمعمربن دةیابو عب از او، شیپ یبرخ، نگاشته است
 يمتوفا(سالمبنقاسمدیابوعب نیهم چن .قرآن نوشته است در دو مجلد درباره اعجاز یکتاب
 ياثر نیتریمیقد .ستیها اکنون در دست ننوشته نیاما ا .قرآن دارد در اعجاز یکتاب)224

-حمدبن مانیابوسل نوشته »اعجاز القرآن انیب«رساله  در دست است، نهیزم نیکه در ا

بوده  يکابل محل اقامت و یکیدر نزد یشهرک:بست( یبست یخطاب میابراهمحمدبن
مقدمه  زیو ن »اعجاز القرآن یثالث رسائل ف«مقدمه کتاب :ك.ر( .است)388 يمتوفا(است
   )8،ص1د،جیالتمه

از  )386 يمتوفا(یرمانیسیعبنیعلابوالحسن فیلأت یکی گریرساله د دوهمچنین 
 اریبس یقرآن يهانهیاو در زم يهانوشته .مندان جهان اسالم استشیم و اندکال بزرگان اهل

قرار  »انیالتب«گران قدرش  ریدر تفس یالطائفه ابوجعفرطوسخیش تیارزشمند و مورد عنا
 .است )471يمتوفا(یعبدالقاهر جرجانخینوشته ش »هیشاف«رساله  يگرید .گرفته است
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جهان  زرگب تیشخص نیا .باشدیرت علم مدون مبه صو گذارعلوم بالغت،هیپا یجرجان
 :گذارده است ادگاریبه  شهیهم يبرا -نهیزم نیدر ا- سه نوشته ارجمند ادب، علم و

 خالصه و هیرساله شاف .است »هیشاف«آنها رساله  نیاالعجاز و آخرلیدال ،هاسرارالبالغ
-به گونه باشدیجاز موصول به اع يکه به مثابه مقدمه برا را شیمباحث دو کتاب پ دهیچک

به  دنیبه عالم ادب در راه رس ستهیشا یخدمت يو؛ موجز و فشرده عرضه کرده است يا
  .اعجاز قرآن انجام داده است

 نیو کمال الد )606 يمتوفا(يو امام فخر راز)403 يمتوفا(یباقالن ابوبکر
ازقرآن را به نوشته و مساله اعج نهیزم نیمبسوط در ا یکتاب کیهر )651 يمتوفا(یزملکان

) 749 يمتوفا(يدیزيعلو یعلحمزه بنبنییحیامام .اندمورد بحث قرار داده یلیگونه تفص
را در سه مجلد نوشته که در جلد سوم  »االعجازو حقائق غۀاسرارالبال یالطراز ف«کتاب 

 نیاز عهده ا یو به خوب کرده ادهیقرآن پ يهاهیرا بر آ عیو اسرار بد ینکات بالغ یتمام
در سه مجلد  یبه طور گسترده کتاب زین )910يمتوفا(یوطیس نیالدجالل.کار بر آمده است

  .در آورده است ریبه رشته تحر »آناعجاز القر یاالقران فمعترك«با عنوان  میضخ

آن  نیاعجاز قرآن نوشته شده که مشهورتر نهیدر زم یفراوان يهاکتابها و رساله راًیاخ
استاد  »القرآن اعجاز«،یشهرستان نیهبۀ الد دیعالمه س »ة الخالدةالمعجز«:ها عبارتند از

 .ییعالمه طباطبا »اعجاز قرآن«استاد عبد اهللا دراز، »میالعظ النبا«،یصادق رافع یمصطف
محمد  خیش»الرحمان آالء«ریمانند مقدمه تفس، نوشته اند ریعنوان مقدمه تفس اب زین ییهاتهنوش

پایگاه حوزه، قابل دسترسی  ،1390ي،هاد(.ییاهللا خوتیآاستاد » انیالب«و یجواد بالغ
  )http://www.hawzah.netدر

گردد که  گیریها در برابر آیات قرآن به عصر نزول و دوران مکه باز مى نخستین موضع
تقریباً با  در آن زمان. برخى سخن شناسان عرب را به خضوع در برابر آیات وحى واداشت



  
  
  
  
  

  
  

   217 \استان مرکزي  –گروه محققان 

  

 

اى  تالش قابل توجهى ازسوى مخاطبان در پاسخگویى به تحدى قرآن کریم و آوردن سوره
  )273 المغنى، ص.(شویم هاى آن مواجه نمى همانند یکى از سوره

طور   مطالعات در باب اعجاز قرآن در زمان معاصر فارغ از منازعات کالمى و به
ز مباحث زیربنایى و اصلى در حوزه علوم قرآنى تر مورد توجه قرار گرفته و یکى ا گسترده

پژوهان معاصر با بدیهى دانستن اصل اعجاز قرآن، به  قرار داده شده، با این تفاوت که قرآن
وجه از وجوه اعجاز قرآن یاد  7در المنار از . اند تحلیل و تبیین وجوه مختلف آن برآمده

، قابل جلد سوم ،میقرآن کر ارفالمعةریدا).( 198 ، ص1 تفسیر المنار، ج.( شده است
  )http://www.maarefquran.comدسترسی در

  

  اعجاز قرآن

اعجاز قرآن از دو . است يفوق بشر یعنیمختلف معجزه است  يهاقرآن از جنبه
 يمعنو و اعجاز ییبایقرآن مربوط به مقوله ز یلفظ اعجاز. يمعنوو  یلفظ: جهت است

  .است یقرآن مربوط به مقوله علم

سبک . یو علم ياز جنبه فکر هماست و  يو هنر ییبایزاز جنبههم اعجاز قرآن  
با  به عالوه شعر معموالً. ندارد هیوزن و قاف نکهیا يبرا ستیشعر ن. قرآن نه شعر است و نه نثر

هم  یال، نثر معمولح نیدر ع. شود همراه استیم دهیشاعرانه نام لیکه تخ لیتخ ینوع
 يسخن نثر چیبرخوردار است که در ه یقیانجام و آهنگ و موس یاز نوع رایز ست،ین

  .نشده است دهیتاکنون د
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 - ج - ع« ریشه. است» عجز«مجرد  یثالث شهیمشتق از ر» اعجاز«حاصل سخن اینکه، 
. نک زین ؛232/ 4ابن فارس، (یاز آن دو بر ضعف و ناتوان یکیدارد که  یدو معناي اصل» ز

. کندیشئ داللت م يبر کناره و انتها يگریو د )215/ 1؛ فراهیدي،58 - 57/ 9ابن منظور، 
) کم توان ای(ناتوان  یبه معن »عاجز«عجزا است که اسم فاعل آن   عجزُیاصل نخست، عجزَ  

 یعنی »حازم ریغ« رایزاخذ شده،  یمعن نیالحزم از ا ضیگفته که انّ العجز نق نیا. است
به  یآدم یعنی ه؛ال محال عجِزُیالمرء : ندیگو. و نارساست فیو نظر او ضع يکه رأ یکس

به او ناتوان شدم و  دنیو رس افتنیاز  یعنیفالنٌ  یاعجزن، ناتوان خواهد شد] يروز[ ریناگز
او  یکس ای يزیرا بخواهد، چ يکار ای يزیهرگاه خداوند چ یعنی ءیش یاهللا تعال عجِزیلن 

  )232/ 4فارس،ابن(.داردیبه آن باز نم دنیجام آن و رسرا از ان

، تأخّر از چیزى و وقوع آن به دنبال امرى »عجز«ریشه و اصل واژه راغب ۀگفت به
 است؛ ولى در عرف به معناى قصور و ناتوانى از انجام کار، متداول گردیده است

ان و به دنبال آنانند، این چون افراد ضعیف و ناتوان معموالً متأخّر از دیگر[)322راغب،(
  ].رودیلغت مترادف با ضعف به کار م

یعنی آن چیز از دست او [ء فاتَه أَعجزَه الشی«:عجز آورده است فیدر تعر يروزآبادیف
در قرآن )2/188،يروزآبادیف(. »و أَعجزَ فالناً یعنى او را ناتوان یافت و یا ناتوان نمود]...رفت

فَسیحواْ فی األَرضِ أَربعۀَ أَشْهرٍ واعلَمواْ أَنَّکُم غَیرُ : (ار رفته استبه ک يلغو يبه معنا زین
در ] دیگر با امنیت کامل[چهار ماه ] اى مشرکان[پس  ،معجِزِي اللّه وأَنَّ اللّه مخْزِي الْکَافرِینَ

خداست که  توانید خدا را به ستوه آورید و این زمین بگردید و بدانید که شما نمى
  )2/ التوبۀ( .رسواکننده کافران است

که  ر،یناپذالعاده و معارضکار شگفت و امر خارق: عبارت است از زیدر اصطالح ن
دهند و انسانها از انجام دادن یانجام م شیرسالت خو يبه منظور اثبات ادعا یاله امبرانیپ
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، )1379، 1معاصر،چ  شهیاند: قم( ،یروشن، معجزه شناس يدیسع( .آن ناتوان و عاجزند
  )18ص

به منظور  یاصطالح يرا در معنا) خرق عادت ای(گاه واژه اعجاز چیقرآن هبنابراین، 
) نهیب( ای) تیآ(از عنوان  شهیبه کار نبرده است، بلکه هم اءیمعجزات انب انیب نشان دادن و

ن قَبلک وجعلْنَا لَهم أَزواجا وذُریۀً ولَقَد أَرسلْنَا رسلًا م ".نموده است ریتعب اءیمعاجز انب يبرا
تَابلٍ ککُلِّ أَجل ۀٍ إِالَّ بِإِذْنِ اللّهبِآی یأْتولٍ أَن یرَسا کَانَ لمرسوالنى ] نیز[پیش از تو  و قطعاً ؛و

اذن فرستادیم و براى آنان زنان و فرزندانى قرار دادیم و هیچ پیامبرى را نرسد که جز به 
  )38/الرعد( .اى بیاورد براى هر زمانى کتابى است خدا معجزه

اعجاز قرآن ترکیبى اضافى و بدین معناست که قرآن کریم معجزه پیامبر اسالم و 
بار در قرآن 26 »ز-ج- ع« شهیراز این رو،. است دلیلى بر راستى رسالت وى از سوى خداوند

به  دنیو عاجز بودن و ناتوان و درمانده گردان ناتوان یموارد به معن شتریشده و در ب ادی دیمج
 ،20/هود ،53/یونس، 3 /التوبۀ ،2/التوبۀ،59/األنفال،134/األنعام، 31/هالمائد(.کار رفته است

 ،5/سبأ،22/العنکبوت، 171/الشعراء، 57 /النور،51/الحج،46/النحل، 72/هود ،33/هود
 ،29/الذاریات ،32/األحقاف، 31/الشورى، 51/الزمر ،135/الصافات، 44/فاطر ،38/سبأ

  )12/الجن و 7/الحاقۀ ،20/القمر

وإِن کُنتُم فی ریبٍ  جمله با د،یآیم انیسخن به م »اعجاز« و» يتحد«قرآن آنجا که از
و ؛ کُنْتُم صادقینَ مما نَزَّلْنَا علَى عبدنَا فَأْتُواْ بِسورةٍ من مثْله وادعواْ شُهداءکُم من دونِ اللّه إِنْ

اى  گویید سوره شک دارید پس اگر راست مى مای اگر در آنچه بر بنده خود نازل کرده
  ) 23/البقرة(مانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر خدا فرا خوانید 
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 کیتر حالت تشکبه عبارت روشن ای دیکه حالت شک و ترد گرید اتیآ نیچن هم
  .ردیگ یبله کنندگان با قرآن و اسالم را در نظر ممقا مشرکان و منافقان و

نُونَ، یا مى أَمؤْمل لَّا یب لَهقُولُونَ تَقَوأْتُوا  ،بلکه باور ندارند] نه[گویند آن را بربافته  یفَلْی
الطور ( .گویند سخنى مثل آن بیاورند بِحدیث مثْله إِن کَانُوا صادقینَ، پس اگر راست مى

