
٦ (ع)ت قرآنى امام رضا ّشخصي سال	بيست و دوم

*                                             مرضيه محمدزاده
     چكيده

شى متمايز و،دو جنبه ارز(ع)ضات امامان شيعه و از جمله امام رّندگى و شخصيز
ل:شخصيت عمـلـى و عـلـمـى و اخـالقـى واود: تبط بـا هـم داربا اين حـال مـر

فته است كـهندگى ايشان، در منظر همگان شكل گـرل زاجتماعى آنان كه در طو
اهاى آنـان رش ها و امتيازاند،ارزاى شعور و انصاف مى@تـوهر بيننده فهيـم و دار

هى و الهى آنان كه ريشه در عنايـت ويـژت معنـوّم:شخصيدودريابد و بشناسـد.
 نياز به(ع)عد از شخصيت أهل بيـتُد.شناخت اين بند نسبت به ايشـان دارخداو

سالتد؛يعنى:نخست بايد به رمينه هاى اعتقادى و مذهبى دارفت و پيشين زمعر
ات راليت عتـرت،ودهاى آن حضرهنمواساس ر ايمان داشت و بـر(ص)ماكرپيامبر

اند مانع شناختتاه سخن اين كه بينش هاى مذهبى مختلS،مى توفت و كوپذير
 باشد.(ع)عد از شخصيت أهل بيتُاين ب

د.ار بگيرسى قرد بررت مورآنى آن حضرت قرّشش شده شخصيدر اين مقاله كو
آنى.ت قرّآن، شخصي،قر (ع)ضاامام ره ها:اژكليد و

هشگر دانشنامه جهان اسالم.لS،محقق و پژو  * دكتر؛مؤ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمه
ل مشهور درالحسن بنا به قوى به أبوّضا و مكنب به رّملق(ع) سى بن جعفر على بن مو

ى به نام شمسى ـ در مدينه از مـادر١٤٤ دى ماه ٢٢ى ـ  قمر١٤٨ده ذيقعده سال روز ياز
١لد شد.ن متوم ملقب به نجمه خاتوَكتُت

شفات پدر هنگام و(ع)اد ند شد و امام جو سالگى صاحب فرز٤٧ در سن  (ع)ضاامام ر
ل خالفت  عباسيانت با عصر اوندگى آن حضرمان ز.ز٢هفت سال و هشت ماه سن داشت

د.ن بون مقارن و مأمون منصور، هاروتمندى چوان خلفاى قدرو در دور
ن عباسى است، مهم@ترينمان با خالفت مأمو كه هم ز(ع)ضا ندگى امام ره اى از زدور

نه اى بارز در رويدادها وت امام به گوّد و شخصيار به شمار مى روگوندگانى آن بزرار زادو
ده است.ه تأثير گذارالت اين دورتحو

هسعه مذهب شيعه به حساب مى آيد به ويژحيثيت علمى امام مهم ترين عامل در تو
جعيت علمـى امـام مرًد و طبعـاايط مشخص شده بـوى شيعه نيـز در آن شـركه مبانى فكـر

داشت.ا دربرسعه فكر شيعى رتو
فم و معـارمينه هاى مختلـS عـلـو در ز(ع)ضـا@ى از امام رايات بسيـاراحاديـث و رو

اى ما به يادگار مانده كه گنجينه@اىل عقايد،اخالق و… برن فقه،اصواسالمى و شيعى چو
انبها است.بس گر

(ع)ضا آنى امام رت قرّشخصي

دم به شبيه ترين مر(ع)ضا امام ردم ؛اجهه با مر در مو (ع)ضافتار و اخالق امام رال": ر
لقُدى و اجتماعى خندگى فـرنه داشت. ايشان در زگوى پيامبـرفتارد و ر بو(ص)ماكرپيامبـر

.چنان كه گفته اند:٣ا نشان مى دادت راالى آن حضرو
٤اقهعرَابت من اّه النّأنبى فى اخالقه                                                   فّل النّيمث   

ىخاسته از ريشه هاى نبوا كه او برد. چره گر مى شوجلو(ص) مدر اخالق او پيامبر اكر
است.

