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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال دهم، شماره 38، تابستان 1401

دریافت: 1400/4/27  پذیرش: 1400/6/4
مهدی بیات مختاری1  

چکیده 

بی تردیــد هــر مکتبــی، شــیوۀ زیســتن ویــژه ای را کــه مبتنــی بــر جهان بینــی آن اســت، ارائــه می دهــد و 
شــکل گیری جامعــۀ مطلــوب خــود را در التــزام بــه آن هنجارهــا قلمــداد می کنــد. آیــا می تــوان هنجارهــا، 
خصلت هــای مطلــوب و اصــول رفتارهــای اجتماعــی مــورد انتظــار از یــک مســلمان را از گفتــار و رفتــار امام 
رضــاg، اســتخراج و به گونــۀ نظام منــد، تبییــن کــرد؟ ایــن پژوهــش ابتــدا گفتارهــا و رفتارهــای امــام رضــا
ــه شــیوۀ توصیفــی تحلیلــی آن را ســامان داده اســت.  ــه ای گــردآورده و ســپس ب ــه روش کتابخان g را ب
یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان می دهــد هشــت نکتــۀ بنیادیــن زیــر بیشــتر مــورد توّجــه و تأکیــد ایشــان 
ــّوت  ــت اخ ــش 3. پاسداش ــد و آگاهی بخ ــاعران متعّه ــم ش ــی 2. تکری ــری و فراده ــت: 1. فراگی ــوده اس ب
ایمانــی 4. التــزام بــه ســخن پــاك 5. مهــرورزی بــه دیگــران 6. ســخاوت و انفــاق 7.کتمــان صدقــه و گریــز 
از تحقیــر 8 .چشم پوشــی و گذشــت خردمندانــه.  و چــون امــام رضــا g بــه ســجایا و رفتارهــای اجتماعی 
مذکــور بــه گونــه کامــل آراســته بــود، از ایــن رهگــذر دوســتی عــام و خــاّص را بــه خــود جلــب کــرد و بــه 

»رضــا« نامبــردار شــد.

کلیدواژه ها: سبك زندگی، امام رضاg،سیره، اخالق اجتماعی.
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۱.بیان مسئله

انـسـان مـوجـودی اجـتـمـاعـی اسـت و بـسـیـاری ایـن را در ِعداد خـصـوصیات ذاتی وی به شمار 
آورده انــد، امــا برخــی ایـــن خـصـیـصـــه را معلول نیازهــای متنــّوع آدمی دانســته اند؛ زیرا نیازهــای او 
بـــا مـعـاشـــرت با هم نوعان در یک اجتماع سامان یـافـتـــه برآورده مـی شـــود. بـر اثـر مـعـاشـرت هـا، 
روابــط انســانی شــکل می گیــرد و هوّیــت فرهنــگ انســانی، نمــود می یابــد. از ســویی اســالم گرچــه 
دارای نظامــات اخالقــی، حقوقــی، سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی ویــژۀ خــود اســت، اّمــا در یــک 
نــگاه کّلــی، همــة نظامــات دینــی، مقّدمــه ای بــرای تأســیس جامعــۀ متعالــی توحیــدی به شــمار 
می آیــد کــه انســان در آن بــه کمــال شایســته خود می رســد. جـامـعـــه ای که روابــط انســانی آن، رنگ 
الهــی بــه خــود می گیــرد و همۀ رفـتـــارهای گـونـاگـــون انســان در مســیر وصول به هـــدف غـایـــی و 
کمــال مطلــوب او، معنــا می یابــد. بـــر ایــن مبنــا، جامعــه و روابــط متعــدد آن، صحنــۀ امتحــان الهــی 
اســت و انســان در ایــن عرصــه و میــدان می توانــد بـــا ایجــاد روابــط صحیــح و معقــول بــا هم نوعــان 
خــود، صفــات و هنجارهای ارزشــی و نیکویی را که مورد پســند خداوند اســـت، در خـــود شــکل دهد 

و دل خـویـــش را از رذایــل اخالقی، پیراســته ســازد. 

 nــر ــئولّیت های پیامب ــداد مس ــز در ِع ــیر آن را نی ــی، تفس ــالغ وح ــت و اب ــر دریاف ــزون ب ــرآن اف ق
ُروَن«)نحل،44(  ُهــْم َیَتَفکَّ َل ِاَلْیِهــْم َوَلَعلَّ ــاِس َمــا ُنــزِّ َن ِللنَّ ْکــَر ِلُتَبیِّ برشــمرده اســت: »َوَانَزْلَنــا ِاَلْیــَک الذِّ
1؛ در آیــۀ 83 نســاء در ردیــف پیامبــرn، »اولواالمــر« نیــز مرجــع و مســتنِبط معرفــی شــده اند: »َوَلْو 

ِذیــَن َیْســَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهــْم«2. مصداق بــارز و بلکه  ُســوِل َو ِاَلــی ُاوِلــی ااْلَْمــِر ِمْنُهــْم َلَعِلَمــُه الَّ وُه ِاَلــی الرَّ َردُّ
بــه تصریــح روایــات، مقصود از »اولــی االمر«، اهــل  بیــتb هســتند)حویزی، 1415ق، ج1: 523؛ 
ــای  ــاوی بن مایه ه ــا ح ــرآن تنه ــه ق ــت آن ک ــاس، از جه ــن اس ــر ای ــی، 1415ق، ج2: 135( ب بحران
کالمــی، اجتماعــی، اخالقــی و فقهی اســت و به تفصیــل آموزه هــا نپرداختــه، لذا تبییــن جزئّیات به 
پیامبــرn و اهــل  بیــت  b واگــذار شــده اســت. بــه گفتــۀ امام علــیg: »اهــل بیت موضع اســرار 
خداینــد و ملجــاء فرمانــش، ظــرف علــم اوینــد و مرجــع احکامــش، پناهــگاه کتاب هــای او هســتند 

1. و ایــن قــرآن را بــه ســوی تــو فــرود آوردیــم تــا بــرای مــردم آنچــه را بــه ســوی ایشــان نــازل شــده اســت، توضیــح دهــی و امیــد کــه 
ــند. آنان بیندیش

2. و اگر آن را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع دهند، به قطع ازمیان آنان کسانی  هستند که آن را دریابند.
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و کوه هــای اســتوار دیــن او، به واســطۀ  ایشــان، خمیدگــی پشــت دیــن راســت نمــود و لرزش هــای 
ارکان آن را از میــان برد«)رضــی، 1429ق: 25، خ2(. یکــی از احادیــث  متواتــر از پیامبــرn کــه بــر 
رهیافــت فــوق تأکیــد کــرده، حدیث »ثقلیــن« اســت: »اّنی تــارٌک فیکم الثقلیــن کتاَب اللــه و عترتی 
مــا ان تمّســکتم بهمــا لــن تضلــوا ابــدًا: کتــاب اللــه فیه الهــدی و النور حبــل ممــدود من الســماء الی 
االرض و عترتــی اهــل بیتــی و ان اللطیــف الخبیــر قــد اخبرنــی  انهمــا لــن یفترقــا حّتــی یــردا علــّی 
الحــوض و انظــروا کیــف تخلفونی فیهما«)ابــن حنبــل، ج3: 14و17؛ حاکم نیشــابوری، ج3: 148؛ 
قاضــی نعمــان مغربــی، ج1: 28 ؛ ابــن بابویــه،1417ق:500؛ 1361: 90(؛ مــن در میــان شــما دو 
امانــت نفیــس و گران بهــا می گــذارم یکــی کتــاب خــدا قــرآن و دیگــری عترتــم اهــل بیــت را. تــا وقتی 
کــه بــه ایــن دو تمّســک جوییــد، هرگز گمــراه نخواهید شــد و ایــن دو یــادگار مــن هیــچ گاه از هم جدا 

نمی شــوند. تــا کنــار حــوض کوثــر بــر مــن وارد شــوند. 

ــت  ــد، تمام ــود دارد و بی تردی ــدا وج ــاب خ ــاg وکت ــام رض ــان ام ــق می ــه ای وثی ــن رابط بنابرای
گفتــار و ســیره ایشــان به شــکل مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه شــرح و عینّیــت بخشــیدن بــه تعالیــم 
کتــاب خــدا اختصــاص یافتــه و قــرآن در اندیشــه، گفتــار و کــردار ایشــان، عینیــت تــاّم یافته اســت.
ــه اینکــه امــام رضــا g چــه هنجارهــا، اصــول و چهارچوبــی را  از ایــن رهگــذر، دســت یافتــن ب
ــم  ــس مغتن ــری ب ــد، ام ــته می دان ــنهاد و بایس ــه پیش ــا جامع ــد ب ــی و پیون ــی اجتماع در همگرای
ــار الّرضــا g« و عطــاردی در »مســند اإلمــام  ــد. شــیخ صــدوق در »عیــون اخب به حســاب می آی
الرضــا g« و قّیومــی در »صحیفــة الرضــا g«، تــالش کرده انــد کــه احادیــث منقــول از امــام 
رضــا g را گــزارش کننــد. باقــر شــریف قرشــی در»حیــاة اإلمــام علــی بــن موســی الرضــا علیــه 
ــه بررســی  ــاة اإلمــام الرضــا g« ب الســالم، دراســه و تحلیــل« و جعفــر مرتضــی عاملــی در»حی
ابعــادی از زندگــی ایشــان پرداختــه انــد. ســروری مجــد)1392( در مقالــه ای بــا عنــوان »فرهنــگ 
رضــوی و جامعــۀ آرمانــی«، عقل گرایــی، برپایــی عــدل و شــکوفایی اقتصــادی را مــورد تأکیــد امــام 
رضــاg قلمــداد کــرده اســت. اصفهانــی)1397( در مقالــه »مطالعــۀ تطبیقــی کرامــت انســان از 
منظــر ســیرۀ رضــوی و مبانــی اومانیســم« بــه تفــاوت کرامــت انســان از دیــدگاه امــام رضــاg و 
اومانیســم پرداختــه اســت. نامــدار جویمــی و همــکاران)1398( درمقالــۀ »مهارت هــای ارتباطــی 

در ســیره رضــوی« بــر روش هــای ارتباطــی در ســیرۀ رضــوی، متمرکــز شــده اســت.
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بــا توجــه بــه بررســی های انجــام شــده، تاکنــون پژوهــش مســتقلی دربــارۀ اصــول هنجارهــای 
اجتماعــی در ســیرۀ رضــوی انجــام نشــده و ایــن جســتار را می تــوان رویکــردی نوآورانــه دانســت 
کــه نویســنده ابتــدا گفتارهــا و رفتارهــای ایشــان را در ایــن زمینه بــه روش کتابخانــه ای گــردآورده و 
ســپس به شــیوۀ توصیفی تحلیلــی آن را کنــدوکاو کــرده اســت. یافته هــا حاکــی اســت کــه در بیــن 
آموزهــای اخــالق اجتماعــی، امــور هشــت گانه ذیــل پربســامدتر و بیشــتر مــورد تأکید ایشــان بوده 
اســت: 1. فراگیــری و فرادهــی 2. تکریــم شــاعران متعّهــد و آگاهی بخــش3. پاسداشــت اخــّوت 
ایمانــی4. التــزام بــه ســخن پــاك 5. مهــرورزی بــه دیگــران6. ســخاوت و انفــاق 7. کتمــان صدقــه و 

گریــز از تحقیــر 8 . چشم پوشــی و گذشــت خردمندانــه.