  ) 34و33/

إِ أَم ونِ اللّهن دتُم متَطَعنِ اسواْ معادو اتفْتَرَیم هثْلرٍ موشْرِ سقُلْ فَأْتُواْ بِع قُولُونَ افْتَرَاهن ی
گویید ده  را به دروغ ساخته است بگو اگر راست مى] قرآن[گویند این  کُنتُم صادقینَ، یا مى

  )13/هود(توانید فرا خوانید  غیر از خدا هر که را مى وورید شده مانند آن بیا سوره برساخته

أَم  إِن کُنتُم ونِ اللّهن دتُم متَطَعنِ اسواْ معادو هثْلةٍ مورقُلْ فَأْتُواْ بِس قُولُونَ افْتَرَاهی
مانند اى  گویید سوره گویند آن را به دروغ ساخته است بگو اگر راست مى صادقینَ، یا مى

  )38/ونسی.(توانید فرا خوانید آن بیاورید و هر که را جز خدا مى

ینَ، تُتْلَى علَیهِم آیاتُنَا قَالُواْ قَد سمعنَا لَو نَشَاء لَقُلْنَا مثْلَ هذَا إِنْ هذَا إِالَّ أَساطیرُ األول وإِذَا
خواستیم قطعا ما نیز  یدیم اگر مىگویند به خوبى شن و چون آیات ما بر آنان خوانده شود مى

  )31/األنفال(پیشینیان نیست  هاى نهگفتیم این جز افسا همانند این را مى

اند  آموخته] به برخى[جز سحرى که ] قرآن[إِنْ هذَا إِلَّا سحرٌ یؤْثَرُ، و گفت این  فَقَالَ
  )25و24/المدثر).(25(نیست  هذَا إِلَّا قَولُ الْبشَرِ، این غیر از سخن بشر إِنْ.)24(نیست 

از بدو نزول  .است اءیاالنبخاتم دیقرآن معجزه جاوبا توجه به مباحث روشن شد، 
کرد، »  يتحد«بر آن  کوچک آغاز شد رسول اکرم رسماً يهاقرآن در مکه که با سوره

ساخته  گریبشر د چیکار خداست و از من و ه ست،یشد که قرآن کار من ن یمدع یعنی
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-یم یکس رو از ه دیکن شیآزما دیو اگر باور ندار اوردیمانند آن را بکه  ستین
که اگر جن و انس پشت به پشت دهند که مانند آن را  دیبدان یول د،یریبگ دکمکیخواه

که -بعد  ياکرم نه در آن زمان و نه در زمانها غمبریپ مخالفان.قادر نخواهند بود اورند،یب
پاسخ  یمبارزه طلب نیاند به انتوانسته - گذردیم چهارده قرن از آن بیش از اکنون
اتهام، اعتراف  نیا خود .است» جادو«بود که  نیسخن مخالفان آن عصر ا نیآخر.دهند
  .اظهار عجز در برابر قرآن بود یالعاده بودن قرآن و نوعبه خارق یضمن

د بحث درباره اعجاز قرآن کریم به عنوان متنى مقدس که از سوى خداونسان، بدین
گردد و  نازل شده و بشر را قدرت آفریدن متنى همانند آن نیست، به زمان نزول آن باز مى

به . به آن تصریح شده است» آیات تحدى«در خود قرآن کریم در ضمن آیاتى موسوم به 
 اى معجزه نیست، بلکه زمانى معجزه است که اوالً العاده اعتقاد دانشمندان، هر امر خارق

ثانیاً مخاطبانش . العاده را شاهد صدق ادعاى خود معرفى کند آن کار خارقمدعىِ پیامبرى، 
رابعاً از . ثالثاً مخاطبان انگیزه معارضه داشته باشند. را به هماوردى و معارضه فرا خواند

توان مبانى یا  مورد را مى  4این ).51 ـ 50 ، ص1 تفسیر قرطبى، ج.(معارضه سالم بماند
اعجاز ) .141 ـ 136 ، ص1 شناسى، ج قرآن ;296 ـ 286 ن، نصار، صالقرآ اعجاز: ك.ر(ارکان

خوریم که همه مخاطبان را دعوت کرده  در قرآن کریم به آیاتى برمى. قرآن معرفى کرد
سوره یا یک سوره مانند آن را  10تا اگر در الهى بودن قرآن تردیدى دارند همانند آن یا 

  )88/اسراء ،13/هود ،23/بقره. (بیاورند
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  السالمهمیعل نیمعصوم دگاهیاز د قرآن اعجاز

معجزه خاتم و خاتم معجزات است و  ،اینکه قرآن کالم خدا اهداف اعجاز قرآن
) 58وحی و نبوت، ص ،محمدتقی ،شریعتی (.استدیگر اینکه هدایت بشر به راه راست 

  ).84تفسیرنمونه، جلد اول، ص(اي است گویا، جاودانی، جهانی و روحانیقرآن معجزه

 بوده و یاله یاکرم که خود مهبط وح امبریبه پ ستیبایشناخت اعجاز قرآن م يبرا
افراد  نیالسالم که آگاهترمیعله نیائمه معصوم نازل شده و شانیقرآن بر قلب ا اتیآ یتمام

آنان  دانش کران علم ویب يایباشند مراجعه نمود و از دریآن م ریتفس و یمعان به قرآن و
عجائب و فوائد و فضائل آن  اعجاز قرآن و فیدر توص نیمعصومکدام از هر. بهره برد

   .است یکتاب اله نیاز عظمت ا يااند که نشان از گوشهنقل نموده یکلمات

 يبرتر ؛خلقه یسائر الکالم کفضل اهللا عل یفضل القرآن عل«: ندیفرما یاکرم م امبریپ 
، 89بحاراالنوار، ج. (وقاتش استخداوند بر مخل يبرتر ندسخن ها، مان گریقرآن بر د

  ) 19ص

کتابت را ؛ثیکل حد یوفضلته عل...أنزلته نور يکتابک الذ« :ندیفرمایامام سجاد م 
  ) 42دعاء ه،یسجاد فهیصح(» .يداد يآنرا برتر یبر هر سخن و... نور است يکه فرو فرستاد

: لن تضلوا بعدى انى تارك فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بها« :فرمودند) ص(پیامبر اکرم
من در میان شما دو چیز  ؛کتاب اهللا و عترتى اهل بیتى لن یفترقا حتى یردا على الحوض

شوند به یادگار مى گذارم، کتاب خدا و اهل بیت من، از هم جدا نمى) گرانبها(سنگین و 
  ) 99ص , 2بحاراالنوار ج ( .»مالقات کنند تا مرا نزد حوض کوثر
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سمعت علی بنَ الْحسینِ ع یقُولُ آیات الْقُرْآنِ خَزَائنُ فَکُلَّما فُتحت  الزُّهرِى قَالَ عنِ«
السالم علیهماالحسینبناز حضرت على: زهرى گوید؛ خزَانَۀٌ ینْبغى لَک أَنْ تَنْظُرَ ما فیها

نجینه را ، پس هرگاه در یک گاستى یهاهاى قرآن گنجینهآیه: فرمودشنیدم که مى
 412/ص 4اصول کافى جلد(».گشودى شایسته است که بدانچه در آن است نظرى بیفکنى

  )2/ح

بر شما باد رجوع به کتاب  من عملَ بِه سبقَ؛... علَیکُم بِکتابِ اللّه« :السالمعلى علیه امام
  )155به نهج البالغه، خط( ».گیردکسى که به آن عمل کند از همه پیشى مى)... قرآن(خدا

دواء دائکُم ونَظمِ  اَال انَّ فیه علم مایأتى والحدیثَ عنِ الماضى و«: السالمعلى علیه امام
آینده، اخبار گذشته و درمان دردهایتان و نظم میان شما در  ما بینَکُم؛آگاه باشید که دانش

  )157نهج البالغه، خطبه ( ».قرآن است

نَّ القرآنَ ظاهرُه اَنیقٌ وباطنُه عمیقٌ التَفنى عجائبه وال تَنقَضى ا«: السالمعلى علیه امام
غَرائبه والتُکشَف الظُّلُمات االّ بِه؛ براستى که قرآن ظاهرش زیباست و باطنش عمیق، 

جز بوسیله آن  جهلهاى پذیرد و تاریکىعجایبش پایان ندارد، اسرار نهفته آن پایان نمى
  )18نهج البالغه، خطبه (» .هد شدرفع نخوا

 یتَالوةُ کتابِ اهللاِ و النَّظَرُ ف: ثَالثٌ اکمیمن دن یحبب الَ«: هایعلاهللازهرا سالم حضرت
تالوت قرآن -1: محبوب من است زیشما سه چ يایاهللاِ؛از دن لِیسب یوجه رسولِ و االنفاقُ ف

 ام،یجلد ص ،یابانیخ امیاال عیوقا(» .راه خداانفاق در -3نگاه به چهره رسول خدا -2
  )295ص
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إن لکالم اهللا «: کنندیم انیب را اینگونهاعجاز قرآن  یتیدر روا يامام حسن عسگر
( ». همیکالم الناس کفضلنا عل یلکالمنا فضل عل خلقه و یالکالم، کفضل اهللا عل یفضال عل

  )421، ص2ج ،یکشف الغمه، اربل

 من االزمنه و خلقیال«: ندیفرما یکه به آن اشاره شد م یثیدر حدالسالم هیرضا عل امام
  لزمان دون زمان جعلیعلد االلسنه النه لم  غثیال 

 رایشود، ز یشود، وبا تکرار آن، کم بها نم یوزمان کهنه وفرسوده نم امیگذشت ا با
  )210، ص14بحار االنوار، ج.( »نشده است فتهدر نظر گر یمان خاصز يبرا

را داراست  ندگانیآ یداند که اخبار گذشتگان و حتیم یقرآن را کتاب زیق نصاد امام
کتابه وهو الصادق  کمیالجبار أنزل عل زیان العز«: برخوردار است یبیاز اعجاز اخبار غ و

خبرکم وخبر من قبلکم وخبر من بعدکم وخبر السماء واألرض ولو أتاکم من  هیالبار، ف
  )599، ص2ج ،یکافال( ».معن ذلکم لتعجبت خبرکمی

من القرآن من  هیبآ یمن استکف«: دیفرمان یم نهیزم نیدر ا زیالسالم ن هیکاظم عل امام
از قرآن  هیآ کیکه از شرق تا غرب به  یهر کس ؛»]نیقیاذا کان ب[ یالغرب کف یالشرق ال

  ].باشد نیقی ياگر از رو[است  یاو کاف يبرا دینما تیکفا

از و راز جاوادنگی قرآن کریم به خوبی آشکار است بنابراین، در این احادیث اعج
به مقتضاي اصل سنخیت و  ،پایان ربوبی سرچشمه گرفتهبی الیزال و  چشمهقرآن از  که 

از معارف عمیق، گسترده و بی پایان برخوردار است و به همین دلیل هیچ  همگونی طبعاً
مورد مطالعه و تحقیق واقع شده توان یافت که به اندازه قرآن کتاب آسمانی و الهی را نمی

 .از گرایشها و تخصصهاي مختلف و گوناگون شرح و تفسیر شده باشد يریگبا بهره ایو 
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تحقیق، پژوهش و تفسیر به روي قرآن گشوده است و  ریعجیب آنکه همچنان مس
  .دهدتفسیرپذیري و شرح پذیري را از دست نداده و نمی

 نیا دیمردود است و نبا يکردیرو یتاب علمک کیتردید نگرش به قرآن بعنوان بی
نمود،  یشناسی تلقروان شناسی و کیهان شناسی،کتاب جامعه کیرا بعنوان  یکتاب آسمان

هدایت بشر  یعنیآن  ییهدف غا يقرآن در راستا یکه اشارات علم ستا نیا قتیبلکه حق
  .اندشده انیبه سوي مبدأ هستی و سرچشمه کماالت ب

الُوا یا قَومنَا إِنَّا سمعنَا کتَابا أُنزِلَ من بعد ق«: دیفرمایوصف آن ممتعال در  يخدا 
قطعاً  گفتند اى قوم ما  ؛موسى مصدقًا لِّما بینَ یدیه یهدي إِلَى الْحقِّ وإِلَى طَرِیقٍ مستَقیمٍ