و اعتقاد شيعيان(ع) ضا هد و اخالق امام رتى و مقام شامخ علمى و زشخصيت ملكو
گ ترين وان بزر دنياى اسالم به عنـوِاسربه او سبب شد كه نه تنها در مدينه، بلكه در سـر
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گ@ترينا بزرل عامه باشد.مسلمانان او رد قبومور(ص) مل اكرسود خاندان رب ترين فرمحبو
ند.ات و تقديس ببرا با صلو دين بشناسند و نامش رِاىپيشو

ى كهد.آن هم در عصرسيم مى كرا تراستين اسالم ره ردمان چهرد با مرخورامام در بر
ائه مى داد. نخستين نكته اينى ارشالى دستگاه خالفت از اين آيين سيماى ديگره پوشكو

د.د مى@كـرخوردم برش انسانى مى دانست و از اين ديـدگـاه بـا مـراى ارزا داركه او همـه ر
امىا گرادگان ر؛«ما آدميز)٧٠ / ١٧اء،(اإلسر» ËÓ�ÓI?ÓbÚ� Ód]�ÚMÓÐ UÓMœ¬ wÓÂÓآن كريم:« قرvايشان بنا بر آيه
ا ناديدهامت انسانى آنـان رد كرگز حاضر نبـود با غالمان و خادمان هرخـورداشتيم»،در بر

دخورS در برّى از تكلد.همچنان به سادگى و دورق آنان فرو گذارى از حقود و چيزبگير
ا نشنيد.علمشگز از او ناسزانش هراركنان و خدمتگزان ادامه مى داد.كسى از كاربا ديگر

ديد. و عام مى گرّأفت و احسانش شامل خاصنه و حلم و رگوش پيامبرفتاران و ربيكر
ند كه چوش ايشان چنيـن بـود.روانش مى نشست و غذا مـى خـورامام با خدمتكـار

گود و با آنها گـفـت وگ جمع مى كـرچك و بـزرا از كود ر خـوِافياند، اطـرت مى كرخلـو
ت در هنگام غـذانس آنها مى ساخت. طريـقـه آن حـضـرس و موا مأنـود رد و خومى@نمـو

چـك وار حاضر مى ساختنـد،كـوگواى آن بزرا از بـره غذا رن سفـرد كه چودن اين بـوخور
٥د.د مى نشاند و با آنها غذا مى خورا در كنار خوآخور رگ و حتى ميربزر

ف ود و شرس انسانيت و فضيلت آموزاى اين است كه به امت درفتار، برنه راين گو
شى كه بايد هر انسان باا در روار كند و نظريه اسالم رده و استوا پا بر جا كرامت انسانى ركر
 نشان دهد.ًش داشته باشد، عمالادربر

ارقراد امت برا ميان افرات رى و مساوابرن برق اجتماعى،قانواينكه اسالم از نظر حقو
ِندگىا از قيد و بـنـد زداند و او رگـرا به او بازامت انسـانـى راى اين است كه كـرساختـه بـر

»òÊ]√ Ó�ÚdÓ�ÓJÔrÚŽ MÚbÓK�« ]t√ ÓðÚIÓ�UÔr≈ده است :موند متعال فرد.چنان كه خداواد سازها و آزطبقاتى ر
ترين شماست».كارهيزند پرد خداوامى ترين شما نز؛«گر)١٣ / ٤٩ات،(الحجر

اف و تبذيـرا بـا اسـرگز اين صفـت شـايـسـتـه ر با آن همه گشـاده دسـتـى هـر (ع)امـام
 خطاهـاىِجه داشت و در اصالحان و غالمانش تـوفتار يـارت به رنمى@آميخت.آن حضـر

ده به دور انداخت. امام بنا بـر آيـها نيم خـوره اى رى غالمش ميـوشيـد. روزآنان مى كـو
؛«[از نعمتهاى الهى])٣١ / ٧اف، (االعرËÓ�ÔKÔË «uÓý«ÚdÓÐÔË «uÓð ôÔ$Úd%Ô≈ «u½]tÔ¹ ô Ô×V^�« ÚLÔ$Úd%åsOآن:«قر
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د»ست نـمـى دارا دوفان رند مـسـراف نكنـيـد كـه خـداولـى اسـربخوريد و بـيـاشـامـيـد، و
٦مندند».ادى كه به آن نيازه بى نيازيد، چه بسا افرد:«سبحان الله! اگر شما از اين ميوموفر

انگر كه كنار تعدادى از كار (ع)ى خدمت اماماى كارسليمان بن جعفر گفته است: بر
اد او ر مزًن اين كه قبالى بدوگرد:«بدان! هر كارمـو به من فر(ع)سيدم.امام د، رايستاده بو
دش است بـه اوابر آنچه مـزاى تو انجـام دهد، اگـر سـه بـرى برده باشـى، كـارتعييـن كـر

دشت او كاسته اى و اگر پيش از انجام دادن كار، مزى، باز گمان مى كندكه از اجردازبپر
فاى به عهد مى ستايد و اگر اندكىا به سبب وداخت كنى، تو را معين كنى و پس از آن پرر