۲.هنجارهای هشت گانه اجتماعی

2-1. فراگیری و فرادهی

دانــش طلبــی بــا سرشــت انســان عجیــن اســت و علــم بــه معنــای وســیع خــود، عامــل ســاختن 
ــن  ــت و در اولی ــم اس ــگاه عل ــت و جای ــاوی اهمی ــرآن ح ــۀ ق ــا آی ــت. ده ه ــت اس ــان و طبیع انس
آیه هایــی کــه بــر پیامبــر اســالمn نــازل شــده، ســخن از قرائت، تعلیــم و قلــم اســت)علق، 5-1(. 
ــر معرفــت دیــن و  جایــگاه دانشــمندان ســتوده شــده)مجادله، 11( و از ســویی، تأکیــد فــراوان ب
ــًة َفَلــْو  علــوم االهــی و انتقــال آن بــه دیگــران شــده اســت. در آیــه »َمــا کَاَن اْلُمْؤِمُنــوَن ِلَینِفــُروْا َکافَّ
ُهْم  یــِن َو ِلُینــِذُروْا َقْوَمُهــْم ِإَذا َرَجُعــوْا ِإَلیهــم َلَعلَّ ُهــوْا فــِی الدِّ َیَتَفقَّ نکــم َطائَفــٌة لِّ اَل َنَفــَر ِمــن کل ِفْرَقــٍة مِّ
یحَذُروَن«)توبــه،122(، تأکیــد شــده بایــد از میــان هــر قومــی عــّده ای برخیزنــد و بــرای فراگرفتــن 
آموزه هــای اعتقــادی، اخالقــی و عملــی اســالم در مراکــز تعلیــم و تربیــت حضــور یابنــد و ســپس 
دیگــران را بــرای تشــکیل جامعــه ای فرهیختــه، بــا مســائل اســالمی آشــنا ســازند. شــّکی نیســت 
کــه منظــور از»فقاهــت در دیــن« فراگیــری همــة عرصه هــای دیــن اعــّم از اصــول، اخــالق و فــروع 
اســت. شــگفتا آیــۀ همزمــان فراگیــری و فرادهــی را الــزام کــرده اســت)طباطبایی،1390ق، ج 9 :  
ــکاران، 1374، ج 8 : 193(. واژۀ  ــیرازی و هم ــکارم ش ــی، 1406ق،  ج 13 : 337؛م 404؛ صادق
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ــی  ْهِلَها«)نســاء، 58(، جمــع محّل
َ
ــَی أ ــاِت ِإل َماَن

َ
وْا اْل ــَؤدُّ ن ُت

َ
ــْم أ ُمُرُک

ْ
ــَه َیأ ــة» ِإنَّ اللَّ ــات« در آی َماَن

َ
» اْل

ــه  ــه الــف والم اســت و انحصــاری در اموالــی کــه مــردم بــه یکدیگــر می ســپارند، نــدارد، بلکــه ب ب
گفتــۀ امامــان باقــر و صــادقb و بســیاری از صحابــه، شــامل امانــات الهــی یعنــی الزامــات و اوامــر 
ــامل  ــز ش ــان ها را نی ــی انس ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــوی، علم ــات معن ــالوه  امان ــش و به ع و نواهی
ــم،1419ق،  ــی حات ــن اب ــری، 1412ق، ج5: 92؛ اب ــی،1372،ج3: 98؛ طب ــود. )طبرس می ش
ج 3: 986( از ایــن رهگــذر، دانشــمندان امانتدارانــی هســتند کــه موّظف انــد آگاهی هــا و 

ــار مــردم قــرار دهنــد. دانش هــای خــود را در اختی

ــتند.  ــطح نیس ــك س ــت در ی ــی و اهمی ــی و تعلیم ــت ارزش تعّلم ــوم از جه ــۀ عل ــد هم بی تردی
علــوم را از لحــاظ حکــم فراگیــری آن، در پنــج گــروه می تــوان دســته بندی کــرد: واجــب، حــرام، 
مســتحب، مبــاح و مکــروه. تحصیــل دانش هایــی کــه مقّدمــۀ ســازندگی مــادی یــا معنــوی، دنیوی 
یــا اخــروی، فــردی یــا اجتماعــی اســت و بــدون آن هــا اســاس حیــات مــاّدی و معنــوی انســان بــه 
مخاطــره می افتــد؛ برخــی واجــب عینی انــد مثــل شــناخت عقایــد و تکالیــف شــرعّیه و پــاره ای 
ــة:  ــم ثالث ــوم نظامــی. پیامبــرn در حدیــث »اّنمــا العل ــم طــّب و عل ــد مثــل عل واجــب کفایی ان
آیــٌة محکمــة أو فریضــٌة عادلــٌة او ســّنٌة قائمــة و مــا خالهــّن فهــو فضل«)کلینــی، 1365، ج1: 32؛ 
ــمرده اند:  ــی ش ــب عین ــل را واج ــه گانۀ ذی ــای س ــم دانش ه ــی،1403ق، ج1: 211(. تعّل مجلس
آیــة محکمــه :اصــول اعتقــادات؛ فریضــة عادلــه : علــم اخــالق و ســنة قائمه: احــکام االهــی و درك 

ــانی،1406ق، ج1: 133( ــض کاش ــی،1399ق، ج12: 158؛ فی ــا و حرامها.)مجلس حالله

 امــام رضــا g، کــه مفســر گفتــاری و عملــی قــرآن اســت، تأکیــد فزونــی بــر بصیــرت افزایــی، 
ــمرده  ــری الزم ش ــی را ام ــری و فراده ــران دارد و فراگی ــه دیگ ــش ب ــن و انتقال ــناخت ژرف از دی ش
ــازی  ــه 1406ق: 338 ؛ نم ــن بابوی ــال« )اب ــراب جّه ــم أع ــوا وإاّل فأنت ــث » تفّقّه ــت. در حدی اس
،1419ق،ج 8 :283(؛ امــر بــه فهــم ژرف از دیــن مــی کنــد و غیــر عالمــان را چونــان بادیه نشــینان 
نادان،قلمــداد کــرده اســت. درحدیــث» لــو وجــدُت شــاّبًا مــن شــبان الشــیعة ال یتفّقــه، لضربتــه 
ــًة بالّســیف«)همان(،تأکید مــی کنــد اگــر جــوان شــیعه ای را بیابــم کــه در صــدد شــناخت  ضرب
عمیــق از دیــن بــر نمــی آید،شــاّلق خواهــم زد، و در جمله»منزلــة الفقیه فــی هذا الوقــت ، کمنزلة 
النبیــاء فــی بنــی إســرائیل«)همان(، جایــگاه اســالم شناســان اندیشــمند را در مکتــب اســالم و 
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امــت آخــر الّزمــان، هماننــد جایــگاه پیامبــران بنــی اســرائیل دانســته است.ایشــان در جملــه» إّن 
الفقیــه یســتغفر لــه مالئکــُة الّســماء وأهــُل الرض و الوحــش والطیــر و حیتــان البحــر« )همــان(؛ 
فرشــتگان آسمان،ســاکنان زمین،درندگان،پرنــدگان و ماهیــان را، اســتغفار کننــده بــرای شــخص 
دیــن شــناس مــی شناســاند.امام در حدیــث» تفّقهــوا فــی دیــن اللــه فإّنــه أروی مــن لــم یتفّقــه فی 
دینــه مــا یخطــئ أکثــر ممــا یصیــب ، فــإّن الفقــه مفتــاح البصیــرة، وتمــام العبــادة، والســبب إلــی 
المنــازل الرفیعــة، وحــاز المــرء المرتبــة الجلیلــة فــی الّدیــن والّدنیــا، فضــُل الفقیــه علــی العبــاد 
کفضــل الّشــمس علــی الکواکــب، و مــن لــم یتفّقــه فــی دینــه لــم یــزّك اللــه لــه عماًل«)همــان(؛ 
دســتور مــی دهــد، در دیــن، شــناخت عمیــق پیــدا کنیــد، زیــرا شــخص غیرعالــم، اشــتباهاتش 
بیشــتر از حق شناســی اوســت. شــناخت، کلیــد بصیــرت، مکّمــل عبــادت و نردبــان درجــات عالی 
به شــمار مــی آیــد. انســان در پرتــو دانــش بــه درجــات واالی دنیــوی و معنــوی می رســد. برتــری 
فقیــه بــر عابــد، هماننــد امتیــاز خورشــید نســبت بــه ســتارگان اســت. کســی کــه فقیــه در دیــن 

نباشــد، خداونــد اعمالــش را تزکیــه و تأییــد نمی کنــد. 