پیش از خود ] کتابهاى[نده کن تصدیق] و[کتابى را شنیدیم که بعد از موسى نازل شده ما
  )30/االحقاف( .»کند است و به سوى حق و به سوى راهى راست راهبرى مى

ویوم نَبعثُ فی کُلِّ أُمۀٍ شَهِیدا علَیهِم منْ أَنفُسهِم وجِئْنَا بِک «: دیفرمایبطور جامع م و
تَابالْک کلَینَزَّلْنَا عؤُالء ولَى ها عینَ شَهِیدملسلْمشْرَى لبۀً ومحرى ودهو ءانًا لِّکُلِّ شَییبو  ؛ت

بر ] هم[روزى را که در هر امتى گواهى از خودشان برایشان برانگیزیم و تو را ] به یاد آور[
گواه آوریم و این کتاب را که روشنگر هر چیزى است و براى مسلمانان رهنمود ] امت[این 

  )89/النحل( .»رى است بر تو نازل کردیمو رحمت و بشارتگ

 یمقاصد همه کتب آسمان قتیحقه ب دیکه قرآن مج ستا نیا یقبل اتیآ محصل
از اعتقاد و  یراه سعادت و خوشبخت شیمایرا که بشر در پ يزیهر چ نکهیاست و ا شامل
 ،1385ییطباطبا(. شده است انیکتاب بطور تام و کامل ب نیدر باشدی م ازمندیآن نه عمل ب

  )http://www.hawzah.net -حوزه گاهیپا قابل دسترسی در
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  )ع(امام رضا سیره قرآن در

 رهیاست و س افتهیتمام  تینیتجسم و ع تیب گفتار و کردار اهل شه،یدر اند میقرآن کر
در ابعاد  یب الهروشنگر کتا م،یمستقریغ ای میمستق شان،یا مانهیو سخن حک مانهیکر

 انیب ن،ید غیتبل) ع(مهم امامان معصوم يها از رسالت یکیرو  نیگوناگون آن است؛ از ا
مانده و ارزشمند از وجود  یباق يریو تفس یقرآن راثیم. قرآن بوده است ریاحکام و تفس

ا قرآن است و از آن ج ریتفس ریذخا میو عظ یاعل يها السالم از نمونههیعل امبارك امام رض
و  راه یب عت،یکه لطف و حکمت خداوند متعال همواره اقتضا کرده انسان را در پهنه طب

 نیخاندان نبوت دست به دست نموده تا به هشتم انیرا در م یقرآن راثیراهبر، رها نکند، م
و  دیالسالم رس هیالرضا عل یبن موس یحضرت امام عل تیامامت و وال ناختر تابناك آسما

حجت، امام  نیقرآن شد و اکنون دوازدهم نیو مفسر راست یارث کتاب الهآن امام همام، و
، قابل )ع(امام رضا یاطالع رسان گاهیپا ،1389بی نام، ( .آن است دار راثیالسالم م هیعصرعل

  ) http://www.imamrezatv.irدسترسی در

قهی، مرجع هاي فها و در مواقع پاسخ به استداللقرآن را در همه زمینه) ع(ائمه اطهار
گاه نیز در بیشتر مواقع قرآن را تکیه) ع(مناسبی قرار می دادند که از این حیث امام رضا

فرمود به کتاب دانست، بدین معنا که به هر حکمی از احکام فقهی که اشاره میخود می
کرد؛ مرحوم شیخ حرعاملی در کتاب شریف وسایل الشیعه به این خدا استناد و استدالل می

شیخ حرعاملی،وسائل . (دهیماشاره کرده که شما را به این کتاب ارزشمند ارجاع می موارد
  )12و1،5،6،7الشیعه،جلدهاي

به کتاب خدا او را برآن داشت تا نخست در  )ع(عشق فراوان امام رضااز این رو،
 )ع(گفتار امام رضا ياز فرازها يا نمونه به در این راستا،. از آن بهره ببرد اش يفرد یزندگ

   :شوداشاره می قرآن لتیمنزلت و فض انیبدر خصوص 
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نقل  یفرزند برادر دعبل خزاع یعلبنیبه سند خود از عل یدر کتاب امال یطوس خیش
 انیو تا پا میدیرس) ع(همراه برادرم دعبل خدمت امام رضا. ق 198کرده که در سال 

سبز  نۀیپشم راهنیپ عبلبه برادرم د) ع(امام رضا ،میدر محضرش اقامت داشت. ق 200سال
که نام  ییها به او درهم نیکرد، همچن هیبود، هد قیعق نشیکه نگ يبه همراه انگشتر یرنگ

دعبل به قم برو که در  يا: آن حضرت بر آن نقش بسته بود، مرحمت نمود و به او فرمود
 راهنیپ نیمحافظت کن که من در ا یبه خوب راهنیپ نیو از ا افتی یآنجا سود و بهره خواه

 خیش یامال.(ام ام و هزار مرتبه قرآن را در آن ختم کرده شب هزار رکعت نماز خوانده در هر
  ) 238، ص49؛ بحاراالنوار، ج 359ص ،یطوس

از  یو فقه یدتیعق ی،علم ی،نیو مسائل د ها نهیدر تمام زم )ع(رضا امامدر حقیقت، 
به کالم  انیب ایو در هر سخن  برد یم کامالً بهره  یاله ضیمنبع پر ف نیو ا یکتاب آسمان نیا

نقل کرده که  العباس یبن اب میاز ابوذکوان از ابراه یصدوق در امال. کندمی هیتک دیاهللا مج
 زیبپرسند که جوابش را نداند؛ بلکه جواب همه چ) ع(را از امام رضا يزیچ دمیدن: گفت یم

با  وستهیپ مأمون .اهده نکردمرا هرگز مش شیداناتر از او به زمان خو زیو ن دانست یرا م
تمام  و داد یجواب م يو يبه همه پرسشها شانیاما ا. آزمود یگوناگون امام را م يپرسشها

؛ 660صدوق، ص  یامال (.بود میبرگرفته از قرآن کریش ها و پاسخ) ع(امام رضا يها گفته
  )90،ص49بحاراالنوار، ج 

رآن بود که به لحاظ یکی از مباحث داغ دوران مأمون بحث حدوث و قدم ق
مأمون از . شدهایی که به دنبال داشت دوران محنت نامیده میها و خونریزيدرگیري

کرد و با کسانی بود که از دیدگاه مخلوق بودن قرآن که دیدگاه معتزله نیز بود، دفاع می
ور ناگفته نماند که مأمون به دیدگاه خاصی با. خاستمخالفان این دیدگاه به مقابله برمی

به این مباحث دامن ) ع(برداري سیاسی و تضعیف اهل بیتنداشت و صرفاً به منظور بهره
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اند به هر چند برخی خواسته)72،ص)ع(مرتضوي، نهضت کالمی عصرامام رضا. (زدمی
تشیع مأمون را اثبات ) ع(دلیل جریان والیت عهدي مأمون و ازدواج دخترش با امام جواد

  .داندین مسائل را سیاسی و به دور از واقعیت میکنند ولی چشم واقع بین، ا

-شیخ صدوق در کتاب توحید روایات بسیاري در باب حدوث و قدم کالم الهی می

دانست می) ع(از آن جا که حضرت امام رضا) 227-223التوحید،شیخ صدوق،ص.(آورد
ه دادند ککه این مسأله صرفاً دستاویزي براي سرکوب مخالفان است طوري پاسخ می

نمایاندند که با تعابیر گوناگونی می) ع(حضرت امام رضا. اي فاقد اهمیت جلوه کندمساله
ایشان در ضمن فرمایشات خود .قرآن نه حادث است و نه قدیم، بلکه کالم خداوند است

تواند قدیم دهد به طور مسلم، نمیهاي پیامبران خبر میفرمودند قرآنی که از داستانمی
دیگر، حضرت از سویی دیگر به منظور خنثی کردن توطئه حاکمان سیاسی به عبارت . باشد

در سخنی ) ع(حضرت امام رضا. دادند که آنان نتوانند سوء استفاده کنندطوري پاسخ می
از نظر ما جدل کردن درباره قرآن بدعت است که پرسشگر و پاسخ دهنده در : می فرماید

خالق، فقط خداوند است و ماسواي او . درونآن شریک هستند و هر دو به کژ راهه می
قرآن کالم خداوند است و براي آن از جانب خودت نامی قرار مده که جزء . حادث است

، مجموعه مقاالت برگزیده همایش 1389سالمی،).(224همان ،ص...(گمراهان خواهی شد
  )40و39پژوهشی زالل اندیشه رضوي، دانشگاه علوم اسالمی رضوي، صص-علمی

 ،خود فراخواند يرا به سو امبرشیپ یخداوند زمان« :دیفرما یآن حضرت م یثیدر حد
است و حالل و  زیکه روشنگر همه چ یاو را کامل و بر او قرآن را نازل کرد، کتاب نید

شده  انیکامل ب طوردر آن به  ازمندند،یحرام و حدود و احکام و هر آنچه مردم بدان ن
  .)130، ص2اخبارالرضا، ج ونیع( ».است
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کنند، که پاسخگوي بنابراین امام قرآن را برترین آیین و همیشه در صحنه معرفی می
عصر ) ع(عصر امام رضا که البته ناگفته نماند .نیازهاي همه اعصار و همه اشخاص است

نادرست، متشابهات قرآن  ریها با تفاس از فرقه یبعض. است یفرق و مذاهب گوناگون کالم
 يها ها و برداشت در رد انحراف) ع(امام رضا. کردند جادیا ياریبس یدتیعق يها و انحراف

 يها داشت و در فرصت یینقش بسزا يمتشابهات اعتقاد حیصح نیینادرست از قرآن و تب
 یبه خوب يبشري ها قرآن و منزه ساختن خداوند از وهم نییرا در تب شیمناسب رسالت خو

  .کرد یم فایا

  

 يرضو يها قرآن در استدالل

 قیمنبع شناخت حقا نیترلی، اصی، قرآن به عنوان کالم وحيکتب معارف رضودر م
دارد  تینکته، از آن رو اهم نیبرا دیکأت. است یو معرفت یتی، تربیتیهدا يهاستهیو با نید

کسب  قیکتاب جاودان را نشناخته و در طر نیحرمت ا یشیاز سر ساده اند یکه برخ
  .اندمنابع بسته گریمعرفت، دل به د

آور ادی یقرآن را به امت اسالم ي، ارجمندیمختلف يهابه گونه) ع(یموسبنیامام عل 
است که در  نیو بزرگداشت و اعتبار قرآن، ا میامام در تعظ يهااز روش یکی. شده است

قرآن استدالل  اتی، به آیعلم يهابحث ریها و چه در سااز موارد، چه در مناظره ياریبس
ذکر است که استناد  انیدانست، البته شایم ریناپذدیترد ین را، سخنفرمود و سخن قرآیم

انجام گرفته است که مخاطب آن  یآزاد، زمان يهاها و بحثقرآن در مناظره اتیبه آ
که مخاطب  يقرآن را قبول داشته است وگرنه در موارد تیحضرت، مسلمان بوده و حقان

 لیبند نبوده است، امام به داليپا ینید چیه به اصوالً ایداشته و  مانیا ي گرید انیبه اد
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بن  ی، امام علی، ترابینیمع. (جسته استیبه منابع مورد قبول خود آنان استناد م ای یعقل
  ) 165و امامت، ص دیتوح يالرضا مناد یموس

اگر سوال شود چرا مکلفین به خواندن قرآن در نماز مأمور : فرمایدمی) ع(امام رضا
گفته شود براي این که قرآن مهجور نگردد و قرائت آن را کنار نگذارند  اند در جوابشده

ها باقی بماند و و آن را متروك، رها و ضایع نکنند و قرآن حفظ شود و در قلبها و سینه
  )219ص2شیخ صدوق، عیون االخبارالرضا، ج. (متالشی و نابود نگردد و ناشناخته نماند

و انس ) ع(مام داده و درباره سیره امام رضاضحاك گزارشی از سفر اابیرجاءابن
-امام به هنگام خواب در رختخواب خویش فراوان قرآن می: ایشان با قرآن چنین گوید