٧ا بخششى از تو مى داند».دش به او بدهى، آن رزيادتر از مز

شيدن لباسد و به معناى نداشتن و پوده دارمى گسترهد مفهوز ؛ىكارهيزهد و پرب:ز
آن كريمهد بين اين دو جمله قراقعى زاك ساده نيست. بلكه معناى ودن خورنده و خورژ

؛« تا بر آنچـه از)٢٣ / ٥٧(الحديد،» �JÓO?Úð öÓQÚÝÓuÚŽ «ÓKÓ� v?Ó% UÓðUÓJÔrÚË Óð ôÓH?ÚdÓŠÔÐ «uLÓð¬ UÓ�U?ÔrÚاست:«
ديد».هگين نشويد و به سبب آنچه به شما داده است، شادمان نگرفته، اندودست شما ر

امد حرا بر خوا تباه كنى و نه آن كه حالل آن رهد نه آن است كه مال دنيا رت ديگر زبه عبار
دد حق است بيش از آنى باشد كه در نزهد آن است كه اعتمادت به آن چه نزدانى، بلكه زگر
د.دت يافت مى شوخو

لياى الهى بهت است.به همين جهت اوعه آخردر بينش اسالمى،دنيا مقدمه و مـزر
ب و لقاى او نگريسته@اند.ندى و نيل به قران خداوضوار اكتساب رسيله و ابزان ودنيا به عنو

ه@مندهد كه همان عدم تعلق به دنياست نه بهران ز متعالى در ادبيات الهى به عنوِاين حقيقت
ح است.دن از آن مطرنبو

هى ازد.گـرواج يافته بواسان و ديگر اياالت روفيه در خر امام تعاليم صـوِگاردر روز
دى از أهل بيت بهان فرا به عنود شدند و انتخاب ايشان راراسان بر امام وفيان، در خرصو

دند كه:ض كـرت عرن انتخابى شايسته دانستند و بـه آن حـضـرى مأمواليتعهدى از سـوو
شت و خشن و طعامش ساده ومند است كه جامه اش درى نيازهبرا و رن امت به پيشواكنو
سS پيامبر قباى ديباىد:«يومواهر نمى ديد، فرا در اين ظوهد را باشد؛اما امام كه زارناگو

اقعى از اماماسته واند.خومان مى رد و فرنى تكيه مى كرعوشيد و بر اريكه فرزربافت مى پو
نمت دادگر باشد و چـوهبر، قسط و عدل است و اين كه در گفتار صادق و در حكـوو ر



١٠ (ع)ت قرآنى امام رضا ّشخصي سال	بيست و دوم

اند لباس يا طعامى رد:«همانا خداومو.ايشان همچنين مى فر٨ فا نمايد»عده اى كند، وو
5ÔqÚ� ÓsÚŠ Ód]ÂÓ“ M¹ÓWÓK�« ]t�« ]²√ wÓšÚdÓÃÓ� F³ÓœUÁد:«موت فرا تالوده است». سپس اين آيه رموام نفرحر

ËÓD�«]OÒ³Ó U� sÓd�« Ò“Ú‚ «اىا، كه بر! چه كسى زينت هاى خدا ر؛«بگو اى پيامبر)٣٢ / ٧اف،(االعر
٩ده است؟».ا منع كره رى هاى حالل و پاكيزام و روزد آفريد، حربندگان خو

ا چنين بيان مى كند: ايشان در تابستان برت راهدانه آن حضرك زع سلو نو١٠ادّبن عبإ
ًد. عادتاموعايـت مى فرا در هر حال رمستان بر پالس مى نشست.نظافـت رحصير و در ز

ايى ها لباس فاخراى مالقات ها و پذيرلى در مجالس برشيد، وان و خشن مى پوجامه ارز
١١د.گاه مى@كرد آ خوِظايSا به ودم مسلمان رصت مقتضى مرد و در هر فردر بر مى كر

ايناكى اندك داشت.بنـابـرغذايى ساده و خـور(ع) ى نيز گويـد: امـاماباصلت هـرو
ت با طبيعت او كهش آن حضرد، رومى به دور بوندگى عموهنگامى كه تنها و از صحنه ز

ف دنياست، هماهنگى داشت.خارى گزيدن از زدور
دار است و مغز عبادت دعاست كـه خـودين بر پايه عبادت استـوج:دعا و عبـادت؛

بجوند است و عقل و نقل بر فضيلـت و وى خداواه به سوديكترين ربهترين عبادت و نز
ندآن كريم بر فضيلت و اهميت دعا تأكيد بسيار آمده است. خداوند. در قردعا داللت دار