۲-۲. تکریم شاعران متعهد و آگاهی بخش

ــد  ــان، می توان ــودی انس ــرمایه های وج ــۀ س ــد هم ــاعری مانن ــر ش ــعر و هن ــك ذوق ش ــدون ش ب
ــا مخــّرب باشــد. ارزیابــی اســالم در زمینــۀ شــعر، متوجــه هدف هــا ،جهت گیری هــا و  ســازنده ی
نتیجه هاســت و درصورتــی ارزشــمند اســت کــه در مســیر صحیــح بــه کار افتــد و از آن بهره گیــری 
مثبــت شــود، امــا اگــر ایــن هنــر بــزرگ در خدمــت ظالمــان و جّبــاران و توصیــف عیــش و 
ــعر  ــن الش ــد: »ان م ــرn فرموده ان ــت. پیامب ــد ارزش اس ــد، ض ــگ باش ــوایی و نن ــراب و رس ش
لحکمة«)طوســی،1351،ج7: 227؛ابــن ماجــه، ج2: 1235؛ ابــن عبــد البــر، ج2: 368(. 
بعضــی از اشــعار، حکمــت اســت و بــه حســان یکــی از شــعرای مدافــع اســالم فرمــود: »اهجهــم 
فــان جبرئیــل معك«)ابــن حنبــل، ج4: 299؛ متقــی هنــدی، ج11: 673(. دشــمنان را هجــو کن 
کــه جبرئیــل بــا توســت. امــام علــیg هنگامی کــه گروهــی از یارانــش در شــب رمضان، مشــغول 
ــد،  ــن ابــی الحدی ــه آن هــا فرمــود: »اعلمــوا اّن مــالك امرکــم  الدین«)اب خوانــدن شــعر شــدند، ب
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ج20: 153؛ مجلســی، ج34: 346(، بدانیــد شــعر وســیله ای اســت و معیــار ارزیابــی آن، تعقیــب 
ــه لــه بیتــا  اهــداف دینــی اســت. امــام صــادقg گفته انــد: »مــن قــال فینــا بیــت شــعر بنــی اللَّ
فــی الجنة«)ابــن بابویــه ، ج1: 15؛حرعاملــی، ج14: 597 (؛ هــر کســی دربــارۀ مــا بیــت شــعری 
بگویــد خــدا خانــه ای در بهشــت بــرای او بنــا می کنــد. در حدیــث دیگــری نیــز فرموده انــد:» مــا 
قــال فینــا قائــل بیــت شــعر حّتــی یؤیــد بــروح القــدس ) ابــن بابویــه، ج1: 15(؛ هرکــس  دربــارۀ مــا 

بیــت شــعری گویــد، مؤّیــد بــه روح القــدس اســت«.

 bو امامــان معصوم n در زبــان عربــی، قصایــد، قطعه هــا و آثــار بســیاری در ثنــای پیامبــر اکــرم
و پاکــی و تقــوا و مبــارزه بــا دزدان و غارتگــران و جبــاران ســروده شــده اســت. ایــن مدایــح از مقولــه 
شــعر متعهدانــه اســت کــه در ایــن گونــه آثــار، حقانیــت رهبــران الهــی و راه آنــان را مــی نمایاننــد و 
می کوشــند حقایــق را بــه فرهنــگ جامعــه و شــعور اجتماعــی منتقل ســازند و موضــع مــردان حق و 
رهبــران ســعادت و عدالــت را در برابــر دیگــران و به ویــژه ستم گســترانی مانند مأمون تحکیم بخشــند 
و اســتوارتر دارنــد. ایــن آثــار از نظــر اخالقــی و تربیتــی بــس ســودمند اســت، زیــرا در آن هــا ذکــر 
فضایــل اخالقــی، رفتــار پیشــوایان، فداکاری هــا و مجاهــدت هــای آنــان و محبــت آنان به انســان ها 
آمــده اســت. این هــا همــه به صورتــی عمیــق، پــرورش دهنــده و آموزنــده اســت. امــام رضــاg نیــز 
در امتــداد همیــن مســیر، شــاعرانی را کــه بازگــو کننــدۀ مناقــب اهــل بیــتb و نشــر بینش هــا و 

ارزش هــای آنــان بوده انــد، مشــمول لطــف و انعــام خویــش قــرار داده اســت.

2-2-1.ابواســحاق ابراهیــم بــن عبــاس صولــی کاتــب در زمــرۀ دانشــمندان و شــاعران بغــداد 
ــت .وی  ــا داش ــتی توان ــز دس ــعر نی ــود و در ش ــح ب ــغ و فصی ــان بلی ــد. وی از کاتب ــمار می آم به ش
اشــعاری در مــدح امــام رضــا g ســروده اســت کــه در نتیجــه، 10 هــزار درهــم از امــام پــاداش 
گرفــت کــه پــاره ای از آن را هزینــه زندگــی خانــواده خویــش نمــود و بخشــی را بــرای تجهیــز و کفن و 

ــتری، 1425ق، ج1: 219(. ــه،1404ق، ج2: 154؛ شوش ــت)ابن بابوی ــود نگه داش ــن خ دف

2-2-2.امــام رضــاg بــه ابونــؤاس شــاعر نامــدار نیــز 300دینــار به اضافــۀ یــک مرکــب 
بخشــیدند)ابن بابویــه،1404ق، ج2: 155؛ امیــن،1403، ج2: 15( وی اشــعار بلنــد ستایشــی و 

الهام گــر ذیــل را انشــا کرده انــد:
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»....فلما ذا ترکت مدح ابن موسی      والخصال اّلتی تجمعّن فیه

قلت ال أستطیع مـــدح امام                   کان جبــریل خادمـًا لبیه

قصرت ألسن الفصاحة عنــه                 و لهــذا القریض ال یحتویه«

)ابن بابویه،1404ق، ج2: 154(1

2-2-3. امــام رضــاg بــه روایتــی، بــه دعبــل بن علــی خزاعــی 600 دینــار بخشــیدند و از کمی 
آن عــذر خواســتند)امین، 1403ق، ج2: 15(. همچنیــن بعــد از آنکــه دعبــل، قصیــده  اش را کــه 
بــا بیــت: »مــدارس آیــات خلــت مــن تــالوة/ و منــزل وحــی مقفــر العرصــات«، شــروع می شــود، بــه 
پایــان رســانید، امــام رضــاg از جــا برخاســت و بــه دعبــل فرمــود: جایــی نــرو و خــود بــه انــدرون 
خانــه رفــت. پــس از مّدتــی صــد دینار مســکوك بــه نام خودشــان را توّســط خــادم برای وی فرســتاد 
و بــه او پیــام داد: ایــن مبلــغ را نفقــه خــودت قــرار بــده. امــام در ادامــه جّبــه و عبــای ارزشــمند خود 
را نیــز به عنــوان هدیــه متبــّرك، بــه او داد)ابــن بابویــه،1404ق، ج2: 295؛ همــان،1405ق، ج2: 

373؛ مجلســی،1403ق، ج49 :24(.

2-3. گسترش و پاسداشت اخّوت ایمانی 

اخّوت و برادری اقسامی دارد:

2-3-1. طبیعــی شــرعی: مثــل دو فــرد از بشــر کــه از طریــق قانونــی و شــرعی متولــد شــده اند، 
بــه یــك پــدر و یــا یــك مــادر یــا بــه هــر دو منتهــی شــوند کــه درآن آثــاری چــون ارث وجــود دارد.

2-3-2. طبیعــی غیرشــرعی: ماننــد بــرادر متوّلــد شــده از زنــا کــه بــرادر حــالل زاده خــود از نظــر 
ظاهــری و طبیعــی به حســاب می آیــد، امــا از نظــر قانونــی و شــرعی ارتباطــی بیــن آن دو وجــود 

ــد. ــه آن دو از وی ارث می برن ــرد و ن ــه از والدیــن خــود ارث می ب ــدارد و وی ن ن

1. بــه مــن گوینــد: چــرا مــدح پســر موســي )ع( را رهــا کــردي و دربــارۀ آن خصلت هــاي نیکویــي کــه در او جمــع شــده شــعر نگفتــي؟ 
گفتــم: مــن هرگــز توانایــي نــدارم ســتایش کنــم امامــي را کــه جبرئیــل امیــن، خــادم دربــار پــدر آن بزرگــوار بــوده اســت. زبــان فصیــح 

ســخنوران از مــدح او عاجــز اســت و به خاطــر همیــن، هرگــز شــعر هــم نمي توانــد صفــات او و خوبي هــاي او را فراگیــر باشــد.
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2-3-3. شرعی غیرطبیعی: مانند برادر رضاعی که آثاری مانند حرمت ازدواج بر آن مترتب   می شود. 

ایــن ســه قســم مــورد توجــه اســالم بــوده و دســتورات اخالقــی و اجتماعــی مانند»صلــه رحــم« و 
»احســان « دربــارۀ آنــان صــادر شــده اســت.

َمــا اْلُمْؤِمُنــوَن ِإْخَوة«ٌ)حجــرات،10(، بــرادری  2-3-4. افــزون بــر ایــن اقســام اخــوت، آیــۀ »ِإنَّ
ــی  ــول جهان بین ــرادری، معل ــن ب ــد. ای ــریع می کن ــان تش ــن مؤمن ــز در بی ــی را نی ــی و ایمان دین
ــر اســت کــه آثــاری شــرعی، اجتماعــی و حقوقــی نیــز بــر آن،  واحــد و اعتقــاد بــه خالقــی مدّب
ــواده  ــك خان ــم ی ــه حک ــلمان ها را ب ــام مس ــالم تم ــل، اس ــن اص ــاس ای ــر اس ــود. ب ــار می ش ب
ــل و  ــه در عم ــعار ک ــا در ش ــه تنه ــرده و ن ــاب ک ــر خط ــرادر یکدیگ ــر و ب ــه را خواه ــد و هم می دان
تعّهدهــای متقابــل نیــز همــه خواهــر و برادرنــد. از ایــن رهگــذر، مســلمانان از هــر نــژاد و دارای 
هــر زبــان و هــر ســّن و ســال و در هــر منطقــه جغرافیایــی بــا یکدیگــر احســاس عمیــق بــرادری 
می کنند)طباطبایــی،1390ق،ج 18: 315(. عالوه بــر آیــۀ فــوق و آیاتــی ماننــد: »َو اْلُمْؤِمُنــوَن 
ْوِلیــاء بعض«)توبــه،71(،در منابــع حدیثــی نیــز روایــات بســیاری در 

َ
َو اْلُمْؤِمنــاُت َبْعُضُهــْم أ

زمینــۀ حقــوق مؤمنیــن بــر یکدیگــر، وارد شــده کــه پیغمبــرn در روایتــی30  حــّق برشــمرده 
اســت)کراجکی، 1369: 141؛ حــر عاملــی، 1414ق، ج12: 212(. 