-اي می رسید که درآن یادي از بهشت یا جهنم آمده بود،گریه میخواند و هرگاه به آیه

شیخ . (برداه میکرد و از خداوند بهشت را درخواست می نمود و از آتش جهنم به او پن
  )34ص1؛ مستنداالمام الرضا،ج182ص2صدوق، عیون اخبارالرضا، ج

نقل ) ع(االخبارالرضا به سند خود از حضرت امام رضاشیخ صدوق در کتاب عیون
شش چیز از مروت و جوانمردي است، سه کار در حضر و سه نوع : کرده که پیامبر فرمود

م اهللا مجید، دوم آبادکردن مساجد، سوم اتحاد اول تالوت کال: رفتار در سفر، اما در وطن
  )182ص2شیخ صدوق،عیون اخبارالرضا،ج....( برداران در راه خدمت به جامعه و

خود  يخداوند، رسولش را به سو« :قرآن فرموده است ي، امام دربارهگرید یتیروا در
فرو  اوبر ا راو کامل ساخت و تمام قرآن  يرا برا نیکه د نیفرا نخواند، مگر پس از ا

  ».فرستاد
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 زی، حدود، احکام و هر چحالل: شده است انیب لیبه تفص زیکه در آن همه چ یقرآن
؛ مسند 1/216اخبارالرضا ونیع.(باشند ازمندیبه آن ن» تیهدا ریمردم  در مس«که  ي گرید

  ).167و امامت، ص دیتوح يالرضا منادیموسبنی، امام علی، ترابینیمع( .)1/96الرضااالمام

خواند، سخنانی  هایی از قرآن کریم را می السالم وقتی سوره امام رضا علیهبدین سان، 
  چون از تالوت سوره: توحید  سوره: شود ها اشاره می فرمود که به بعضی از این سوره می را

  .  »کذلک اهللا ربنا«: فرمود شد، سه بار می توحید فارغ می

ربی اهللا «: فرمود شد، سه بار می د فارغ میي جح و چون از قرائت سوره:ي جحد سوره
  .  »و دینی االسالم

بلی و انا علی ذلک «: فرمود ي تین می و بعد از فارغ شدن از قرائت سوره:ي تین سوره 
  .  »من الشاهدین

  .  »سبحانک اللهم«: فرمود خواند می ي قیامت را می وقتی سوره:ي قیامت سوره 

الحمد هللا رب «: فرمود ي فاتحه می ز خواندن سورهو بعد از فراغت ا:ي فاتحه سوره
  .  »العالمین

سبحان ربی «: فرمود خواند، می وقتی این سوره را می:  ي سبح اسم ربک سوره 
 )1جلد ) ع(امام رضا  یدر زندگان قیدق یکتاب پژوهش(.»االعلی
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  اعجاز قرآن در احادیث رضوي

. مصادف بود یعباس فهیخل نیتممأمون هف يبا دوره زمامدار) ع(امام رضا یزندگ
و از وجود آن امام همام  کرد یدر نزد خود اظهار مباحات م) ع(مأمون از حضور امام رضا

امام . برد یدانشمندان مذاهب مختلف بهره م انیم یعلم يها ها و مناظره نشست لیدر تشک
 يها آموزه نییاسالم و تب نید قیحقا انیب يبرا یرا فرصت مناسب یطیچنان شرا زین) ع(رضا
داشت، به  تیکه در علم و دانش و اخالق و معنو یو با بهره فراوان دانست یم یقرآن

از آنجا که منبع دانش آن . پرداخت یوگو با اهل دانش و مناظره ماستدالل و گفت
و با  یدو منبع غن نیبه ا عتاًیوآله بود، طبهیعلاهللایاکرم صل امبریپحضرت، کتاب خدا و سنت 

  )166گلستان قرآن، شماره  ،1386انیمیحک (.کرد یاستناد م ت،یاهم

سان، میراث قرآنی و تفسیري باقی مانده و ارزشمند از وجود مبارك امام بدین
است چرا که سیره و ) ع(هاي اعلی و عظیم ذخایر قرآنی تفسیر معصوماناز نمونه) ع(رضا

محققین و عالقمندان به علم اي است که براي به گونه) ع(روایات تفسیري حضرت رضا
، 1388قوامی دربندي، . (روداي بسیار ارزشمند و گرانبها به شمار میتفسیر قرآن گنجینه

کتاب مجموعه مقاالت برگزیده همایش رضوي شناخت اخالق و آداب رضوي استان 
  ).44مرکزي،ص

 ها و مسایل دینی و علمی و فقهی از کتابدر تمام زمینه) ع(حضرت امام رضا
برد و در هر سخن یا بیان به کالم اهللا مجید آسمانی و این منبع بزرگ الهی کامالً بهره می

  .کردتکیه می

: فرمودند) ع(امام ست؟ینظر شما درباره قرآن چ دیاز حضرت پرس» صلتبنانیر«
»د کَالموا الهال تَطلُبو زوهیغَ یف ياهللاِ تُتَجاوا رِهلّوخداست از آنچه او کالم  قرآن«. »فَتُض
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» .دیشو یکه گمراه م دییاو نجو ریرا در غ تیو هدا دیگفته است فراتر نرو
  )307،ص1عطاردي،عزیزاهللا،مسنداالم الرضا،ج(

قرآن ریسمان و : فرماینددر شأن نزول قرآن می) ع(بدین سبب حضرت امام رضا
نماید و ره می ي محکم الهی و راه برتري است که انسانها را به سوي بهشتدستگیره

کند و گفتار آدمیان آن را تباه رهاند؛ گذشت زمان آن را فرسوده نمیازآتش دوزخ می
از پیش رو و پشت .سازد، زیرا ویژه زمانی نیست و دلیل روشنی براي همه انسانهاستنمی

شود، کتابی است فرود آمده از سوي خداوند حکیم سر، خط بطالن برآن کشیده نمی
ل اهللا المتین و عروته الوثقی و طریقته المثلی المودي الی الجنه و المنجی من هو حب«حمید؛ 

النار، ال یخلق علی االزمنه و ال یغث علی االلسنه، النه لم یجعل لزمان دون زمان، بل جعل 
دلیل البرهان و الحجه علی کل انسان، ال یاتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه،تنزیل من 

  )13،ح309، باب فضل القرآن،ص1،ج)ع(مسند االم الرضا(» .حکیم حمید

- میرد و کالم حقی است که باطل نمیاي است که نمیبنابراین، قرآن کتاب زنده

است و مرگ و نیستی در او راه ندارد، حق است و » حی«گردد؛ زیرا مظهر تام خداوند
قیامت نزد هر قومی چرخد؛ در هر زمانی جدید است و تا روز هرگز بطالن به گرد او نمی

.( تازه و شکوفاست؛ زیرا خداي متعال آن را براي زمان و مردمان خاص نازل نفرموده است
  )309، باب فضل القرآن،ص1،ج)ع(مسند االم الرضا

به ) ص(حضرت رسول: کننداز پدران معصومشان نقل می) ع(حضرت امام رضا
که شیطان در غیر مسیر تو آن اي علی، هیچ راهی را نپیمودي، جز: فرمود) ع(حضرت علی
مسند االم ( » .سلکت طریقا وال فجا اال سلک الشیطان غیر طریقک و فجک«قدم گذاشت؛

  )37-25،36-22، صص 1382جوادي آملی ،).(142،ح133کتاب االمامه،ص1،ج)ع(الرضا
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 دهد یرا به قرآن نم يا سوره یقرآن که امکان اضافه کردن حت یساختار برجسته و اله
 يبردن اسالم داشتند نتوانستند به تحد نیاز ب يکه برا ینان اسالم با وجود تمام تالشو دشم

 ییبایالبته ز. اعجاز قرآن است لیدل اورندیسوره مانند آن را ب کی یقرآن پاسخ دهند و حت
که از  باشد یم زین ییو واال قیعم میو مفاه یمعان يبلکه دارا ستیقرآن فقط در لفظ ن

و سه  ستیب یکه در ط یقرآن عدم وجود اختالف در آن است در حال يمعنو ياعجازها
أَفَالَ یتَدبرُونَ الْقُرْآنَ ولَو کَانَ منْ عند «. نازل گشته است امبریمختلف بر پ طیسال و در شرا

جانب غیر خدا اندیشند اگر از  قرآن نمى] معانى[آیا در ؛غَیرِ اللّه لَوجدواْ فیه اخْتالَفًا کَثیرًا
 )82/نساء(».یافتند در آن اختالف بسیارى مى بود قطعاً

قرآن  بعد ازو پیامبري ) وسلموآلههیعلاهللایصل(از رسول خدا بعد ،ینص قطع ي هیپا بر
کتاب  نیبطالن به آخر یابیپس اگر راه چشد، یطعم مرگ را م یهر انسان. ستینی کتاب

 دیشود، با فیگردد و معارفش دچار تحر رییش تغآن دستخو يروا باشد و محتوا یآسمان
قرآن  تیحقان قیتحقّق نبوت از طر. شود دهیرسالت بر ي شهیاساس نبوت منقرض و ر

  . است فیاز تحر میقرآن کر تیبر مصون یعقل لیدل نیا ،است یقطع

هرکس تشابه قرآن را به محکمش بازگرداند، به راه راست «: فرمودند) ع(امام رضا
همانند متشابهات قرآن و  یمتشابهات زیدر اخبار ما ن: سپس فرمودند. شود یم يراهبر

پس متشابهات آن را به محکماتش ارجاع . همانند محکمات آن وجود دارد یمحکمات
 ونیع. (».دیشو یکه گمراه م دینکن يرویمحکم، پ رفتنو از متشابه آن بدون در نظر گ دیده

  )290، ص1، ج)ع(اخبار الرضا

 ادیاند و از آن به عظمت دانسته تیهمواره نظم و اعجاز قرآن را با اهم) ع(امام 
. ها وارد شده است و سوره ها هیاز آ یدر شأن نزول برخاز ایشان  ییها تیروا و     کنند یم
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اً و والنَّهارِ سرَّ لِیاَموالَهم بِاللَّ نفقُونَی نَیاَلّذ «ي هیکه آ کنند یآن حضرت از پدرانشان نقل م
النعی344، ص 1، ج)ع( مسندالرضا(.نازل شده است) ع( یعل درباره » ه (  

از روزها در محضر حضرت  یکیکرده که  تیاز پدرش روا يراز یموسمحمدبن
بودن و اعجاز نظم آن به  هیها و آ از حجت) ع(امام. آمد انیسخن از قرآن به م) ع(رضا 
 انیبرتر خدا در م نییاستوار و آ زیمحکم، دستاو سمانیقرآن ر« :کرد و فرمود ادی یبزرگ

در اثر گذشت  بخشد یم ییو از دوزخ رها کند یم يبربهشت راه يبندگان است به سو
خداوند،  رایز شود، یآن کاسته نم یزمان، کهنه نشده و با تکرار بر زبانها از ارزش و اثربخش

همۀ انسانها در سراسر  يان براقرار نداده است، بلکه حجت و بره یزمان خاص يآن را برا
از  يا به آن وارد نخواهد شد فرود آمده لرو و نه از پس، باط شیاست و نه از پ شانیزندگ

،مسنداالم 130ص2،ج شیخ صدوق، عیون اخبارالرضا( ».و ستوده است میخداوند حک يسو
    ).309ص1الرضا،ج

و قرائت و چرا با وجود گسترش روزافزون  دیکه پرس یامام در پاسخ شخص
 نیامام ا شود؟ یآن افزوده م یفراوان قرآن، روز به روز بر طراوت و تازگ يها یبررس

نازل نشده  یزمان و مردمان خاص يکه قرآن برا ورزد یم دیسخن را تکرار و بر آن تأک
  . از نو نازل شده است ایگو است،هر گروه تازه  يبلکه در هر زمان و برا

قرآن وارد شده است، از  یبخشو امان یدرباره شفابخش) ع(از امام رضا ییها تیروا 
 يکه از امر یهنگام«: االخالق آمده است که آن حضرت فرمود جمله در کتاب مکارم

اللّهم «از قرآن را به انتخاب خودت بخوان، پس سه مرتبه بگو  هیصد آ ،یخوف داشت
ف عانبال را از من بازگرد نیا اپروردگار»البالء  نّیاکش«  
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  نتیجه گیري