?ËÓ≈–ÓÝ «ÓQÓ�ÓpÓŽ ³ÓœUŽ ÍÓMÒ% w?ÓS½Ò5 wÓdV¹Ï√ ÔłV?OÔœ ÓŽÚuÓ…Ób�« ]Ÿ«≈ –Óœ «ÓŽÓÊU% ÓKÚOÓ$?Ú²Ó−³OÔ� «uwمايـد:«مى فر

ËÓ�ÚOÔRÚ�MÔÐ «u� wÓFÓK]NÔrÚ¹ ÓdÚýÔbÔÊËÓ«ديكى من ازى و نزن بندگان من از دور؛« و چو)١٨٦ / ٢ة، (البقر
ا اجابتاند دعاى او را خود و هر كس مراهم بوديك خوسند، بدانند كه من به آنها نزتو پر

ËÓ�«]cs¹Ó¹ Ó³²OÔÊuÓمايد: «اه يابند»، و مى@فرند تا به سعادت را بپذيران را و پيامبرت مركنم و دعو

�dÓÐÒNrÚÝ Ô−]b?ÎË «Ó5OÓ�UÎU «ا به ايستادن و يـادى خدا شب راى خشنو؛«آنان كه بـر)٦٤ / ٢٥قان،(الفر
ند».دن به پايان مى برسجده كر

ستش نه يك تكليS، بلـكـهدن ندانند، پـرمى جز بنده بـوا مفهودن راى آنان كه بـوبر
اجب است كه بايدستش خدا نه يك ودانگى است.در نگاه آنان پراز جاوندگى و رمعناى ز

ادن و مانـدن ر بوِح شيرينى است كه بايـد چـشـيـد و در آن روِاند، بلكه شـهـداز سر گـذر
نه كسان كه كه امامان پيشاپيش همه آنـانستى اين گوه خداپـريافت. از اين رو اگر در بار

نگى است.ه عبادت نيست.بلكه سخن از چگود، سخن از اندازهستند،سخنى گفته شو
ابردن در برد آورا مايه سربلندى و سـر فـرودن را مايه افتخار، بندگـى كـردن رآنان بنده بـو
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ديتن از عبـون مأموند.چوى مى شمـرازافرا اساس سرند راست آشكار و پنهان خـداوخو
.همين حقيقت١٢ند افتخار مى كنم»د:«من به بندگى خداوموند سخن گفت، امام فرخداو

 همهِترينستشگـراف كنند او پـرد كه اعتراسته بر آن مـى دارا ناخو او رِاهاناست كه بدخـو
 بـا فضيـلـت@تـر،(ع)منين علـــــىالمـؤندان عباس و أمـيـرمينيان است و در مـيـــان فـرزز

١٣تر و شايسته تر از او نديده اند».تر، دينـداركارهيزپر

ند و تمايلش بـه اوى به خداودگى وسپر سر(ع)ضا جسته ترين فضايل امام ريكى از بر
ىف الهى و ديندارح در اعمال عبادى او كه بر پايه خوضوان به وا مى تود. اين فضيلت ربو

د. يكى از اصحاب آنحـانيش مشاهـده نمونـدگـى رود ،در بخش مهـمى از زار دارقـر
ا متذكر شدم كها مى ديدم، اين كالم خداى متعال رت مى گويد: هنگامى كـه او رحضر
شبه پاسى ازار؛« آنان همو)١٧ / ٥١ (الذاريات،»�Ó½UÔ5 «uÓK� öOsÓK�« ]OÚq� Ó¹ UÓNÚ−ÓFÔÊuÓمايد:«مى فر

ابند».ا بيشتر نمى@خور
د. ايشان كم سخنه دار بو روزًفت. در هر ماه سه روز حتماه مى گرامام بسيار روز

آن كريمفته از قرد، نشأت گرش مى آورمى گفت و پاسخ و مثال هايى كه در ضمن گفتار
ّرا ختم و در آيات آن تدبآن رد.هر سه روز يك بار قرس بوآن همدم و مأنوا كه با قرد، زيربو

قم أحاديثُت و سّا معيار سنجش حق و باطل و صحآن رد و مى انديشيد. ايشان قرمى كر
١٤د.مى شمر

اىان برم عبادت در نظر امام است كه مى تـوداشتى از مفهوجه به چنين بـر توِتودر پر
ه@هاىالنى پس از نماز صبح، روزكعت نماز در شبانه روز،سجده هاى طوار راندن هزخو

ى شايسته يافت.آن تفسيراز و همدمى هميشگى با قرمز و رى هاى پر رنده دارر،شب زّمكر
ته آن حضرجــاء بن أبـى ضحـاك دربارهمچنين به در حقيقت اين سخن نايل آمد كه ر