ــر  ــر دیگ ــّدم ب ــته و آن را مق ــه داش ــیار توّج ــی بس ــوت دین ــگاه اخ ــه جای ــز ب ــا g نی ــام رض ام
ــی  ــد در حال ــون وارد ش ــر مأم ــد« ب ــرادرش »زی ــه ب ــده ک ــل ش ــته اند. نق ــرادری دانس ــای ب رابطه ه
کــه امــام رضــا g نیــز حضــور داشــت. مأمــون وی را گرامــی داشــت، اّمــا امــام رضــاg به خاطــر 
ــا او برخــورد نکــرد و به عــالوه طبــق نقلــی، پاســخ  ــا گشــاده رویی و بشاشــت ب لغزش هــای وی، ب
ســالم وی را نیــز نــداد. زیــد گفــت: پاســخ ســالم مــرا نمی دهــی درحالی کــه مــن پســر پــدر تــو 
هســتم؟ امــام فرمــود:» أنــت أخــی مــا أطعــت اللــه، فــإذا عصیــت اللــه ال إخــاء بینــی وبینك«)ابــن 
بابویــه ،1404ق، ج2: 259؛ ابــن شهرآشــوب،1376، ج2: 471(. تــو بــرادر منــی تــا زمانــی کــه 
مطیــع خــدا هســتی، اّمــا در صــورت نافرمانــی خداونــد، رابطــۀ بــرادری بین ما گسســته می شــود. 
طبــق گفتــار امــام رضــاg معیــار اخــوت دینــی اطاعــت خــدا و همگامــی در فکــر و عمل اســت و 

بــا انقطــاع آن مقیــاس، رابطــه بــرادری ایمانــی نیــز وجــود نــدارد. 
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2-4. گشاده رویی و پاك سخن گفتن

در کتــب اخالقــی بــرای ُحســن خلــق دو معنــا ذکــر کرده انــد: معنــای عــام و خاص)نراقــی، ج1: 
.)342

2-4-1.تلّبــس بــه عمــوم خصلــت هــا و صفــات پســندیده، معنــای عــام آن اســت. روایــت ذیــل 
پیامبــر n بــه ایــن معنــا اشــاره دارد: » اّنمــا بعثــت لتمــم مــکارم االخالق«)نــوری 1408ق، ج 
11: 187؛ داود بــن ســلیمان غــازی 1418ق: 131؛ طبرســی1392: 8؛ بیهقــی، ج 10 :192؛ 
ابــن أبــی الدنیــا: 6 (. مــن بــرای ایــن مبعــوث شــده ام کــه فضایــل اخالقــی را تکمیــل کنــم. ایــن 
ــی،1408ق، ج 8 :23(؛  ــن الخالق«)هیثم ــام محاس ــی تم ــت عل ــا بعث ــارات »إّنم ــا عب ــت ب روای
»إّنمــا بعثــت بمحاســن الخالق«)همــان(؛ »إنمــا بعثــت لتمــم صالــح الخالق«)ابــن حجــر، ج 6 
:419(؛ »ان اللــه بعثنــی بتمــام مــکارم الخــالق وکمــال محاســن االفعال«)هیثمــی 1408ق، ج 
8 :188( و»إّنمــا بعثــت لتمــم محاســن الخالق«)ابــن عبــد البــر،2000، ج 5 :115( نیــز روایــت 
شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب یکــی از اهــداف اصلــی برانگیخته شــدن پیامبــر n تکمیــل تمامت 

هنجارهــای اخالقــی اســت.

ــورد  ــاده رویی و برخ ــت از خوش رویی،گش ــارت اس ــق، عب ــن خل ــاص حس ــای خ 2-4-2.معن
ُن  پســندیده بــا دیگران)نراقــی، ج1: 342(. امــام صــادقg در تبیین این معنــا فرموده انــد: »ُتَلیِّ
ــُب َکالَمــَک َو َتْلقی َاخاَک ِبِبْشــٍر َحَســٍن«)ابن بابویــه،1361 :253؛ همــان،1363،  جاِنَبــَک َو ُتَطیِّ
ج4: 412(.حسن خـــلق آن اســـت کـــه بـرخـــوردت را نـــرم کـنـــی و سـخـنـت را پـاکـــیزه سازی و 
بــرادرت را بــا خوش رویــی دیــدار نمایــی. در ایــن مقالــه، معنــای خــاص حســن خلــق، مــراد اســت. 
ــی  ــرت های اجتماع ــه در معاش ــت ک ــی اس ــن صفات ــو از بارزتری ــرم و نیک ــخن ن ــاده رویی و س گش
باعــث جلــب محبــت شــده و اثــری شــگفت انگیز دارد. قــرآن بــر ارزشــمند بــودن آن تکیه بســیاری 
کــرده و بــا تعبیــر: »اّنــک لعلی خلــق عظیم«)قلــم ،4( پیامبــرn را از رهگذر اتصاف به آن ســتوده 
اســت. قــرآن، ایــن مزیــت گران مایــۀ اخالقــی را طبــق آیــه »َفِبمــا َرْحَمــٍة ِمــَن اللــِه ِلْنــَت َلُهــْم وَ َلــو 
ــوی  ــزرگ از س ــی ب ــران،159(1؛ عنایت ــَك«)آل عم ــْن َحوِل ــُوا ِم ــِب الْنَفض ــَظ اْلَقْل ــًا َغلی ــَت َفّظ ُکْن

1. در پرتو رحمت و لطف خدا با آنان مهربان و نرمخو شده ای و اگر خشن در گفتار و سنگدل بودی از گردت پراکنده می شدند.
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ْحَســُن َفِإَذا 
َ
تــِی ِهــَی أ َئُة اْدَفــْع ِبالَّ ــیِّ خداونــد شناســانده اســت. و آیــۀ »َو اَل َتْســَتِوی الحَســَنُة َو اَل السَّ

ــُه َولــی َحِمیٌم«)فصلــت،34(. تأکیــد می کنــد کــه بــدی را بــه بــدی  نَّ
َ
ــِذی َبْیَنــَك َو َبْیَنــُه َعــَداَوٌة َکأ الَّ

پاســخ ندهیــد، بلکــه باطــل را بــه حــّق، جهــل را بــه حلــم و بــدی را بــا خوبــی پاســخ دهیــد. گرچــه 
ــۀ فــوق، شــاخه ای از»حســنة« و »ســیئة«  ــی در آی »حســنة« و»ســیئة« مفهــوم وســیعی دارد، ول
ــیرازی،1374، ج2: 280(.  ــت)مکارم ش ــور اس ــی منظ ــاری و تبلیغ ــای گفت ــه روش ه ــوط ب مرب
ْحَســُن« حــاوی ایــن نکتــه اســت کــه هرگــز بــدی را بــا بــدی پاســخ 

َ
ِتــی ِهــَی أ عبــارت »اْدَفــْع ِبالَّ

ــِإَذا  ندهیــد کــه ایــن روش انتقام جویــان اســت و موجــب لجاجــت منحرفــان می گــردد. در فراز»َف
ــُه َوِلــیٌّ َحِمیــٌم« بــه فلســفۀ عمیــق حســن ُخلــق اشــاره کــرده کــه  نَّ

َ
ــِذی َبْیَنــَك َو َبْیَنــُه َعــداَوٌة َکأ الَّ

در نتیجــۀ آن، دشــمنان سرســخت تبدیــل بــه دوســتان گــرم و صمیمــی می شــوند و محبــت جــای 
کینه هــا و عداوت هــا را می گیــرد.

ــه مســئلۀ مالطفــت در برخوردهــا و تــرك خشــونت در معاشــرت، بســیار  ــات اســالمی ب در روای
اهمیــت داده شــده اســت. در حدیــث امــام حســین g از پــدرش امــام علــی g دربــارۀ پیامبــر
n آمــده اســت: »پیامبــرn همیشــه بــا هم نشــینانش خــوش رو و خنــدان و مالیــم بــود، هرگــز 
ــد و  ــوس نمی ش ــس از او مای ــود، هیچ ک ــو نب ــان و عیب ج ــگر و بدزب ــنگدل و پرخاش ــن و س خش
هرکــس بــه در خانــۀ او می آمــد، ناامیــد بازنمی گشــت: ســه چیــز را از خــود رهــا کــرده بــود: مجادله 
ــا  ــردم ره ــارۀ م ــز را درب ــه چی ــود و س ــوط نب ــه او مرب ــه ب ــت در کاری ک ــی و دخال ــخن، پرگوی در س
کــرده بــود: کســی را مذّمــت و ســرزنش نمی کــرد، از لغزش هــا و عیــوب پنهانــی مــردم جســت وجو 
نمی کــرد و هرگــز ســخن نمی گفــت مگــر دربــارۀ امــوری کــه ثــواب الهــی را امیــد داشــت. در موقــع 
ــد و هنگامی کــه  ــود کــه همــه ســکوت اختیــار می کردن ــه قــدری نافــذ الکلمــه ب ســخن گفتــن ب
ســاکت می شــد، آن هــا بــه ســخن درمی آمدنــد، و نــزد او هرگــز نــزاع و مجادلــه نمی کردنــد. هــرگاه 
فــرد غریــب و ناآگاهــی بــا خشــونت ســخن می گفــت و درخواســتی می کــرد، تحّمــل می نمــود و 
بــه یارانــش می فرمــود: هــرگاه کســی را دیدیــد کــه حاجتــی دارد بــه او عطــا کنیــد و هرگــز کالم 

کســی را قطــع نمی کــرد تــا ســخنش پایــان گیرد«)ابــن بابویــه،1361: 81(.