 عهیآنها به ود نیرا در ب یمکتوب ش،یاتمام حجت با بندگان خو يخداوند برا   
 يهاو نه مانند کتاب یشدن فیگذشتگان تحر يهامکتوب، نه مانند کتاب نیگذاشت که ا

فروزان در حرکت است  دیکتاب هم چون خورش نیا. است یمختص به عصر خاص ،يبشر
منبع  نیعصر خود، از ا يازهایها و استعدادها و نتیبر اساس قابل کیتشنه، هر يهاو انسان

و چراغ خاموش  ستیاست که سکون بردار ن یحرکت يقرآن دارا. برندیبهره م ینامتناه
بود، با اعجاز و  ریپذ فیتحرو  نازل شده بود یزمان خاص ياگر قرآن برا. ستا یشدنن

بس که چهارده قرن از آن  نیآن هممورد اعجاز قر رد. نداشت یخوانهم یجاودانگ
به هر . درآورد ریتحر يسوره مانند آن را به رشته کینتوانسته است  یکس یگذشته، ول

  .گنجدینم ياواژه چیحال، وصف قرآن در ه

آن حضرت در  يهاهیو توص) ع(الحجج ثامن یقرآن رهیو س ثیاحاد یبا بررس
که بهترین معرف قرآن  میرسیم جهیتن نیقرآن به ا تیو اهم یکتاب آسمان نیخصوص ا

قرآن، تأکید شده است که  در بیان اهمیت قرآن) ع(امام رضا ثیدراحاد .خود قرآن است 
چکیده جهان هستی است؛ عامل صعود به سوي بهشت، مایه خرمی دلها، دریاي بیکران 

ل و نیل و تربیت افراد و جوامع بشري به سوي کما  هدایت، و یگانه عامل توانگري معرفت
که ایشان همیشه براي پاسخ به شبهات و حل مسائل  به ارزشهاي اخالقی و انسانی است

در خصوص ) ع(لذا با مطالعه آثار امام رضا. روزمره زندگی مسلمانان استفاده نموده است
اعجاز قرآن کریم، ضمن آشنایی عمیق با بینش و سیره آن حضرت و به خصوص درك 

هاي توان قرآن را در تمام مراحل زندگی سرلوحه همه فعالیتیعمیق از مفاهیم قرآن، م
  .خود قرار داده و به پاسخ بسیاري از مسایل زندگی دست پیدا کرد
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  منابع و مآخذ

  .قرآن کریم -1

  .نهج البالغه -2

 .212،1390و211مجله پاسدار اسالم، ش ، عظمت قرآن. عبداهللا ،جوادي آملی -3

پژوهشگاه علوم و فرهنگ  م،یر وجه اعجاز قرآن کرد قیتحق .پهلوان، منصور -4
  .  http://www.maarefquran.orgدر  یدسترس قابل، 1382،یاسالم

 یدسترس لب، قا1390حوزه،  گاهیضرورت، پا نه،یشیاعجاز قرآن، پ .محمد ؛يهاد -5
  .)http://www.hawzah.netدر

سالم هارون، مکتب محمد عبدال قیاللغۀ، تحق سییمعجم مقا .ابن فارس، احمد -6
  .ق 1404 :قم ،یاالعالم االسالم

 ،یالتراث العرب اءیدار اح ،يریش یلسان العرب، به کوشش عل .ابن منظور، محمد -7
  .م 1988/ ق 1408 :روتیچاپ اول، ب

المکتبۀ  ،یالنیگ دیمحمد س قیالقرآن، تحق بیغر یالمفردات ف .نیراغب، حس -8
  .ش 1362 :چاپ دوم، تهران ۀ،یالمرنضو

 ،یسامرائ میو ابراه یمخزوم يمهد قیالعین، تحق .بن احمدفراهیدي ،خلیل -9
  .م 1988/ ق 1408:روتیللمطبوعات، ب یمؤسسۀ االعلم

  .روتیب ل،یدارالج ط،یالقاموس المح .محمد ،يروزآبادیف - 10
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  .ق1388دارالکتب االسالمیه،:اصول کافی،تهران.کلینی،محمد بن یعقوب - 11

  .ق1403:، بیروت89و 49بحاراالنوار،ج .باقرمجلسی،محمد - 12

، قابل 1385 ،تیو هدا یقرآن معجزه راهنمائ. نیمحمدحسدیس ،ییطباطبا - 13
  ).http://www.hawzah.netحوزه  گاهیپا دسترسی در

  .12و1،5،6،7 يعه،جلدهایالش لیوسا ،یحرعامل خیش - 13

آستان قدس :،مشهد)ع(نهضت کالمی عصرامام رضا.دمرتضوي،سید محم - 14
  .1375رضوي، چاپ اول، 

در برابر اهل حدیث،معتزله و واقفیان،مجموعه ) ع(امام رضا. سالمی محمد - 15
پژوهشی زالل اندیشه رضوي،دانشگاه علوم اسالمی - مقاالت برگزیده همایش علمی

  .40،1389و39رضوي،صص

 : روتیب ،یاالمال .نیبن الحس یعل، محمدبن )صدوق خیش(هیابن بابو - 16
  .م1980،یاعلم

و  دیتوح يالرضا مناد یبن موس یامام عل .احمد ی،تراب و  محمد جواد ی،نیمع - 17
  . 165امامت، ص 

عیون اخبارالرضا،تهران، .نیبن الحس ی، محمدبن عل)صدوق خیش(هیابن بابو - 18
  .اعلمی

گلستان قرآن، شماره  ،يرضو يها قرآن در استدالل يها آموزه .فرزاد ان،یمیحک - 19
166 ،1386.  
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،آستان قدس )ع0کنگره جهانی امام رضاالرضا، ممامسنداال.زاهللای،عزيعطارد -  20
  .ق1406رضوي، 

 ،ییکربال نبی،مترجم ز)ع(از منظر امام رضا میقرآن حک .،عبداهللایآمل يجواد - 21
  .37و22،23،24،25،36، صص1386، چاپ پنجم 1382قم مرکز نشر اسراء 

  :پایگاههاي اینترنتی

  http://quran.sbu.ac.ir -پژوهشکده اعجاز قرآن  -

  http://miracleofquran.net-اعجاز قرآن یانجمن علم -

  http://www.andisheqom.com  -مطالعات و پاسخگویی به شبهات مرکز-

  http://islampedia.ir -اسالم پدیا  -

  http://daneshnameh.roshd.ir - رشد -

  www.roshd.org، رشد یعیش یاسالم گاهیپا -

  .http://www.maarefquran.orgپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،  -

  http://www.aviny.com -پایگاه شهید آوینی -

  http://www.hawzah.net -پایگاه حوزه -

  http://www.imamrezatv.ir -)ع(پایگاه اطالع رسانی امام رضا -

 http://www.tebyan.net -تبیان -
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 http://www.emame-reza.ir - )ع(رضا سایت تخصصی امام -

  -دایرالمعارف قرآن کریم جلد سوم -

http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/fa
rsi/dmaare ooks/Books/3/60.htm#f7  

http://quran.sbu.ac.ir -  

http://www.parsquran.com –  
http://miracleofquran.net -  

http://www.andisheqom.com –  
http://islampedia.ir  -  

http://daneshnameh.roshd.ir -  

www.roshd.org –  
http://www.maarefquran.org –  

http://www.aviny.com-  

http://www.hawzah.net-  

http://www.imamrezatv.ir -  

http://www.tebyan.net –  
http://www.emame-reza.ir –  



  
  
  
  
  

  
  

   241 \استان مرکزي  –گروه محققان 

  

 

  
 آداب به دعوت در )علیه السالم(رضا امام هاي آموزه ي مطالعه

  نیزوج کین يهمسردار و شرتمعا
  )زاده یحاج نیمه( 
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  :چکیده
ازدواج یک امر الهی و توصیه شده در تمام ادیان و مذاهب است که موجب      

گردد و امر مقدسی است که تکمیل ایمان، افزایش مراتب معنوي و سعادت زن و مرد، می
ترین نهاد جامعه را به رد کوچکي خانواده، متشکل از زن و مي اولیهدر پرتو آن، هسته

اما از آنجا که . گرددي حیات بشري میوجود آورده و با تولد فرزندان باعث تداوم زنجیره
ها را رعایت تقواي الهی، محبت و ابراز متقابل از سوي زوجین به یکدیگر، بنیان خانواده

سازد، استوار میعفاف و معاشرت نیکو و به طور کلی همسرداري نیک مرد و زن محکم و 
ي مردان و زنان نسبت به یکدیگر ما در این مقاله سعی داریم تا در دعوت به توجه شایسته

ها، آداب همسرداري و زیر چتر خانه در جهت استحکام بخشیدن به کانون گرم خانواده
معاشرت نیک زوجین را به روش توصیفی و با تکیه بر منابع اصیل اسالمی و با توجه به 

ها و سخنان امام هشتم بیان نماییم که امیدواریم گام مؤثري در جهت سازندگی بنیان هآموز
  . ها باشدخانواده

 

 آداب ک،ین يهمسردار زن، مرد، خانواده، ،)ع(رضا امام: واژگان دیکل
  .  معاشرت
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  مقدمه

ت ي حیاي خداوند متعال در نظام آفرینش، بر تداوم زنجیرهي حکیمانهاراده     
هایش، قدرت الیزال و نامتناهی بشري و هدف از خلقت را در سعادت و قرب الهی آفریده

او را در آفریدن جفت براي هر چیزي به ظهور رسانیده است و عنایت سرشار و نامتناهی او 
ي عاشقانه و میل به یکدیگر را در میان ها، قدرت جاذبه و رابطهدر ذات زوجین و جفت

ي یک امر ازدواج شکل گرفته و در سایه ه تا در پرتو این کشش امرآنان برقرار نمود
ها ي نسلها موجب بقاء حیات و ادامهمقدس و پسندیده توالد و تناسل و تکثیر آفریده

ي خداوند متعال مرد و زن با گرایش ذاتی گردد؛ که در تحقق این هدف مهم، به اراده
ر متقابل مورد مهربانی واقع شدن در کنار نسبت به دوست داشتن و عشق ورزیدن و به طو

که چنان. کنندهم قرار گرفته و زندگی نوینی را سرشار از آرامش و نشاط تجربه می
و من آیاته أن خَلَقَ لکُم من أنفُسکُم «: فرمایدي روم میسوره21ي خداوند متعال در آیه

دوینَکُم ملَ بعج تَسکُنُوا إلیها وتَفَکَّرونَ؛ و ازآیات أزواجاً لقومٍ یل ةً إنَّ فی ذلک آلیات
خداوندي است که براي شما از نوع خودتان، همسرانی بیافرید که در کنار او آرامش بیابید 

-، براي مردمی که می]نعمت[و میان شما، عشق، محبت و مهربانی قرار داد، و در این 

  . »هایی استاندیشند قطعاً نشانه
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توان گفت خداوند متعال با فراهم ساختن سکینه و آرامش ر این آیه میبا دقت د    
ي گذاران هسته ي امر مقدس ازدواج هدف بهداشت روانی را در بنیانزن و مرد در سایه

ي نماید زیرا بهداشت روانی عبارت است از مجموعهتأمین می) زن و مرد(جوامع بشري
رفت روند وخامت اختالالت شناختی، احساسی و عواملی که در پیشگیري از ایجاد، یا پیش

به عبارت دیگر، انسان براي داشتن یک زندگی سالم با . رفتاري در انسان، نقشی مؤثر دارند
کند سالمتی فعلی خود را حفظ رضایت کامل و با پیشگیري و درمان سعی می

. بخشدا تحقق میکه خزیدن بر سایبان خانه و خانواده این امر ر) 12: 1382شاملو،.(نماید
زیرا زیربنایی ترین نوع پیشگیري آن است که بنیان قوي در فرد ایجاد شود تا انسان دچار 

هاي روانی نگردد که این اصل با امر ازدواج در وجود زن و مرد به صورت قوي و آسیب
  .گیردمستحکم شکل می

، اگر )ع(رضادر میان امامان شیعه سلطه معنوي و گسترش سخن و اندیشه امام     
در امور مختلف و هاي ناب طرح اندیشه. نگوییم بیشتر از دیگران است، از بقیه کمتر نیست