ا كند،بيش از او در همهدى نديدم كه بيش از او از خدا پـروگند مرمى گويد:به خدا سـو
دان.گوينده اين سخن نه كسى از   شاگر١٥سد قات به ياد خدا باشد و بيش از او از خدا بتراو

ستاده دستگاه خالفت است.او، بلكه فر
ا».ا تا اجابت كنم شما رانيد مر؛«بخو)٦٠ / ٤٠ (غافر،»œ« ÚŽÔ½u√ wÓÝÚ²Ó−VÚ� ÓJÔrÚنيايش:«

ى در مناجات با خدا از دعـا به مثابه اين است كه و(ع)ضا ندگى امام ريكى از مظاهر ز
هد:«دعا از نيزمود و مى فره مى كرش به آن اشارد و در تمام اموريك حربه استفاده مى نمو
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استه هاى آنانا اجابت كند و خوده كه دعاى بندگانش رموعده فرند وتر است.خداوگركار
د:موه استغفار مى فر در بار(ع)عده الهى قطعى و تخلS ناپذير است».امام ا عطا نمايد.ور

ءك فيتناثر و المستغفر من ذنب و يفعله كالمستهزّة تحرق على شجر«مثل األستغفار مثل ور
ختى كه در فصلگى است بر درن برل استغفار و ريختن گناهان به سبب آن،چـوََثه؛مّبرب

ا انجامد و كسى كه از گناهى استغفار كند و باز آن رگ بريـزخت بجنبد و آن برپاييز آن در
١٦ه كند».ا مسخرد ردگار خودهد،مانند كسى است كه پرور

»?¹Ód?Ú%Ól?K?�« ]t?Ô�« ]c?s?¹Ó�¬ ÓM?Ô� «u?M?ÚJ?Ôr?ÚË Ó�«]c?s?¹Ó√ ÔðËÔ�« «uÚF?K?Úr?Óœ Ó—ÓłÓ U… د:عـلـم و دانـش؛«
د و آنان كه دانـشدند،باال مى بـرا كه ايمـان آورند از شما آنـان ر؛«خداو)١١ / ٥٨(المجادلـة،

ند».يافته@اند پايه هاى باالتر دار
 بيست و چند(ع)سىد مى نويسد:على بن موى در تاريخ نيشابور خـوحاكم نيشابور

مايد:«من درد مى فرى مى نشست.امام خوسالى بيشتر نداشت كه در مسجدالنبى به فتو
ان مى@شدند، همگىن در مسأله اى ناتو مى نشستم و دانشمندان مدينه چو(ص)ضه پيامبررو

١٧سيدند».ا از من مى پرجه من شده و مسائل رمتو

 هيچ اختالف(ع)سىد امام على بن مودم در مورب است كه:مردر مناقب إبن شهر آشو
دند.محمد بن عيسى يقطينى مى گويد:من از مسائلىد بودند و همه از او خشنوپيدا نكر

ده@ام،ار مسأله جمع كـرده اند،هيجده هزموال شده است و پاسخ فرت سؤكه از آن حضر
د،ثعلبىى از مصنفان و نويسندگان كه از آن جمله اند:أبوبكر خطيب در تاريخ خوبسيار

ت نقلز در كتابش و جز آنها از آن حضرّساله خويش و إبن معتش،سمعانى در ردر تفسير
١٨ده اند.حديث كر

ÊÚð Ô³ÚbÔB�« «Ë]bÓ5Ó U?% ÓMFL]¼ UwÓË Ó≈ÊÚð ÔT?ÚHÔ¼uÓË UÓðÔRÚðÔ¼uÓ�« UÚH?ÔIÓdÓ¡«Ó% ÓNÔuÓ≈د و احسـان ؛«هـ: جو

šÓOÚd?Ï� ÓJÔrÚ  «ست و اگر در نهـان بـهى نيكـوا صدقه دهيد،كـار؛« اگر آشكـار)٢٧١ / ٢ة،(البقـر
تر است».ايان صدقه دهيد، نيكوبينو

د و بهدم احسان مى كر بسيار به مـر(ع)سىلى گويد:على بن مواهيم بن عباس صوابر
ا در شب هاى تاريك انجام اين كمكهاى مالى رًد و غالباآنها انفاق مالى مخفيانه مى نمو

 ديده(ع)ضا ت را همانند حضرى، كسى رارگومى داد، پس كسى كه گمان مى كند در بزر
١٩ا تصديق نكنيد.است او ر
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» …ËÓ¹ÔRÚŁd?ÔÊËÓŽ ÓKÓ√ v?Ó½ÚHÔ$?Nr?ÚË Ó�ÓuÚ� ÓÊU?ÓÐ Nr?Úš ÓBÓWU?ÓWÏË Ó�Ós?Ú¹ Ô‚uÓý Ô`?]½ ÓHÚ$?t% ÓQ?Ô�ËÓ¾p?Ó¼ ÔrÔ