ــا آموزه هــای قــرآن  ــارۀ حســن ُخلــق، تطابــق کامــل ب ســخنان و رفتــار امــام رضــا g هــم درب
و ســّنت پیامبــر n داشــته اســت. ایشــان فرموده انــد: »مــا مــن شــی ء أثقــل فــی المیــزان مــن 
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حســن الخلق«)ابــن بابویــه،1404ق، ج 2 :40(. در روز قیامــت چیــزی در میزان عمل ســنگین تر 
از خلــق خــوب نیســت. در حدیثــی دیگــر از امــام رضــا g آمــده اســت: »علیکــم بحســن الخلق، 
فــإن حســن الخلــق فــی الجنــة ال محالــة، و اّیاکــم و ســوء الخلــق فــان ســوء الخلــق فــی الّنــار ال 
ــام  ــه فرج ــرا ک ــوید، زی ــق ش ــن خل ــه حس ــس ب ــی،1403ق، ج 68 :383(. متلب محالة«)مجلس
 g ــام رضــا ــرد آتــش اســت. ام ــد کــه ســرانجام آن ف ــق بپرهیزی او بهشــت اســت، و از ســوء خل
عالوه بــر گفتــار، تجّســم عملــی معاشــرت پســندیده بــود. ابراهیــم بــن عباس صولــی کــه از مدینه 
تــا مــرو همــراه ایشــان بــوده اســت، می گویــد: »نــه کســی را دیــده و نــه از کســی شــنیده ام کــه برتر 
از او باشــد. از او چیزهایــی دیــده ام کــه از هیچ کــس ندیــدم. نشــد کــه بــه کســی در ســخن گفتــن 
ــا او ســخن می گفــت، کالم او را قطــع نمی کــرد و مجــال مــی داد تــا  ظلــم یــا جفــا کنــد، هرکــه ب
آخــر ســخنش را بگویــد. ندیــدم کــه در پیــش کســی پایــش را دراز کنــد یــا در پیــش کســی تکیــه 
کنــد یــا بــه کســی از غالمانــش فحــش بدهــد. ندیــدم کــه آب دهــان را بــه زمیــن انــدازد یا با صــدا و 
قهقهــه بخنــدد، بلکــه فقــط تبّســم می کــرد چــون ســفرۀ طعــام را بــاز می کردنــد همه خدمتــکاران 
و غالمانــش را و حّتــی دربــان را بــا خود در ســر ســفره می نشــانید)ابن بابویــه،1404ق، ج2: 197؛ 
ــونت در  ــز از خش ــر پرهی ــد اگ ــردی، 1415ق، ج15: 556(. بی تردی ــی1417ق: 213؛ بروج قم
گفتــار و رفتــار را عامــل پیــروزی معنــوی پیامبــر اســالم n و پیشــوایان معصــوم برشــماریم و آن 
را »معجــزۀ اخالقــی« در جــذب دوســتان و دشــمنان سرسخت شــان بنامیــم، اغــراق نکرده ایــم. 

2-5. مهرورزی به دیگران

  اگــر رابطه هــا و پیوندهــای اجتماعــی بــر پایــۀ محبــت و مودت، شــکل گیــرد، کارســازتر و دیرپاتر 
اســت. اگــر عقــل همچــون »چــراغ راهنمــا« اســت کــه روشــنی می بخشــد و راه را نشــان میدهــد، 
ــان عقــل اســت. از  ــان دل، قویتــر از زب محبــت نیــز نقــش »موتــور محــّرک« را دارد و بی تردیــد زب
اینــرو، ریشــه یابی عوامــل تقویت کننــدۀ دوســتی، نقــش بنیادیــن در بهبــود و ارتقــای معیشــت 
دارد. واژگان »ودود«)هــود،90(، »رحمــن« و »رحیــم« از صفــات خداوندنــد و کلمه هــای »مــوّدت« 
و »رحمــت« در آیــات زیــادی و در رابطــه بــا موضوعــات گوناگونــی، مطــرح شــده اند. طبــق آیــۀ »َو 
ًة َو َرْحَمــًة«)روم،21( بیــن مــا انســان ها نیــز نهــاده شــده و در مقــام تشــریع و  َجَعــَل َبْیَنُکــْم َمــَودَّ
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اعتبــار از مــا درخواســت شــده کــه در روابــط اجتماعــی آن را بــه کار گیریــم و تقویــت کنیــم.

امــام رضــا g دربــارۀ محبــت بــه دیگــران، رهنمودهــای بســیار راهگشــایی فرموده انــد. 
ایشــان در حدیــث: »التــوّدد إلــی الّنــاس نصــف العقل«)کلینــی،1365،ج 2: 643 ؛ ابــن شــعبه 
حرانــی،1363: 443؛ قیومــی1373: 390(. مهــرورزی بــه مــردم را نصف خردمندی دانســته اند. 
در حدیــث: »ال یکــون المؤمــن مؤمنــًا حّتــی یکــون فیــه ثــالث خصــال: ســنة مــن رّبــه، وســنة مــن 
نبیــه، وســنة مــن ولیــه، فأّمــا الّســنة مــن رّبــه فکتمــان ســّره، قــال اللــه جــّل جاللــه: »عالــم الغیب 
فــال یظهــر علــی غیبــه أحــدًا * إال مــن ارتضــی مــن رســول«، وأما الســّنة مــن نبیــه فمــداراة الّناس، 
فــإن اللــه عــّز وجــّل أمــر نبیــهn بمــداراة الّنــاس، فقــال: »خــذ العفــو وأمــر بالعــرف وأعــرض عــن 
الجاهلیــن«، وأّمــا الســنة مــن ولیــه فالصبــر فی البأســاء والضــراء، یقــول اللــه عّزوجــّل: »والصابرین 
فــی البأســاء والّضــراء وحیــن البــأس أولئــك الذیــن صدقوا وأولئــك هــم المتقون«)کلینــی، 1365، 
ــه  ــد ک ــح می کن ــا: 37( تصری ــان، بی ت ــه،1417ق: 408؛ 1362: 82؛ هم ــن بابوی ج2 :241؛ اب
ــی او  ــد ســبحان، پیامبــرn و ول ــه ســه ویژگــی خداون مؤمــن کامــل کســی اســت کــه خــود را ب
متلّبــس کنــد و در ادامــه بــا استشــهاد بــه آیــۀ »خــذ العفــو و أمــر بالعــرف و أعــرض عــن الجاهلین« 
مــدارا کــردن بــا مــردم را صفــت و خــوی رســول خــدا n قلمــداد کــرده اســت. ایشــان در حدیــث: 
»رأس العقــل بعــد االیمــان باللــه التــوّدد إلــی الّنــاس واصطنــاع الخیــر إلــی کل بــّر وفاجر«)ابــن 
بابویــه، 1404ق، ج 2: 38؛ عطــاردی، 1406ق، ج1 :4( تأکیــد می کنــد کــه بنیــان خردمنــدی 
پــس از ایمــان بــه خــدا، محبــت ورزی بــه مــردم و نیکــی بــه هــر شــخص نیکــوکار و بدکــردار اســت. 
و امــامg در روایــت:» اصطنــع الخیــر إلــی مــن هــو أهلــه والــی مــن هــو غیــر أهلــه فــإن لــم تصب 
مــن هــو أهلــه فأنــت أهلــه«) ابــن بابویــه، 1404ق، ج 2 :38(، پــای فشــرده اســت  کــه نیکــی کــن 
بــه کســی کــه شایســته آن اســت و کســی کــه ســزاوار آن نیســت،زیرا اگــر وی ســزاوار نیســت ،تــو 
ــوّدد«  ــث مذکــور، از واژه»ت ــام رضــاg در دو مــورد از احادی ــته  نیکــی کــردن هســتی. ام شایس
ــه  معنــای دوســت  اســتفاده می کنــد. در تفــاوت محبــت و مــوّدت تأکیــد می شــود کــه مــوّدت ب
داشــتنی اســت کــه اثــرش در مقــام عمــل ظاهــر شــود. نســبت مــودت بــه محبــت ماننــد نســبت 
خضــوع بــه خشــوع اســت. خضــوع بــه خشــوعی گفتــه می شــود کــه در مقــام عمــل ظهــور و بــروز 
یابــد برخــالف خشــوع کــه نوعــی تاّثــر نفســانی اســت کــه بــر اثــر مشــاهده عظمــت و کبریایــی 
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مخاطــب در دل پدیــد می آیــد. دوســت داشــتن تــا در قلــب اســت و ظهــوری نیافتــه محبــت نــام 
دارد اّمــا اگــر نمایــان شــد و در مقــام عمــل خــود را نشــان داد، مــوّدت نــام دارد)قرشــی،1367، ج 

ــی،1390ق، ج 16 :166(. 7 :192؛ طباطبای

ــارۀ  ــیاری درب ــای بس ــز نمونه ه ــا g نی ــام رض ــی ام ــی و عمل ــی عین ــار، در زندگ ــر گفت عالوه ب
محبــت ورزی بــه مــردم مشــاهده می شــود. راوی می گویــد: »نــزل بأبــی الحســن الرضــاg ضیف 
وکان جالســًا عنــده یحدثــه فــی بعــض اللیــل فتغیــر الســراج فمــَد الرجــل یــده لیصلحــه، فزبــره 
أبوالحســنg ثــم بــادره بنفســه فأصلحــه ثــّم قــال لــه: إنــا قــوم ال نســتخدم أضیافنا«)کلینــی، 
1365، ج6: 283؛ مجلســی، 1403ق، ج49: 102(. مهمانــی بــر امــام رضــاg وارد شــد و تــا 
پــاره ای از شــب ســخن گفتنــد و در ایــن هنــگام، چــراغ مشــکل پیدا کــرد و مهمــان درصــدد تعمیر 
آن بــر آمــد. امــام وی را از انجــام آن بازداشــت و خــود اقــدام کــرد و فرمــود کــه مــا مهمــان خــود را بــه 
خدمــت نمی گیریــم. همین گونــه خادمــان آن حضــرت گــزارش کرده انــد: »قــال لنــا أبوالحســن
g، إن قمــت علــی رؤوســکم و أنتــم تأکلــون فالتقومــوا حّتــی تفرغــوا، ولربمــا دعا بعضنــا فیقال: 
هــم یأکلــون، فیقــول: دعوهــم حّتــی یفرغوا«)برقــی 1330،ج 2: 423(. امــام بــه مــا گفتــه بودنــد 
اگــر مــن بــاالی ســر شــما آمــدم و شــما مشــغول خــوردن بودیــد، برنخیزیــد تــا از خــوردن فــارغ 
شــوید. گاهــی برخــی از مــا را صــدا مــی زد و بــه ایشــان گفتــه می شــد کــه مشــغول خــوردن اســت، 
ــت: »کان  ــده اس ــل ش ــی نق ــد. در روایت ــام برس ــه اتم ــش ب ــا غذای ــد ت ــش کنی ــود: رهای می فرم
ــی، 1365، ج 6:  ــن طعامه«)کلین ــرغ م ــی یف ــتخدمه، حّت ــا الیس ــنg إذا أکل أحدن أبوالحس
298(. امــام رضــاg در وقتــی کــه یکــی از خادمانــش مشــغول خــوردن بــود، تــا زمان اتمــام غذا، 

وی را بــه کاری نمــی گمــارد.