در  و الگو و ارائه طرح وارهبویژه در دعوت به آداب معاشرت و همسرداري نیک زوجین 
همین موضوع باعث . ارائه کرده است) ع(از امام رضا جهانیاي این گونه مباحث، چهره

که در این نوشتار به برخی از  اي شودعنایت ویژهو یرزمان به فرمایشات ایشان بذل شد از د
  .شودفرمایشات آن حضرت در مبحث آداب همسرداري و شیوه تعامل زوجین پرداخته می

  

  مختصري از جایگاه ازدواج  

ي تمام ادیان و مذاهب است و آثار و برکات ازدواج امر مقدس و سفارش شده     
. کندهاي مختلف زندگی نمود پیدا میدارد که با شروع این عهد و پیمان در عرصهخاصی 
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اخالقی آنها، فراخی روزي و ازدواج مردان مجرد را موجب خوش) ص(پیامبر اکرم
توان گفت، در بیان برکات دیگر آن می) 178: 1377راوندي، .(داندافزایش جوانمردي می

-مراتب معنوي و کیفیت بخشی به اعمال دینی می ازدواج موجب تکمیل ایمان و افزایش

گردد چنانکه گفته شده دو رکعت نماز مرد همسردار، از قیام شب مرد مجرد به عبادت و 
نبی مکرم اسالم نیز یکی از ) 14/7: 1409حر عاملی، .(روزه گرفتنش در روز، بهتر است

ازدواج، بسته شده و دو  داند که عقد و پیمانموارد جلب عنایت و رحمت حق را زمانی می
  )551/ 14: 1408نوري، . (شوندنفر با یکدیگر جهت زندگی جدید، وارد عرصه نکاح می

خدایت صالح و سداد : یاب شد و عرض کردشرف) ع(زنی حضور امام ششم    
شوهر : منظورت از ترك دنیا چیست؟ عرض کرد: فرمود. افزاید، من زنی هستم تارك دنیا

برگرد، اگر مجرّد ماندن : فرمود. براي اجر و ثواب: چرا؟ گفت: فرمود. اختیار نکرده ام
تواند در فضایل بر حضرت کسی نمی. از تو سزاوارتر بود) س(فضیلت بود، فاطمه زهرا

 )14/84: 1409حر عاملی، .(پیشی گیرد) س(زهرا

ء من سعادة المر«:انددر دعوت به ازدواج و تشکیل خانواده فرموده) ع(امام رضا
» .الزوجۀ الصالحۀ؛ از سعادت مردان است که همسري شایسته و نیکوکار داشته باشند

  ) 104/103: 1403مجلسی،(

  نقش مبانی اخالق در بهداشت روانی زوجین 

هدف از ازدواج، تأمین سعادت زوجین و فرزندان، اطاعت از دستور حق و پیروي      
، بیان )ص(واالیی دارد که پیامبر اعظم از روش انبیاست و در آن اخالق نیک چنان ارزش

) 3/611: 1418طبرسی،.(و تکمیل اخالق را هدف اساسی از دین و بعثت، دانسته است
ي رفتار فرزندان را چراکه برخورداري زن و مرد از اصول اخالقی و تربیتی صحیح، شالوده
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همچنین اخالق نیک  .گرداندکند و آنها را پیرو قواعد مقرر و مقبول جامعه میریزي میپی
شود که در زیر موجب استحکام زندگی و تأمین بهداشت روانی ـ اخالقی زوجین می

-جهت بیان روشن و واضح شدن این مسأله به چند مورد از مبانی اخالقی ازدواج اشاره می

  :گردد

  اصل تقوا -1

آن، ضرر به معناي حفظ و نگهداري نفس از هر چیزي است که به » وقایه«تقوا از      
-قرار دادن از هر آنچه که بیم می) محافظ(تقوا یعنی نفس را در وقایه . رساندو آسیب می

اي در زندگی افراد نقش علمی و تعیین کننده اتقو)     881: 1427راغب اصفهانی، . (رود
یابی و نقش عملی آن در ریشه امحتواست پس باید تقولفظ بی اکند ایمان بدون تقوایفا می

  .زندگی و انتخاب الگوها نمایان و برجسته شود هاي انتخاب راهظه لحظهلح

تعهد به تقواي الهی و بیم عذاب خداوندي که به طوري فطري و طبیعی در وجود     
دارد؛ چرا که آراسته بودن زن و مرد نهفته است انسان را از واقع شدن در مسیر گناه بازمی

کند و اي از یاد خدا را بر خانواده حاکم میق و جلوهزوجین به تقواي الهی پرتویی از ح
کند، ناظر خداوند را به عنوان بصیر و علیمی که بر تمام اعمال انسان حسابرسی می

گرداند و انسان را از گرفتار شدن به آتش قهر و غضب رفتارهاي نهان و آشکار آنان می
حریم نیز این موضوع را تأیید می ي تسوره 6ي به طوري که آیه. داردخداوندي مصون می

کند که همانطور که پدر و مادر از افتادن خود و یا کودك خود به آتش هراس دارند و از 
کنند، باید از گرفتار شدن در آتش قهر قیامت و عواقب نزدیک شدن به خطر جلوگیري می

م و أهلیکُم ناراً وقُودها النّاس و یا أیها الذینَ آمنُوا قُوا أنفُسکُ«.بد دنیوي نیز جلوگیري نمایند
اید؛ خودتان و کسانتان را از الحجارةُ علیها مالئکۀٌ غالظٌ شداد؛ اي کسانی که ایمان آورده
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آتشی که سوخت آن، مردم و سنگهاست حفظ کنید که بر آن آتش فرشتگانی خشن و 
  ».سخت گیر گمارده شده اند

انی انتخاب نمایید که اصالت خانوادگی داشته همسر: در اسالم سفارش شده است    
برحذر باشید و بپرهیزید از ! اي مردم«:اي فرمودطی خطابه) ص(پیامبر اسالم. دنو با تقوا باش

یعنی زن زیبایی که در خانوادة پلیدي ! زاري که بر فراز مزبله و منجالبی روییده باشدسبزه
 جایگاه تقوا درباره) ع(حضرت امام رضا).    14/29: 1409حرعاملی، .(»رشد کرده باشد

اش از ایمان نیز باالتر  ي برتر از اسالم است و تقوا درجه ایمان یک درجه« :فرماید می
  )2/51: 1365کلینی، (.»است

 اصل محبت  -2

خداوند در ذات و سرشت زن و مرد، عشق و عالقه آن دو را نسبت به هم قرار      
ي محبت و دوست داشتن شکل گیرد؛ قه، کشش و جاذبهداده تا در پرتو آن عشق و عال

یابد و با ادامه زندگى، استحکام با شروع زندگى مشترك تولد مىاي که محبت و عالقه
 :فرمایندبه زن می در رابطه با اهمیت محبت) ع(امام صادق. گرددمیکند و تثبیت پیدا مى

»خالقِأن م األنبیاء ححر عاملی، (» .بران دوست داشتن زنان استاز اخالق پیام؛ ساءالنّ ب
1409 :3/3 (  

نعمت باطنی و حالت قلبی را که موجب آرامش خداوند بر اساس اصل محبت،      
، گذشت و دیگراز همزوجین وسیله جانبداري ه است بآن زندگی و صفا و پاکی 

رفین و فداکاري، خوش اخالقی، توقع در اندازه و ظرفیت الزم، حفظ شئون و شخصیت ط
نصیب آنان کرده و نفرت و بغض و کینه را از آنان دور اجتناب از بگو مگوهاي بیهوده 

باشد، هنگامی ها را رغبت و نفرت و نشاط و سستی میدل) ع(به فرمایش امام رضا .سازدمی
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میل است افسرده و ناتوان کند بینش و ادراك دارد و زمانی که بیکه دل میل و اقبال می
ها را بکار گرفت و باشد باید دلاز این روي هنگامی که درون بانشاط توأم میباشد می

زمانی که حالت سستی و رخوت دارد باید آن را رها کرد تا توان و آرامش خود را 
توان ادعا کرد تا زمانی که با توجه به این بیان ارزنده می) 230: 1378اهللا،فضل(.بازیابد

ها حاکم است دلها پناه امن و مأمن پر مهر، عاطفه، صداقت، همحبت و مهر بر کانون خانواد
زن و شوهر در روابط  اند کهي زندگی شیرینصمیمیت، درك و شعور الزم براي ادامه

اگر «: فرمایندرا در نظر گیرند که می) ع(عاطفی با یکدیگر باید این بیان گُهربار امام رضا
برد و اگر شادمانی یابد این ق حق بیرون نمیمؤمنی خشمگین شود عصبانیت، وي را از طری

رسد بیشتر از آنچه حق دارد، سازد و چون به اقتداري میخرسندي وي را دچار باطل نمی
  )236: همان.(»گیردنمی

ي عملی خویش در جهت تقویت عواطف و تکریم شخصیت در سیره ایشان     
اگر نسبت به  که اعتقاد داشتند و اندهگونه بودحاضران در خانه و در جمع معاشرین این

- کسی محبتی دارید آن را آشکار کنید زیرا اظهار دوستی نیمی از خردمندي به شمار می

زن و شوهر باید عواطف خود را در خصوص یکدیگر علنی سازند و در این  بنابراین .آید
و چنین چرا که در پرت) 19: 1406امین عاملی، (مورد از خجالت و شرمساري پرهیز کنند

از سرچشمه  هاابطهر راند وبر روابط همسران حکم میانسانیت و فضیلت  کهفضایی است 
دو طرف در زندگی مشترك به عاطفه و محبت  و گردندمی متأثر رضایت و خوشبختی

یک احساس ناگهانی  بر اساس گردند و در چنین جوي عواطفمیوابسته دار عمیق و ریشه
   .هاي واال و خردهاي مقدس استوار استارزشبر  بلکهو زودگذر نبوده 

هاست که دلهاي محبت و عشق ورزي نیاز زوجین و ستون حافظ بنیان خانواده     
الخَلقُ عیالی «گرداند؛ در حدیث قدسی آمده است که همسران را نسبت به هم شیفته می
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خور من هستند، نان ها عیال وفَأحبهم إلی ألطفهم بهم و أسعاهم فی حوائجهم؛یعنی آفریده
هاي من است که در راه برطرف ترین ایشان به آفریدهترین مردم نزد من مهربانمحبوب

اعالم محبت از سوي ) 199: 1365کلینی، (» .کردن نیازشان، سعی و کوشش بیشتري دارد
) ص(زوجین و خصوصاً مرد به زن در زندگی آثار خاصی به همراه دارد چنانکه پیامبر اکرم

ذکر جمله تو را دوست دارم، از طرف شوهر به زن هرگز از : فرمایندتأکید بدان میدر 
-میمحبت زن به شوهر و عشق  يزمینهگردد و در جاي دیگر در قلب وذهن زن محو نمی

عشق و محبت از ویژگی یک زن مسلمان است و بهترین زنان شما، زنهایی هستند  :فرمایند
از دیگر آثار ابراز محبت، ) 1388واج و تشکیل خانواده، ازد(.اندکه داراي عشق و محبت

زیرا هرچه محبت در قلب بنده، زیادتر شود، ایمانش . باشدافزایش ایمان در قلب انسان می
  .یابدتر و با ابراز محبت و عالقه پیوند زناشویی استحکام و دوام بیشتري میافزون

نها براي شوهرانشان بهترین غنیمت بعضی ز: آمده است) ع(از امام رضا در روایتی   
واضح ) 2/351 :1408نوري،.(کنندمحبت می شان اظهار عشق وانهستند، زنانی که به شوهر

ي آرمانی گیري خانوادهورزي زوجین به یکدیگر و ابراز آن باعث شکلاست که عشق
داند که ي میاخانواده آرمانی اسالم را خانواده) ع(همانطور که امام رضا. گردداسالمی می

 هاي آن ریشه در نهاد جان زن وپیوند محبت بنا شده و و آن بر اساس دوستی يشالوده
م قربکُأ«:اند که فرمودروایت کرده) ص(آن امام بزرگوار از پیامبر اکرم. شوهر داشته باشد