�«ÚLÔHÚK×ÔÊu «،منـدد نيازچند خوجيح مى دهند، هـرا بر خويش تران ر؛«و ديگر)٩ / ٥٩(الحشـر
انند».ستگارخل خويش در امان مانده باشند، رُباشند و آنان كه از ب

د،اسان بوفت.هنگامى كه در خرى نمى گرا به چيزتجمل ر دنياى فريبنده و پر(ع)امام 
ن فضل بن سهل گـفـت: ايـند.چودم قسمت كـرا ميان مـرد رفه همه مـال خـودر روز عر

ا كه با آن پـاداش وى رد:«بلكه عين غنـيـمـت اسـت.چـيـزمـوى است، امام فـرزيانـكـار
٢٠!».ى، زيان به شمار مياورا مى خرند ربخشايش خداو

د خوِقند حقوا خداوگى است، زيرن بزرمونده نعمت، در آزمايد:«دار مى فر(ع)امام 
ده ومواجب فرند وقى كه خداو.اما حقو٢١اجب ساخته است»ا در نعمتى كه به او داده، ور

مان است،ايان و تهيدستان زى بينوده همان دستگيره كردر اين حديث به آن اشار(ع) امام 
ن و از هستى تهى ساختهگواژا وندگى آنها رحمانه حاكم بر جامعه، زايط بى رآنانى كه شر

مانده و ازا از دست داده اند و يا درندگى بهتـر ردن زاى به دست آور كار برِاناست و يا تو
ادارا وندگى آنان رت هاى زد به دور افتاده اند و ديگر كسانى كه ضرورطن و كاشانه خوو

ى است واراهش،خـوال و خواست كمك كنند.بـى شـك سـؤخـوان درده كه از ديگـركر
(ع)اد@ندش امام جود.امام در نامه اى به فرزى سائل مى شوت و آبروّفتن عزجب از ميان رمو

د، تا هر كسدارهم برد دينار و درد، با خوج مى شواهد هنگامى كه از خانه خاراز او مى@خو
٢٢ى طلب كند، به آنان بدهد.از او چيز

د چنين گويـد:ّر بن خالّايان و تهيدستان،معـمت به بينـوه احسـان آن حضــردربـار
ديـك اوگــى نزه غذا مى نشسـت،سينـى بـزر هنگامى كه بر سـفـر(ع)ضـا الحسـن الـرأبو

مى داشتى بردند مقدارت از بهترين غذاهايى كه حاضر مى كرگذاشته مى شد، آن حضر
ماندگان پخش كننـد،ايان و درا بر بينود كه آن رموو در سينى مى گذاشت و دستور مى فر

Ó5« öÚ²Ó×ÓrÓ�« ÚF?ÓIÓ³ÓWÓ ¿ ËÓ�Ó√ UÓœÚ—Ó„«Ó� Ó�« UÚFÓIÓ³?ÓWÔ¿ %Óp^— Ó5Ó³ÓWÌ¿ √ÓËÚ%د:«موت مى فرا تـالوسپس اين آيه ر

≈ÞÚFÓÂUÏ% ¹ wÓuÚÂÌ– � ÍÓ$ÚGÓ³Ó¿ W¹Ó²LOÎ– UÓ� «ÓIÚdÓÐÓWÌ¿ √ÓËÚ� $ÚJMOÎ– UÓ� «Ó²ÚdÓÐÓWÌ«،لى او از؛« و)١٦ ـ ١١ / ٩٠ (البلد
ده اى، يا غذا دادندن برادكردنه چيست! آز نگذشت! و تو نمى دانى آن گرّدنه مهمآن گر

 از عقبه به(ع)ا امامندان، يا مستمندى خاك نشيـن رسنگى. يتيمى از خويشـاودر روز گر
د به اين كهند دانا بود:«خـداوموانيدن به ايتام ياد مى كند».سپس مى فـران طعام خورعنو
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ى بهشتاى آنان به سواهى بر طعام رِند. با اطعاما نداردن بنده راد كر آزِانهمه انسان ها، تو
٢٣د».گشو

ستاده هاى بى سرپر او به خانوّجه خاص بيانگر تو(ع)ضا اين اعمال و سخنان امام ر
داختا كه متقاضى معافيت از پراسان ردم خر پيشنهاد جماعتى از مر(ع)و ايتام است. امام

ا نشانهداخت آن رف خمس، پرد مصـرارى اهميت موفت و با يادآورا نپذيـردند رخمس بو
٢٤اند. خو(ع)ستى و اخالص به اهل بيتاظهار دو

؛«سالم بر شما به خاطر)٢٤ / ١٣عد،(الر» ÝÓÂöÏŽ ÓKÓOÚJÔrÚÐ LÓW UÓ³ÓdÚðÔrو: صبر و شكيبايى؛«
آن همه شكيبايى كه ورزيده@ايد».