2-6. سخاوت و انفاق به نیازمندان

ــود.  ــی می ش ــی و غیرمال ــش های مال ــامل بخش ــود، ش ــیع خ ــوم وس ــه مفه ــه ب ــاق و صدق انف
در قــرآن مجیــد بیــش از 190 آیــه بــه انفــاق مالــی اختصــاص یافتــه اســت. انفــاق بــه دو دســته 
واجــب ماننــد زکات، خمــس و کّفــاره گناهــان و مســتحب ماننــد صدقــات، بخشــش ها و وقف هــا، 
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تقســیم می شــود. تعدیــل ثــروت ، بهبــود خأهــای موجــود در جامعــه، کــم شــدن فاصلــه طبقاتــی 
و ایجــاد بــرادری بیــن مســلمین از علــل تقنیــن صدقــات و انفاقــات اســت. طبــق نــّص آیات)بقره، 
262- 265( انفــاق بایــد از مــال پــاک و بــدون مّنــت و آزار فقیــران باشــد، زیــرا کســی کــه انفــاق 
ــرد.  ــس می گی ــت، پ ــه داده اس ــر از آنچ ــد و فزون ت ــت می کن ــدا دریاف ــش را از خ ــد عوض می کن
از ســویی در اســالم طبــق حدیــث پیامبــر اکــرمn »اّنمــا االعمــال بالنیات «)بخــاری،1401ق، 
ج1: 2؛ ابــن ماجــه قزوینی،1413ق، ج2: 1413؛ ابن اشــعث سجســتانی،1410ق، ج1: 490( 
ارزش صدقــه بــه خلــوص نیــت اســت وگرنــه اعمالــی کــه انگیزه هــای غیراالهــی داشــته باشــد، 
خــواه ریاکارانــه باشــد یــا بــه خاطــر هــوای نفــس یــا قدردانــی مــردم یــا پــاداش مــادی، فاقــد ارزش 

معنــوی اســت. 

  بخشــش و ســخاوت کــه ضــّد صفــت ُبخل و ثمــرۀ زهــد و بی توجهی به دنیاســت، از مشــهورترین 
صفــات پیامبــران و معروف تریــن اخــالق اولیــا و اهــل بیــتb اســت. طبــق گفتــه مفّســران، آیات 
ــِه اَل ُنِریــُد ِمنکمُ   ِســیًرا* ِإنَمــا ُنْطِعُمکــم ِلَوْجِه اللَّ

َ
ــِه ِمْســِکیًنا َو َیِتیًمــا َو أ َعــاَم َعلــَی  ُحبِّ »َو ُیْطِعُمــوَن الطَّ

َجــَزاًء َو اَل ُشُکوًرا«)انســان، 8-9(، در ســتایش انفــاق و ایثــار خالصانــه ابــرار و اهــل بیــتb نــازل 
ــته اند)قمی،  ــان نداش ــکر آن ــی تش ــردم و حّت ــاداش م ــه پ ــتی ب ــچ چشم داش ــه هی ــت ک ــده اس ش
ــام  ــری، 1407ق، ج4: 670(. ام ــر رازی، 1420ق، ج30: 746؛ زمخش 1363، ج2: 399؛ فخ
رضــا g هماننــد ســایر اهــل بیــت b، در مســئلۀ انفــاق در حــوزۀ گفتــار و عمل، نمونــه ای عالی 
ــخی  ــد: »الس ــدی آن فرموده ان ــاق و ارجمن ــه انف ــوت ب ــۀ دع ــان در عرص ــد. ایش ــمار می آین به ش
یــأکل مــن طعــام الّنــاس لیأکلــوا مــن طعامــه و البخیــل ال یــأکل مــن طعــام الّنــاس لئال یأکلــوا من 

طعامه«)برقــی1330،ج 2: 449؛ ابــن بابویــه1404ق، ج2: 15(1.  

ــار و ســخاوت  در زندگــی امــام رضــا g نمونه هــای عینــی شــگرف و بی نظیــری از انفــاق، ایث
دیــده مــی شــود:

2-6-1.معّمــر بــن خــاّلد می گویــد: »کان أبوالحســن الرضــاg إذا أکل أتــی بصحفــة، فتوضــع 

1. شــخص ســخاوتمند از خــوراک مــردم می خــورد تــا از خوراکــش بخورنــد، امــا بخیــل بــرای اینکــه از طعامــش نخورنــد از طعــام دیگــران 
ــورد. نمی خ
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قــرب مائدتــه، فیعمــد إلــی أطیــب الطعــام ممــا یؤتــی بــه، فیأخذ مــن کل شــئ شــیئًا ، فیوضع فی 
تلــك الصحفــة، ثــّم یأمــر بهــا للمســاکین، ثــّم یتلــو هــذه اآلیــة :» فــال اقتحــم العقبــة و مــا أدریــك 
مــا العقبــة، فــّك رقبــة، أو اطعــام فــی یــوم ذی مســغبة، یتیمــًا ذا مقربــة، أو مســکینًا ذا متربــة« ثــّم 
یقــول: علــم اللــه عــّز وجــّل أن لیــس کل إنســان یقــدر علــی عتــق رقبــة، فجعــل لهــم ســبیاًل إلــی 
الجّنــة باطعــام الطعام«)برقــی، 1330، ج2: 389 و 392؛ کلینــی، 1365، ج4: 52(. امــام رضــا 
g در وقــت غــذا خــوردن دســتور مــی داد، بشــقاب بزرگــی می آوردنــد و کنــار ســفره می نهــاد و از 
بهتریــن غذاهــا در آن می گذاشــت و دســتور مــی داد کــه بــه فقــرا داده شــود و آیــات: » فــال اقتحــم 
العقبــة ...«، تــالوت می کــرد و ســپس می فرمــود: خداونــد ســبحان چــون می دانــد کــه هــر کــس 
قــادر بــه آزاد کــردن بنــده نیســت، لــذا خورانــدن غــذا را بــرای آنــان طریقــی بــرای ورود بــه بهشــت 

قــرار داده اســت.

2-6-2.رّیــان بــن صلــت در خراســان بــا واســطه معّمــر بن خــالد از امــام رضاg تقاضــای لباس 
و ســکه نمــود. معّمــر وارد شــد و پیــش از ســخن گفتــن، امــام فرمــود: ای معّمــر! آیــا ریــان متمایــل 
نیســت کــه بــه وی پــول و پوشــاك دهیــم؟ معمــر گفت: ســبحان اللــه! درخواســت وی همیــن بود. 
امــام خندیــد و فرمــود: مؤمــن موّفــق اســت. ریــان نــزد امــام آمــد و دو لبــاس و مقــدار 30 درهــم 

دریافــت کرد)حمیــری قمــی، 1413ق: 342؛ بحرانــی1415ق، ج 7 :60(.

2-6-3.امــام رضــاg در خراســان همــه اموالــش را در روز عرفــه انفــاق کــرد. فضــل بــن ســهل 
آن را خســارت قلمــداد کــرد. امــام فرمــود: عملــی کــه بــه دنبــال آن پــاداش ارجمنــد باشــد، نه تنها 
خســارت نیســت، بلکــه غنیمــت اســت)نوری، 1408ق، ج 7 :187؛ أمیــن 1403ق، ج 2 :15؛ 

بروجــردی،1419ق، ج 8 :332(.

2-6-4.فــردی بــه امــام مراجعــه کــرد و گفــت بــه مقــدار جوانمردیــت بــه مــن کمــک کــن. امــام 
فرمــود: مقــدور نیســت. وی گفــت: بــه انــدازۀ مــرّوت خــودم بــه مــن اعطــا کــن. امــام فرمــود: ایــن 
ــوب،1376،ج 3:  ــهر آش ــن ش ــه وی بدهند)اب ــار ب ــه 200 دین ــتور داد ک ــت و دس ــر اس امکان پذی

ــی،1403ق، ج49 :100(. 470؛ مجلس
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2-7. کتمان صدقه و پرهیز از تحقیر دیگران

ــا  ْنَفُقــوا ِممَّ
َ
ــالَة َو أ قاُمــوا الصَّ

َ
ِهــْم َو أ ِذیــَن َصَبــُروا اْبِتغــاَء َوْجــِه َربِّ آیــات بســیاری از قــرآن ماننــد »َو الَّ

ــد،22( و»ِإنَّ  اِر«)رع ــی الدَّ ــْم ُعْقَب ــَك َلُه ولِئ
ُ
َئَة أ ــیِّ ــَنِة السَّ ــْدَرُؤَن ِباْلَحَس ــًة َو َی ا َو َعالِنَی ــرًّ ــْم ِس َرَزْقناُه

ــًة َیْرُجــوَن ِتجــاَرًة  ا َو َعالِنَی ــا َرَزْقناُهــْم ِســرًّ ْنَفُقــوا ِممَّ
َ
ــالَة َو أ قاُمــوا الصَّ

َ
ــِه َو أ ِذیــَن َیْتُلــوَن ِکتــاَب اللَّ الَّ

ــد. به عــالوه در بســیاری از  ــوع پنهــان و آشــکار انفــاق اشــاره دارن ــه دو ن ــْن َتُبوَر« )فاطــر،29(، ب َل
مــوارد هماننــد ایــن دو آیــه، شــکل پنهــان بــر آشــکار مقــّدم داشــته شــده و انفــاق پــس از نمــاز 
مطــرح شــده اســت کــه یکــی پیونــد انســان را بــا »خــدا« و دیگــری پیونــد او را بــا »خلــق« محکــم 
ا َو َعالِنَیــًة« اشــاره بــه ایــن واقعّیــت اســت کــه مؤمنــان در انفاق هــای خود  می کنــد. تعبیــر بــه »ِســرًّ
بــه کیفیــت آن نیــز نظــر دارنــد، چراکــه گاهــی اگــر انفــاق پنهانــی صــورت گیــرد، بســیار مؤثرتــر 
اســت. ایــن در مــواردی اســت کــه حفــظ حیثیــت شــخص چنیــن ایجــاب  کنــد و به عــالوه مصــون 
از ریــا و ســمعه اســت. گاه اگــر آشــکار انجــام گیــرد، اثــرش وســیع تر خواهــد بــود. ایــن در مــواردی 
اســت کــه باعــث تشــویق دیگــران بــه ایــن کار خیــر و اقتــدا بــه او شــود. ممکــن اســت انفــاق علنی 
مربــوط بــه واجبــات باشــد کــه معمــواًل چــون وظیفــه اســت، جنبــۀ تظاهــر در آن نیســت، ولــی 
انفاق هــای مســتحبی چــون چیــزی افــزون بــر وظیفــه واجــب اســت، ممکــن اســت تــوأم بــا تظاهر 

شــود، مخفــی بودنــش بهتــر اســت)مکارم شــیرازی، 1374، ج 10: 353(.