جلساًمنی م أل میرکُوخَ لقاًحسنکم خُأوم القیامۀ یقیامت  رترین جایگاه به من دنزدیک؛ ههل
 ةترین شما براي خانواداخالقخوش برترین و داشته باشد و نیکو آن کسی است که خلق از

  )8/507: 1409حرعاملی، ( ».خویش باشد

در را نظر خود  که امام، دیدگاه و نکته شایان تأمل در این روایت این است     
 ی به نقل ازاسالم دلخواه مطلوب و يدوستی در خانواده و تلزوم مود ضرورت و
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را  کالمپیامبر، اصل سخن  توانست بدون استناد بهکه میآورده است، با این) ص(پیامبر
 الزام آور حجت شرعی وشان براي پیروانکالم ایشان  بازگوید که در این صورت نیز

 خواسته اهمیت دوستی ومی یک سو بدان سبب که ازامام شاید  .شدمحسوب میاخالقی 
دیگر سو، میزان  از سالمت و کانون خانواده هرچه بیشتر بنمایاند و را در حفظ محبت

قلمرو  هاي مسلمان، وسعت ورا در میان خانواده گستره مقبولیت این راهکرد و پذیرش
اند که توجه بر باور این دو راهنما و بشیر، به سخن پیامبر استناد نموده بخشدي ترافزون

  .کندا در روابط تمام انسان بیان میجایگاه خلق نیکو و پاسداري از آن ر

  اصل عفاف  -3

عفاف، یکی از باورهاي فطري است که خداي متعال آن را در وجود هر فرد،       
روح عفت و پرواپیشگی از بدو . قرار داده و انسان بدون اکتساب، به آن میل و رغبت دارد

انه آزادگی، جوانمردي و خلقت آدمی تاکنون بر انسان حاکم بوده و حیا و پاکدامنی نش
ي ایمان است که خداوند متعال به بانوان به خاطر ساختار وجودیشان و جایگاهی که الزمه

حیا و شرم ده جزء است که نه جزء «: انددر جامعه دارند حیا و آزرم بیشتري عنایت فرموده
ت، بانوان لذا از این جه) 114: 1409الهندي، (»آن در زنان و یک جزء آن در مردان است

نبی مکرم اسالم، براي پاسداري از . در زمینه عفاف، مسئولیت بیشتري را به عهده دارند
اند و مثالً  ها و گسترش عفاف، براي مردان نیز وظایفی معین کردهکانون گرم خانواده

سخن گفتن مردان با زنان و دوشیزگان بیگانه را بدون آن که ضرورتی در کار باشد، ناپسند 
چنانکه گفته شده مردي که با زن نامحرم شوخی کند، پروردگار در رستاخیز . مارندشمی

  )143/ 14: 1409حر عاملی، . (کنداش میاي، هزار سال زندانیبه خاطر هر واژه

 !آقایان: فرماینددر توصیه به مردان براي افزودن بر عفت زنانشان می) ع(امام رضا     
هوش و حواس  ،در خانه نیز آراسته و دل ربا باشیدو  یدمطابق میل خانمتان لباس بپوش
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با این کار غدد جنسی او را نسبت به خود فعال و  همسرتان را ماهرانه به خود جلب کنید
لقد ترك «: اندو در جاي دیگر فرموده .کنید و عفت او را نسبت به دیگران فزونی بخشید

توجهى مرد به آراستگى ظاهر سبب ا که بىچه بس؛النساء العفۀ لترك ازواجهن التهیۀ لهنّ
 :1403مجلسی،. (»)و فضیلت عفت را از دست بدهد(گردد که زن از پاکدامنى فاصله بگیرد

پاکیزگى از خلق و ؛نبیاء التّنظُفخالق األأن م«: اند تأکید فرموده آن امام بزرگوار )69/102
اسرائیل زنان بنى«: که اند ت نمودهاز پدران خود روایو نیز ) 78/335: همان(».خوى انبیاست

له هیچ سببى نداشت جز آن که شوهران آنان، أاز عفت و پاکى دست برداشتند و این مس
 ؛نهاشتهى مثل الّذى تَم نکشتهى منّها تَإ« :سپس آن حضرت افزودند. آراستند خود را نمى

  ) بی تا کمالی،. (زن هم از مرد همان انتظارى را دارد که مرد از او دارد

مراعات عفت و حیا براي زوجین در مقابل نامحرمان الزم و ضروري است که     
لباس  بیرون از خانهدر  در دعوت به پاکدامنی زنان، آنان را از اینکه) ص(حضرت محمد

د، نهى فرموده و از ند به صورتى که نظر دیگران را به سوى خود جلب نماینجذّاب بپوش
  .اند منع کرده ،داردکه زیور با خود براین

  اصل معاشرت نیکو  -4

هاي صحیح برخورد با دیگران، یکی از مبانی مهم رعایت آداب معاشرت و شیوه      
اخالقی است که در جامعه به صورت عام و در خانواده به عنوان یک جامعه کوچک به 

  . باشدي بهداشت روانی زوجین میصورت خاص، باید رعایت گردد و آن تضمین کننده

لذا این  بر خانواده و نقش آن نهاده شده است ،بنیاد جامعه قرآنىاز آنجا که       
ها، به خانواده اهمیت بسیارى داده و نقش و جایگاه آن را با گزارهو  سازکتاب انسان

ها و دستورهاى متعدد تحکیم بخشیده است، یکى از مسائلى که مورد توجه قرآن آموزه
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 نَّروهو عاش«:اما گویاىقصیر  يجمله. عاشرت با همسر و زن استکریم است آداب م
با زن  مردبیانگر این مطلب است که هرگونه ارتباط، برخورد و رفتار ) 19:نساء( »عروفالمبِ

معاشرت به . اى باشد که عرف و شرع و رفتار جوانمردانه با آن موافق باشدباید به گونه
ام زندگى مشترك و شیرین شدن آن، براى هر یک از معروف از یک سو باعث دوام و قو

و  شدهاز سوى دیگر موجب شکوفا شدن استعدادهاى زن مسلمان  گردد ومرد میزن و 
  .گرددعاملى براى پیشرفت او در زندگى مى

با قدرتمندان با «: اندامام هشتم شیعیان درباره معاشرت با افراد مختلف فرموده    
ت کن، با دوستان با فروتنی و تواضع، با دشمنان با آگاهی و بیداري احتیاط و پرهیز مصاحب

ي ي نحوهدرباره) 1390:چهل حدیث منتخب گهربار. (و با دیگر مردم با گشاده رویی
ي ، به کار بستن خصیصه)ع(معاشرت و همنشینی با همسران با توجه به این سخن امام رضا

  .برخورد استرویی بهترین نوع فروتنی و تواضع و گشاده

  مراعات ادب و احترام متقابل - 5 

انسان در نفس و درون خود، خویشتن دوست است و به شخصیت خویش عالقمند     
-می) ص(پیامبر اکرم. و خواهان آن است که دیگران نیز به شخصیت او احترام بگذارند

ابن (»حترام کندگیرد، باید او را امن اتّخذ زوجه فَلیکرمها؛ کسی که زن می«:فرمایند
زن را بر مرد، چه : پرسیدند) ص(در روایت است که از رسول اکرم ). 214: 1990اشعث،

ها را نمود که تصور برادرم جبرئیل، آن قدر سفارش زن«: حقی است؟ حضرت فرمود
البته این احترام باید متقابل ) 14/152: 1408نوري،(» .کردم، مرد حق ندارد به او اف بگوید

به عالوه، مرد به حکم آن که مسئولیت . اثرات و برکات آن، خانواده را دربرگیردباشد تا 
سرپرستی خانواده را بر عهده دارد الزم است از سوي اعضاي خانواده به خصوص همسر 

  .خود مورد احترام ویژه قرار گیرد
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 ،خستینى نخانواده هستههاي ارزنده و گهربار و از آنجا که با عنایت به این آموزه    
رود و عواملى چون عشق و محبت و عاطفه را در وجود  ساختمان جامعه به شمار مى

با رعایت موازین ارزشى اسالمى زندگى خانوادگى شکوفا . نماید دار مىها ریشه انسان
آورد که با مراعات و اجراى  وجود مىه گردد و آیین اسالم حقوقى براى اعضاى آن ب مى

در حضور  .گردد اى جوشان در خانواده جارى مى چشمهآن، صفا و صمیمیت چون 
یک اصل کلّى، جالب و داراى ) ع(امام رضا ،مناسبات اخالقى و روابط بین اعضاى خانواده

یعنى ؛ الکبیر و غیراجعلْ معاشرَتَک مع الص«: فرمایند پیامى روان شناختى را مطرح مى
نیکو گردان که این اصل در حسن  برخورد خود را با افراد کوچک و بزرگ زیبا و

  )400: 1373قیومی اصفهانی، .(»بهبودى آن تأثیرى فراوان داردرفتار و معاشرت و 

  گذشت و عفو-6

انسان موجودي مختار و جایزالخطاست که در طول عمر چه در روابط خانوادگی       
اشتباهاتی را با اعضاي آن و چه در تعامالت و مناسبات اجتماعی با دیگران خطاها و 

-کننده بهداشت روانی زوجین میگردد و عفو و گذشت از دیگر موارد تأمینمرتکب می

گاه زن . گرددباشد و بخشش و گذشت از بزرگی روح است و سبب ارجمندي وجود می
شوند، خطایی که از هر دو طرف، و شوهر نیز نسبت به یکدیگر، مرتکب خطا و اشتباه می

پوشی است و بر زن و مرد، الزام اخالقی و شرعی عفو و چشم قابل گذشت و اغماض و
: اندباره فرمودهدر این) ع(امام رضا. است که از همدیگر در موارد الزم گذشت کنند

نتیجه ) 52: تافاخري، بی(» .بهترین و زیباترین گذشت آن است که بدون سرزنش باشد«
روابط سالم، انسانى و قابل ستایش  مداومت بر چنین گذشتى در زندگى خانوادگى، ایجاد

  .شوند است که زن و شوهر در پرتو آن از سعادت خانوادگى بیشترى برخوردار مى
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حق زن بر شوهر چیست : عرض کردم) ع(گوید به امام صادقعمار میبناسحاق    
خوراك و پوشاك او را تأمین کند «:که اگر آن را انجام دهد، نیکوکار خواهد بود؟ فرمود

پدرم زنی داشت که او : سپس فرمود. اگر از سر جهل، مرتکب خطایی شد از او درگذرد و
   )144: 1373جمعی از اساتید حوزه، . (»بخشیدکرد، ولی پدرم او را میرا اذیت می

 خوییمدارا و نرم -7

به معناي مالیمت، » مدارا«در لغت به معناي نرمی، مالطفت و مهربانی و» رفق«   
باشد که در تمام روابط و تعامالت انسانی چه رابطه و تعامل دو باري میتحمل و برد

و چه در روابط خانوادگی با دیگر اعضا و چه روابط و مناسبات یک مجتمع ) زوجین(فرد
ترین قاعده در سازماندهی و تنظیم روابط و تعامالت صحیح انسانی بزرگ انسانی مهم

رین عنصر در اصالح جامعه  و معاشرت روابط و تچرا که برخوردهاي مالیم سازنده. است
، رفق و مدارا را مبارك و با برکت )ص(به طوري که پیامبر اکرم. مناسبات اجتماعی است

مدارا و رفق، برکت و میمنت «: اندبرکت معرفی کردهو خشونت و درشتی را نحس و بی
مجلسی، . (»است است و ناسازگاري و کار بی قاعده و عمل ناشایست، شوم و بد یمنی

1403 ،72 /53-51(  

پس وظیفه الهی مرد نسبت به زن و زن نسبت به مرد و همچنین نسبت به فرزندان،      
ن ع«:اندهفرمود ي آندرباره )ع(امام رضاگیري است که رفق و مدارا، نرمی، محبت و آسان

 :لقه سوء قاللى و فى خُإطب د خَلى قرابۀ قَ نَّإ ):ع(اسن الرضبى الحألى إ بتتَالبشار قال کَ
خویشاوندى : نوشتم) ع(امام رضا گوید به ابوالحسنبشار مى؛ لقن کان سىء الخُإزوجه التَ