ده ومنين شمرصيات مؤا از خصو سختى ها و بالها رِابردن در بر صبر كر (ع)ضاامام ر
ّه كتب الل˙ة او يشتكى فيصبر على ذلك اّه ليس احد من شيعتنا يبتلى ببليّمايد:«انمى فر

ىد و يا دچار بيمارفتار شـوله أجر ألS شهيد؛ كسى از شيعه ما نيست كه به مصيبتى گـر
٢٥ايش بنويسد».ا برار شهيد رند اجر هزدد و بر آن صبـر كند، مگر اين كه خداوگر

ن حبساع ستم ها و سختى ها، چوابر انون، در برمان خالفت هاروت در زآن حضر
هت در دورى آن حضردبارالنى پدر و مصيبت شهادت او شكيبايى ورزيد. همچنين برطو

اليتعهدى،ه پس از تفويض وانه او،به ويژورّموز و مزابر سياست مرن و در برخالفت مأمو
ا نيز بـهد ران خود.ايشان يـاراى ما آشكار مى سـازا برت رجه صبر و و تحمل آن حـضـردر

اند.هنگامى كه حسن بن شـاذانا مى خوابر ناماليمات فرى و شكيبايى در بـرخويشتندار
د، امام درار مخالفان شكايت نـمـواسط و آزدم واسطى در نامه اى به امام از جفـاى مـرو

فته است. باطل پيمان بر صبـر گـرِلتان ما در دوشت:«خداى تعالى از يـارى نوپاسخ و
كن!».ت صبردگارپس به حكم پرور

؛)٢٢ / ٢٤(النور،»  ËÓ�ÚOÓFÚHÔË «uÓ�ÚOÓBÚHÓ×Ô√ «uÓð ôÔ×³^ÊuÓ√ ÓÊÚ¹ ÓGÚHdÓK�« ]tÔ� ÓJÔrÚ؛«…ز: عفو و گذشت
د؟».ا بيامرزست نمى داريد كه خدا شما ر«بايد ببخشند و ببخشايند، آيا دو

د.لت انسان تلقى مى كـرايش قدر و منزت و افزّا سبب مزيد عـز عفو ر(ع)ضا  امام ر
ا با بدى تالفى كند و نمى كند،گويـاىاند بدى را گذشت در هنگامى كه انسان مى توزير

ى از تحريكاتگيرت او در جلودن خشم و نشانه سلطه و قدرمندى انسان در مهار كرنيرو
انگيختـن سـتـايـش وجب برى مـوات است و همين خويـشـتـنـدارابر تجـاوزنفس، در بـر
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ليت هـاىاى مسئـوه اگر چنين انسانـى داران است و به ويـژگداشت او از جانب ديگـربزر
اى او، زيبنده تر وى و گذشت از هر چه بـردبارمتى و منصب هاى عالى باشد كه برحكو

تر است.اراوسز
�ÓIÓbÚł Ó¡U?Ó�ÔrÚ— ÓÝÔ‰uÏ� sÚ√ Ó½ÚHÔ$?JÔrÚŽ Óee?¹ÏŽ ÓKÓOÚt� ÓŽ U?ÓM²r̂ÚŠ Ódh?¹ÏŽ ÓKÓOÚJÔr?Úستـى؛«دم دوح:مر

Ð�UÚLÔRÚ�MsOÓ— Ó¡Ô·ËÏ— ÓŠrO «،ث شد، شما بر شما معبوِدى از خو؛« هر آينه پيامبر)١٢٨ / ٩(التوبة
منانان مى آيد.سخت به شما دلبسته است و با مـؤنج مى دهد بر او گـرا رهر آنچه شما ر

ف و مهربان است».ئور
ث به ار(ص)مل اكرسـود ر خوّا از جدى نيـك و ادب رلق و خـوُـه خّل اللسوخانـدان ر

د شد،ارن  ودى بر مأمـود. مرتر بـوكس به مسلمانـان دلـسـوز از هر(ع)ضا ده@اند.امـام ربر
الحسنن  گفت:اى أبو  حضور داشت، مأمو(ع)ضا ند، امام را بزدن او راست گرن  خومأمو