امــام رضــا g اســوۀ کامــل در انفــاق و کیفیــت آن و صیانــت از کرامــت انســان ها بوده انــد. یســع 
بــن حمــزه می گویــد: در مجلــس امــام رضــا g کــه گــروه بســیاری در آن حضــور داشــتند و از 
حــالل و حــرام مــی پرســیدند، حضــور داشــتم کــه ناگهــان مــردی بلندقــد و گندم گــون خراســانی 
داخــل شــد و پــس از ســالم گفــت: »از دوســتان شــما و پدرانتــان  هســتم  و در حــال بازگشــت از 
ســفر حــّج کــه توشــه خویــش را گــم کــرده ام. مبلغــی قــرض دهیــد کــه پــس از بازگشــت بــه وطنم، 
همــان مقــدار  را از طــرف شــما صدقــه خواهــم داد.« امــامg امــر بــه نشســتن وی کــرد و پــس 
از پاســخ بــه پرســش های مــردم و متفــرق شــدن اکثریــت و باقــی مانــدن مــن ]یســع بــن حمــزه[و 
ســلیمان جعفــری و خیثمــه، امــام  مجلــس را  تــرك کــرد و بــه اتــاق رفــت و پــس از ســاعتی دســت 
خــود را از بــاالی در، بیرون آورد و گفت: خراســانی ســائل کجاســت؟ وی پاســخ داد : اینجا هســتم. 
امــام فرمــود: ایــن 200 دینــار را بگیــر و نیــازی بــه پرداخــت صدقــه از جانــب مــن نیســت. به عالوه 
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ــام  ــری از ام ــلیمان جعف ــت. س ــد. وی رف ــر نیفت ــه یگدیگ ــمان مان ب ــه چش ــن ک ــرک ک ــا را ت اینج
g پرســید: چــرا در وقــت احســان، چهــرۀ خــود را پوشــاندید؟ امــام فرمــود: بــرای اینکــه ذلــت 
درخواســت را در چهــره اش نبینــم. آیــا ســخن رســول خــدا n را نشــنیده ای کــه اســتتار کار نیک 
معــادل 70 حــّج اســت و فــاش کننــدۀ بــدی، خــوار مــی شــود و  پنهــان کننــدۀ آن مــورد بخشــش 
قــرار مــی گیــرد. آیــا ســخن گذشــتگان را نشــنیده ای: »متــی آتــه یومــًا لطلــب حاجــة * رجعــت 
إلــی أهلــی ووجهــی بمائــه«. هــر روزی کــه مــن از دیگــران تقاضــای کمــک کنــم هنــگام بازگشــت 
بــه خانــواده ام، عرق شــرم بــر چهــره ام باقــی اســت)کلینی،1365،ج 4: 23؛ مجلســی،1403ق، 

ج 49: 101(.

ــّر و  ــی الس ــة ف ــروف والصدق ــر المع ــه g کان کثی ــد: »أّن ــی می گوی ــاس صول ــن عب ــم ب ابراهی
اکثــر ذلــك منــه ال یکــون اال فــی اللیالــی المظلمه«)ابــن بابویــه، 1404ق، ج2: 197؛ عطــاردی، 
1406ق، ج1: 45(. امــام رضــا g در پنهــان بســیار احســان می کــرد و صدقــه مــی داد، ایــن کار 

را بیشــتر در شــب های تاریــک انجــام مــی داد.

2-8. چشم پوشی و گذشت       

بی تردیــد از رهگــذر حــّب ذات، رفتارهــای نکوهیــده در زندگــی اجتماعــی مــا بــروز می یابــد، ولی 
بــرای تکامــل معنــوی و اســتمرار زندگــی عقل مــدار و شرع پســند ، نیــاز داریــم کــه همســر، والدین، 
فرزنــد، همــکار، دوســت، همســایه یــا حّتــی یــك بیگانــه را ببخشــیم کــه البتــه کار راحــت و آســانی 
نیســت. طبــق آیــۀ »کان اللــه عفــّوًا غفورًا«)نســاء، 99(، بخششــگری از اســمای حســنای االهــی 
اســت و گذشــت انســان از حقــوق خــود، از فضایــل اخالقــی اســت و آموزه هــای وحیانــی بــر عفــو 
بســیار ترغیــب کرده انــد. بــا نگاهــی بــه آیــات قــرآن معلــوم می شــود کــه عفــو و گذشــت، بیــش 
از مقابله به مثــل، مــورد پســند خداونــد اســت)نحل، 126( و حّتــی پیامبــرn مأمــور بــه عفــو در 
قبــال بدی هــای مشــرکان اســت)مؤمنون، 96(. از نظــر قــرآن، گذشــت انســان از حــق خویــش، 
امــری راجــح و مســتحب اســت)بقره، 237؛ نحــل، 126( و ایــن ارزشــمندی و اســتحباب به ویــژه 
در شــرایطی چــون قــدرت بــر انتقــام و عقوبــت )بقــره، 178(، ناتوانــی طــرف مقابــل خصوصــًا در 
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امــور مالی)بقــره، 280(، تخّلفــات جنگی)آل عمــران، 152(، اختالفــات خانوادگی )نســاء، 128( 
ــی و از ســر  ــد. گذشــت از انتقــام و مجــازات به ســبب ناتوان و ماننــد آن هــا ارزش بیشــتری می یاب

ناچــاری گرچــه ارزش کمتــری دارد، امــا بــه هرصــورت امــری خجســته به شــمار می آیــد.

ــددی  ــات متع ــن رو، در آی ــت و از ای ــی اس ــتگی اجتماع ــاد همبس ــت، ایج ــزرگ گذش ــار ب از آث
ــَب  ــوْا ُکِت ــَن َءاَمُن ِذی ــا الَّ یهُّ

َ
ــۀ »َیأ ــده اند. در آی ــدف ش ــن آن ه ــرای تأمی ــو ب ــه عف ــویق ب ــردم تش م

َداٌء ِإَلْیــِه 
َ
َبــاُع ِباْلَمْعــُروِف َو أ ِخیــِه شــیئ َفاتِّ

َ
َعَلْیُکــُم اْلِقَصــاُص فــِی اْلَقْتلــَی... َفَمــْن ُعِفــَی َلــُه ِمــْن أ

ــرای  ــا ب ــت، ام ــوظ اس ــاص محف ــّق قص ــد، ح ــد می کن ــه تأکی ــا اینک ــاٍن«)بقره، 178(، ب ِبِإْحَس
برانگیختــن حــّس محبــت و رأفــت و اســتحکام پیوندهــای اجتماعــی از ولــّی مقتــول، تعبیــر بــه 
»بــرادر« و اشــاره بــه محبوبیــت گذشــت می کنــد. اســالم بــه  دور از هــر گونــه تنــدروی و کنــدروی 
نــه همچــون آییــن تحریــف شــدۀ یهــود، فقــط تکیــه بــر قصــاص می کنــد و نــه ماننــد مســیحیت 
کنونــی فقــط راه عفــو یــا دیــه را بــه پیــروان خــود توصیــه می نمایــد، چراکــه دومــی مایــۀ جرئــت 
ــاص  ــی را قص ــم اصل ــالم حک ــذا اس ــی. ل ــونت و انتقام جوی ــل خش ــی عام ــت و اول ــی اس و بی باک
قــرار داده و بــرای تعدیــل و در ردیــف آن حکــم عفــو را بــا گرفتــن خون بهــا یــا بــدون گرفتــن آن نیــز 
ــُه ال  ــِه ِإنَّ ْجــُرُه َعَلــی اللَّ

َ
ْصَلــَح َفأ

َ
َئٌة ِمْثُلهــا َفَمــْن َعفــا َو أ َئٍة َســیِّ ذکــر کــرده اســت. آیــۀ »َو َجــزاُء َســیِّ

اِلِمیَن«)شــوری،40(، حــاوی ایــن اســت کــه مجــازات هرچــه باشــد یــك نــوع آزار اســت  ُیِحــبُّ الظَّ
ــِه« متضّمــن  ْجــُرُه َعَلــی اللَّ

َ
و اگــر طــرف پشــیمان شــده باشــد، شایســتۀ عفــو اســت. عبــارت »َفأ

ایــن امــر اســت کــه گرچــه در صــورت عفــو، حقــی از فــردی ضایــع شــده و در مقابــل ظاهــرًا چیزی 
نگرفتــه، امــا به خاطــر گذشــتی کــه از خــود نشــان داده، گذشــتی کــه مایــۀ انســجام جامعــه، کــم 
شــدن کینه هــا، افزایــش محبــت، توقــف انتقام جویــی و ایجــاد آرامــش اجتماعــی شــده اســت، 
ــل  ــاداش او را از فض ــه پ ــه ک ــده گرفت ــد و برعه ــی می دان ــن کس ــون چنی ــود را مدی ــد خ خداون
ــه فلیدخــل  ــادی منــاد مــن کان اجــره علــی اللَّ ــوم القیامــة ن بی پایانــش اعطــا کنــد: »اذا کان ی
ــه؟ فیقــال: العافــون عــن النــاس، فیدخلــون الجنــة  الجنــة، فیقــال مــن ذا الــذی اجــره علــی اللَّ
بغیــر حســاب«)منذری،1408ق، ج3: 309؛ متقــی هنــدی،1409ق، ج3: 374؛ طبرســی 
ــد نــدا می دهــد هــر  1372، ج9: 51(. هنگامی کــه روز قیامــت می شــود کســی از ســوی خداون
کــس اجــر او بــر خداســت وارد بهشــت شــود، گفتــه می شــود: چــه کســی اجــرش بــر خداســت؟ 
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در جــواب بــه آن هــا می گوینــد: کســانی کــه مــردم را عفــو کردنــد، آن هــا بــدون حســاب داخــل 
ــوند.  ــت می ش بهش