: فرمود)دانید؟چه صالح مى(کند ولى بداخالق استدارم که از دخترم خواستگارى مى
  )235/ 100: 1403مجلسی، . (»اگر بد اخالق است، دخترت را به وى تزویج نکن
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  ش آداب همسرداري اسالمی در بهداشت روانی زوجیننق 

توان صرف نظر از یک تکلیف و حق، با نگرش الهی روابط و حقوق زوجین را می   
هاي اسالمی بررسی نمود تا هریک از زوجین، با شناخت وظایف و و برگرفته از آموزه

اخروي خود را  ي سعادت دنیوي وتکالیف خود و مطابق با اصول اخالقی و الهی برنامه
  : تنظیم نمایند که در این زمینه ذکر چند قاعده، ضروري است

  پذیرش سرپرستی مرد بر خانواده -1

ي مرد است و در اسالم مسئولیت سرپرستی خانواده و مدیریت کالن آن بر عهده   
. هاي خاص جسمانی و عقالنی اوستگذاشتن این بار سنگین بر دوش مرد به دلیل ویژگی

خدا رحمت کند مردي که میان خود و همسرش را اصالح «: فرمایندمی) ع(صادقامام 
نماید، زیرا خداوند اختیار زن را در دست مرد قرار داده و او را قیم و سرپرست زن، نموده 

ي اخالق البته واضح است که اختیار مرد باید در محدوده) 443: 1413شیخ صدوق،.(»است
اي بر عده ذیرش آن در جامعه نیز، با مدیریت و ریاستاسالمی و شرع مقدس بوده و پ

دیگران، براي نظم و نظام بخشیدن به امور پذیرفته شده است و روشن است که مرد با قبول 
این مسؤولیت در حقیقت بر توسعه و تأمین امکانات و رفاه تک تک اعضاي خانواده ملزم 

شایسته است که مرد رفاه و : فرماینده میبارگردد تا آنجا که امام هشتم شیعیان در اینمی
: 1403حرعاملی، (اش را توسعه دهد، تا آنها آرزوي مرگ او را نکنندامکانات خانواده

-اسالم از مرد میریزي براي مرد در اسالم براي این باشد که شاید این برنامه )21/541

نه  ؛و عملی توأم نمایدخانواده را با مسؤولیت پذیري معنوي  گذاريخواهد سرآغاز بنیان
رحمت ملهم از سرشت ارتباطات چرا که . صرفاً براي اشباع سیري ناپذیري غرائز انسانی

همسران است و زوجین را وادار می کند با توجه به ظرفیت خانوادگی، روحی و اجتماعی 
با یکدیگر به صورت صمیمی  وهاي خود را پذیرا باشند ولیتئیکدیگر را درك کنند و مس
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در این فضا از تنگ نظري و خودخواهی، که زندگی خانوادگی را متالشی  تاندگی کنند ز
گردد فرد محوري و زیرا آنگاه که محبت و عاطفه وارد زندگی می جویندسازد، دوري می

انسانی که از الك خود بیرون آمده است به رغم . سازدخودنگري را دگرگون می
هاي گوناگون و شرایط متفاوت، شخصیت از محیطگیري و ساختار شکل تأثیرپذیري در

دهد مراقبت دارد و دارد، کاري که انجام میآورد، گامی که برمیبر سخنی که بر زبان می
نماید بلکه آن را در در واقع رحمت را صرفاً در اندیشه و احساس پاکیزه مجسم نمی

شوهر به دردها و پس با این وصف هر کدام از زن و . بخشدزندگی عملی تحقق می
و کمبودها راـ چه ها هاي یکدیگر توجه دارند و خطاها و نارساییمشکالت و گرفتاري
کنند تا مبادا به جاي سازندگی، حکمت اصالح می وبا مدارا، وفق  مادي و چه معنوي ـ

گونه عمل گردد زندگی اعضاي خانواده به آرامشی اگر این. ویرانگري حاصل گردد
ي افراد خانواده را خواهد گشت، آرامشی که زندگی درونی و بیرونی همهراستین مبدل 

مصون خواهد بیجا  يها و جدالهااز نزاعرا گیرد و روح و عقل و عواطف آنان دربرمی
هاي الهی است و باید قدردان آن بود و در زندگی مشترك از این مودت از نعمت. داشت

بر اثر ناسپاسی هدیه ي معنوي و  ممکن استدر غیر این صورت چرا که  .آن بهره گرفت
احسنوا جوار النّعم فانّها «:اندفرموده) ع(عطیه الهی، آن را از دست بدهیم چنانچه امام رضا

نعمت هاي الهی که در اختیارتان است گرامی بدارید  ؛وحشیۀ مانأت عن قوم فعادت الیهم
-د دیگر بازگشتی برایشان نمیاز هرکه کناره گیرن. باشندچرا که آنها گریزان می

  )472: 1373قیومی اصفهانی،.(»باشد

-کرده گونه معرفیدر بیانی دیگر زندگی توأم با آرامش را این) ع(امام رضا     

؛ زندگی تؤأم با آرامش در العیش السعۀُ فی المنازل و الفضل فی الخدم و کثْرة المحبین«:اند
کثرت اهل محبت و (افزون و دوستداران فراوان منزل وسیع، همکاران و خدمتگزاران 
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تأمین معاش حالل و فراهم بودن امکانات زندگی ) 6/526: 1365لینی، ک(».است )مودت
) ع(براي اهل خانه در ایجاد آرامش و افزایش صمیمیت دخالت مهمی دارد، امام رضا

وت یومه فکانّما خیرت له من اصبح معافی فی بدنه مخلّی فی سربه و عنده قُ«: اندفرموده
معاشش تأمین باشد از و  هرکس صبح کند در حالی که تنش سالم و خاطرش آسوده؛ الدنیا

تالش در ) 1404:81حائري کرمانی،(» .مواهب یک زندگی مطلوب و آرام برخوردار است
) ع(اي از اهمیت است که امام رضاجهت فراهم آوردن تسهیالت براي خانواده در درجه

اش باشد بهتر آوردن درآمدي براي تأمین معاش عائلهبه دست کسی که در پی  :موده اندفر
حکمت این تأکید آن است که اهتمام و تکاپو در این . از مجاهدان در راه خداست

افراد خانه  خصوص اثري مهم در پیوند عاطفی اعضاي خانواده دارد و روابط محبت آمیز
خواهد براي در روایتی دیگر از پیروان خود می) ع(رضاامام . را تحکیم و قوت می بخشد

صاحب النّعمۀِ یجِب انْ یوسع علی «: ایجاد گشایش در زندگی و رفاه اهل خانه بکوشند
ابن شهر .(»افرادي که از نعمتی برخوردارند باید بر زن و فرزند خود گشایش دهند؛ عیاله

    )4/362: 1432آشوب، 

شود که آدمی از اعتدال، موجب نمینیز امور رفاهی خانواده اهمیت تالش براي    
حقیقت «:انددر این باره تأکید نموده) ع(امام رضا. قناعت و کسب رزق حالل دوري گزیند

بصیرت در دین، اعتدال و  ؛گردد تا این که سه خصلت را دارا باشدایمان بنده کامل نمی
قیومی اصفهانی، (».ري در سختی ها و مصائبمیانه روي در امور زندگی و خانواده و بردبا

منْ رضی عنِ اهللا تعالی بالقلیل من الرزق «:اندهمچنین آن فروغ امامت فرموده )381: 1373
دهد راضی باشد هرکس به روزي اندکی که خدا به او می؛ رضی اللّه منه بالقلیل من العمل

و در خصوص  )78/357: 1403مجلسی،(»پذیردپروردگار همان عمل اندك را از وي می
هرکس به روزي حالل اما کم خشنود باشد « :فرمایدرضایت داشتن بر رزق حالل می

کنند و خداوند عیوب دنیا و رنجش کمتر و خاندانش در آسایش و آرامش زندگی می
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قیومی ( ».سازدآموزد و وي را با سالمتی در بهشت مستقر میکیفیت رفع آنها را به او می
  )401: 1373نی، اصفها

  

  

  تأمین غرایز جنسی -2

ي طبیعی جنسی در ذات زوجین، میان عنایت و رحمت خداوند و قرار دادن غریزه     
آنان کشش و جاذبه و رابطه عاشقانه برقرار نموده است که موجب توالد، تناسل و تکثیر 

اي که ر غریزهشود که به فرموده شهید مطهري، در میان غرایز شهوانی انسان، هنوع می
: 1372مطهري، (اشباح شود، اشباح آن تأثیري در معنویت انسان ندارد به جز غریزه جنسی

واضح است که عدم توجه به این میل طبیعی عالوه بر مشکالتی که به دنبال داشته ) 397
  ) 114-119: 1385سیدي، .(داردعذاب الهی را نیز درپی

اي بدست نیاورد، که بهتر از هیچ کس فایده«  :فرماینددر این باره می) ع(رضاامام 
غیاب او  گرداند و درکند، شادمانش میهمسري که وقتی به او نگاه می. همسر شایسته باشد

عالوه بر این ) 22/ 14: 1409حر عاملی،(»نمایدنفس خودش و مال او را نگهداري می
 اگیرند، آنهمی        درنظر  هاي دیگري را نیزهاي مؤمن و معتقد ویژگیها، انسانویژگی

       پذیرند و مسؤولیت فردي و اجتماعی را برعهده عالوه بر اینکه یک زندگی مشترکی را می
کنند به واسطه این ازدواج از گناه به دور باشند و با عمل شایسته و یمگیرند، سعی می

 ماراده کنوقتی «: فرمایدخداوند می فرمود بزرگ اسالم پیامبر. صالح به خدا نزدیکتر شوند
مسلمان جمع کنم به او قلبی خاشع و زبانی  را براي شخص تهاي دنیا و آخرتمام خوبی

دهم که هر وقت کنم و همسر مؤمنی به او میکر و بدنی که بر بالها صابر باشد، عطا میاذ
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 .»کند خشنودش سازد و در غیاب او حافظ نفس خویش و مال او باشدبه او نگاه می
  )1388ازدواج و تشکیل خانواده،(

  

  

  

  نتیجه گیري

آل و سالمت روانی و نشاط جسم مکمل یکدیگر براي داشتن یک زندگی ایده     
گردد و از آنجا آرمانی است که نشاط جسم و به دنبال آن سالمت روح و روان حاصل می

سر و خانواده که بهداشت و سالمت روانی زوجین به نوع نگرش آنان نسبت به جهان و هم
به کار گرفتن اخالق حسنه . و آشنایی و آگاهی آنان نسبت به وظایف یکدیگر بستگی دارد

و نیک و محبت و عشق ورزي و با تعهد قلبی نسبت به عهد و پیمان همسري، سعادت و 
-و از آنجا که اسالم جامع. کنندخوشبختی خود و اعضاي خانواده را در جامعه تضمین می

توان رمز و راز یک زندگی سالم و بانشاط را در ترین ادیان است به آسانی میترین و کامل
میراث اسالمی بزرگان دین یافت و با اجرا کردن آنها در زندگی عملی به حقیقت آنها 

ي جستار حاضر با بررسی آداب معاشرت و همسرداري نیک نتیجه. یقین حاصل نمود
وان یکی از بزرگان و راهنمایان دین نشان می دهد به عن) ع(هاي امام رضازوجین در آموزه

که از دیدگاه آن امام بزرگوار و امامان دیگر ازدواج موجب سعادت زن و مرد و افزایش 
مراتب معنوي آنان می گردد که زوجین با به کار بستن مبانی اخالقی از قبیل تقوا، محبت، 

ت، مدارا و نرم خویی ضمانت عفاف، معاشرت نیکو، مراعات ادب و احترام، عفو و گذش
کنند و با آشنایی با نقش همسرداري اجرایی الزم را در بهداشت روانی خود تضمین می
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شان بر شدت سالمت جسم و اسالمی از طریق کالم بزرگان و پیاده کردن آن در زندگی
هاي اسالمی و ارشادات گران بهاي امام هشتم روان خود می افزاید چرا که آموزه

در مورد تأثیر اخالق در بهداشت روانی زوجین، الگو و دستور مناسبی ) امام رضا(نشیعیا
  .هاستجهت حفظ بهداشت و سالمت روان زوجین و خانواده
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