از رهگــذر اینکــه، گذشــت باعــث اســتحکام پیوندهــای اجتماعــی و رویــش محبــت می شــود، 
لــذا معصومــانb همیشــه از ایــن روش بهــره می گرفتنــد. هنــگام فتــح مکــه نه تنهــا دشــمنان 
بلکــه صحابیــان انتظــار انتقام جویــی شــدید مســلمین و بــه راه انداختــن حمــام خون در ســرزمین 
کفــر و شــرك و نفــاق و کانــون دشــمنان ســنگدل را داشــتند، حتــی بعضــی از پرچمــداران ســپاه 
ــه قریشــا«1؛ ســر دادنــد،  اســالم شــعار»الیوم یــوم الملحمــة، الیــوم تســبی الحرمــة، الیــوم اذل اللَّ
پیامبــرn بــا جمله»اذهبــوا فانتــم الطلقــاء« ؛ همــه را مشــمول عفــو خــود قــرار داد و رو بــه ســوی 
ابوســفیان کــرد و شــعار انتقام جویانــه را بــه شــعار محبت آمیــز ذیــل تبدیــل فرمــود: »الیــوم یــوم 
ــه قریشــا«2.)مفید، 1414ق، ج1: 60؛ بخــاری 1401ق، ج5 : 91؛  المرحمــة الیــوم اعــز اللَّ
سرخســی،1406ق، ج10: 39؛ طبرانــی،1405ق، ج8 : 8 ؛ ابــن أبــی الحدیــد 1404ق، ج17: 
272؛ ابــن أثیــر، ج2 :284؛ طبــری،1403ق، ج2: 334( همین عمل چنان توفانی در ســرزمین 
ْفواجًا«)نصــر، 2(؛ 

َ
ــِه أ دل هــای مکّیــان مشــرك برپــا کــرد کــه بــه گفتــۀ قرآن»َیْدُخُلــوَن ِفــی ِدیــِن اللَّ

فوج فــوج مســلمان شــدند و آییــن اســالم را بــا جــان و دل پذیــرا گشــتند. 

امــام رضــا g نیــز در مــوارد متعــددی بــر موضــوع گذشــت از گنهــکار را به خصــوص در جایــی 
کــه منجــر بــه تجــّری و گســتاخی نشــود، تأکیــد کــرده اســت. نقــل شــده کــه مأمــون در روزهــای 
ــرار  ــتش ق ــمت راس ــاg در س ــام رض ــه ام ــی ک ــم در حال ــوان مظال ــنبه در دی ــنبه و پنج ش دوش
ــار  ــت. وی را احض ــرده اس ــی دزدی ک ــه پشمینه پوش ــد ک ــه وی گفتن ــت. ب ــت، می نشس می گرف
کردنــد درحالی کــه آثــار صــالح بــر چهــرۀ وی نمایان بــود. مأمــون گفت: با ایــن نشــانه های عبادت 
چگونــه دســت بــه دزدی زده ای؟ وی گفــت: چــون از خمــس و انفــال محرومــم کــرده ای به اجبــار 
دســت بــه دزدی زده ام. مأمــون گفــت: چــه حقــی در امــوال عمومــی داری؟ وی گفــت: خداونــد 
ــِه ُخُمَســُه...«)انفال،41(، خمــس را بــه شــش  نَّ ِللَّ

َ
َمــا َغِنْمُتــْم ِمــْن َشــْيٍء َفــأ نَّ

َ
طبــق آیــۀ »َواْعَلُمــوا أ

ْهــِل اْلُقَری«)حشــر،7(، غنایــم 
َ
ــُه َعَلــی َرُســوِلِه ِمــْن أ َفــاَء اللَّ

َ
بخــش تقســیم کــرده و طبــق آیــۀ »َمــا أ

1. امروز روز انتقام، روز از بین رفتن احترام نفوس و اموال دشمنان، و روز ذلت و خواری قریش است،
2. امروز روز رحمت است، امروز روز عزت قریش است.



159
هنجارهای هشت گانه سلوک اجتماعی در سیرۀ امام رضا g    )بیات مختاری(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 38، تابستان 1401

را هــم بــه شــش قســمت، تقســیم کــرده اســت و مــن جــزو »ابــن ســبیل« و »مســاکین« در ایــن دو 
آیــه به شــمار می آیــم. مأمــون گفــت: آیــا حــدود الهــی را به خاطــر ایــن افســانه هایی کــه می بافــی 
تــرک کنــم؟ صوفــی گفــت: اول بــا اجــرای حــّد خــودت را تطهیــر کــن و ســپس دیگــران. کســی که 
حــد بــر گردنــش هســت، نمی توانــد حــد بــر دیگــران جــاری و آن هــا را تطهیــر کنــد. آیــا ســخن 
ْنُفَســُکْم«)بقره،44(. مأمون 

َ
اَس ِباْلِبــرِّ َوَتْنَســْوَن أ ُمــُروَن النَّ

ْ
َتأ

َ
خداونــد را نشــنیده ای که می گویــد: »أ

بــه امــام رضــاg نگریســت و گفت: نظر شــما چیســت؟ امــام g فرمود: وی مــورد دســتبرد قرار 
گرفتــه و او هــم دزدی کــرده اســت. مأمــون به شــدت عصبانــی شــد و بــه صوفــی گفــت: ســوگند بــه 
خــدا دســتت را قطــع خواهــم کــرد. وی در پاســخ گفــت: تــو بنده منــی و قصــد داری که دســت مرا 
قطــع کنــی؟ مأمــون گفــت: از کــی بنــده تــو شــده ام ؟ وی گفــت: مــادرت از بیــت  المــال خریداری 
شــده و لــذا تــو بــرده همــه مســلمانان هســتی تــا همــه تــو را آزاد کننــد. در خمــس تصرف کــرده ای 
ــرد  ــا g ک ــام رض ــه ام ــر روی ب ــار دیگ ــون ب ــداده ای. مأم ــن را ن ــال م ــولn و امث ــق آل رس و ح
و گفــت: نظــر شــما چیســت؟ امــام g فرمــود: خداونــد متعــال بــه پیامبــرش می گویــد: »ُقــْل 
ــُة اْلَباِلَغُة«)انعــام، 149(. مأمــون در برابر اســتدالل پشــمینه پوش تســلیم شــد و دســتور  ــِه اْلُحجَّ َفِللَّ
ــه آزادی وی داد و ســپس درصــدد کشــتن و مســمومیت امــام g برآمد)ابــن بابویــه،1404ق،  ب
ج1: 263؛ ابــن شــهر آشــوب،1376، ج3: 477(. از مجمــوع آیــات و روایــات به خوبــی اســتفاده 
می شــود، گرچــه »گذشــت«، اولویــت  اولــّی و اصیــل اســالمی اســت، امــا قانــون دایمــی نیســت 
و کســانی شایســته عفونــد کــه از گذشــتۀ خــود نــادم شــوند و در مقــام اصــالح خویــش برآینــد، نــه 
ظالمانــی کــه عفــو آن هــا را جســورتر و جری تــر می کنــد. دســتور عفــو بــه معنــی دفــاع از ظالمــان 
نیســت، چراکــه خداونــد ظالمــان را هرگــز دوســت نمــی دارد، بلکــه هــدف، هدایــت گمراهــان و 

اســتحکام پیوندهــای اجتماعی اســت.

۳.نتیجه گیری 

 امــام رضــاg گنجینــۀ اســرار االهــی، مظهــر و جلــوۀ ذات خــدا، بــاب اللــه و دارای کمــاالت و 
خصــال معنــوی اســت و طبــق نقل هــای معتبــر و مــا انزلــه اللــه، گفتــار و ســیره عملــی ایشــان، 
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حّجــت و در کنــار قــرآن، منبــع معرفــت دیــن به شــمار می آیــد. در میــان اهــل بیــت، تــالش علمــی 
و فرهنگــی امــام رضــاg نمــود چشــمگیری دارد و آثــار به جــا مانــدۀ ایشــان دربــارۀ بهبــود روابــط 
اجتمــاع و ارتقــای مناســبات جامعــه می توانــد بیانگــر دیــدگاه، شــخّصیت و تفّکــر عمیــق ایشــان 
باشــد. به عــالوه چــون امــام در عینیــت جامعــه زیســت می کنــد، روایاتــش به نوعــی مبّیــن شــرایط 
سیاســی و اجتماعــی و خأهــای آن دوران نیــز اســت. درتمــام فصــول هشــت گانه مقالــه، ابتــدا بــه 
مالك هــا و معیارهــای درون دینــی معتبــر متقــدم پرداختــه شــده و ســپس گفتــار و رفتــار امــام رضــا 
g را دربــارۀ هنجارهــای ســلوك اجتماعــی، دســتخوش واکاوی قــرار گرفتــه اســت. در منظومــۀ 
معرفتــی امــام رضــاg، تــالش در جهــت تقویت روابط اجتماعی ســالم و تأســیس جامعه انســانی 
ــک ارزش و جــزو تکالیــف و مســؤلیت های  ــی و شــرك آلود، ی اســالمی و نفــی ارزش هــای طاغوت
ــی؛  ــری و فراده ــت گانه: فراگی ــات هش ــذر موضوع ــن رهگ ــد. از ای ــمار می آی ــن به ش ــان مؤم انس
تکریــم هنرمنــدان و شــاعران؛ پاسداشــت اخــّوت ایمانــی؛ اجتنــاب از خشــونت گفتــاری؛ محّبت 
بــه دیگــران؛ انفــاق و کمــک بــه نیازمنــدان؛ کتمــان صدقــه و تحقیرگریــزی و گذشــت معقــول از 
گنهــکار کــه امــوری بــا صبغــۀ اجتماعــی انــد، به عنــوان امــور عبــادی کــه باعــث تقــّرب بــه خــدا 
ــت گانه،  ــور هش ــن ام ــی از ای ــتقیم برخ ــۀ مس ــده اند. نتیج ــداد ش ــوند، قلم ــواب می ش ــر و ث و اج
تربیتــی و پــاره ای فرهنگــی و تعــدادی اقتصــادی اســت. امــام رضــاg تنهــا در صــدد ضمانــت 
و الــزام بیرونــی بــرای تحّقــق ایــن هنجارهــای اجتماعــی نیســتند، بلکــه مراقبــت نفســانی، التــزام 

درونــی، محبــت، یکدلــی واقعــی و تکامــل اجتماعــی را وجهــۀ همــت خویــش قــرار داده اســت.
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