ت تـوّند بر عـزى، خداوگـذرد:« اگر نكويى كـنـى و از او درمـومايى؟ امـام فـرچه مى فـر
٢٦ا بخشيد».د رن نيز آن مرايد.مأمومى@افز

عا مشرود رمان خومت هاى هم زحكو (ع) امامان شيعهمت؛ى با حكوط:عدم همكار
لت باطل و دستگاها حاكميت دوگار خويش رد در روزجوضع مو و (ع)ضاندانسته اند. امام ر

متى با حكولتى و همكارهاى دوا از اشتغال به كاران خويش راند و ياران مى@خوستمكار
ى باشدمتى، دفع ستم و بيدادگركت در امور حكود، اما اگر هدف از مشارمونهى مى@فر

بكت مطلـود، اين مشـارمت ها دامن گير بى گناهان مـى شـوع حكـو در اين نوًكه غالبـا
 در(ع)سى بن جعفـره امام مومى@باشد.بر همين اساس است كه على بن يقطـيـن بـا اجـاز

د كـه تباهى هايى بوِد و او به قدر امكان باعث اصـالحن صاحب منصب بـودستگاه هارو
زيع كهَ نيز به محمد بن اسماعيـل بـن ب(ع)ضا  امام رِماندند.در زد مى آورجـوان به وديگر

ل شد.د، چنين مأموريتى محود اعتماد بودى شايسته و مورفر
د.گز تأييد نمى كـرا هرن قتل و ترور ره هايى همچـود با مخالفان شيـوخورامام در بر

ستم دردند. امام ضمن تبيين مفهـوت پاى بند بوات آن حضرگاه نيز به دستـورشيعيان آ
ىم اطاعت و پيرو متجلى است، بر لزو(ع)م االمر كه مصاديق آن فقط در امامان معصولواو

اه كننده است واه و گمركس با آنان مخالفت نمايد،گمردند: هرموده و فراز آنان تأكيد كر
ندى ديگر امام بـا اسـتـنـاد بـه آيـه اى كـه خـداوده اسـت.از سـوها كـرا رحق و عـدالـت ر



١٦ (ع)ت قرآنى امام رضا ّشخصي سال	بيست و دوم

سد»ان نمى@ر؛« پيمان من به بيدادگـر)١٢٤ / ٢ة،(البقـر» ôÓMÓ‰UÔŽ ÓNÚbE�« Í]�U?LsO ¹مايـد:«مى@فر
ا تا روز قيامت باطل ساخته است».ايشان همچنينى رايى هر ستمگرد:«اين آيه پيشوموفر

اجبا بر بندگـان خـويـش وان راگـران و اغوى از ستمـگـردارمانـبـرند فـردند:«خـداوموفـر
 ناحق وًعـا و شرً سياسى جامعه به دست آنـان عـقـالِىهبـرى رّاين تصـدنمى@كند».بنـابـر

ظيفه پادشاهان ساختـند:«ومواهيم فـرS ابرُُحى از صع است.امام با نقل گفتـارنامشرو
اند و داد او رآورا برمى رى مال دنيا نيست، بلكه آن است كه دعاى مظلـوكاخ و جمع آور

بستانند».
ّهده است و از نظر شيعه إماميه بواى شخصيتى يگانه و صفاتى ويژبه طور كلى او دار

م امامت است، مى باشد.ازاى ملكه عصمت كه از لوت دارآن حضر
أفت چشمگير است.او كه يگانه عصرگى غربت و ر دو ويژ (ع)ضاندگانى امام ردر ز

مت حاكمان ناشايسـت و قـدرد، در تنگناى حـكـوا بوخويش در علم و فضيلـت و تـقـو
د هنگام و غمگنانه داشت.ها و غروبى زوعى در پشت ابردم،طلوناشناسى مر

.٣٦٦ / ٤؛مناقب آل ابى طالب،٢٣٦ /اعظين ضة الو. رو١
؛ اثباة٤٩٢ / ١؛الكافى،٦١٥ /شاد .ر.ك: االر٢

؛٩١ / ٢ى بأعالم الهـدى،؛اعالم الـور٢١٦ /ة ّصـيالو
اليد؛ تاريخ مو٢٥ /ة ّ ؛ تاريخ األئم٣٩٦ /دالئل اإلمامة 

.١٩٦ /فياتهم ة و وّاألئم
.١٣٤ /تضى ة المصطفى لشيعة المر.بشار٣
.١٨ /ضا امام ر(ع) سى.على بن مو٤
.٣٩٩ / ٢ضا،ن أخبار الر.عيو٥
.٢٩٧ / ٦. الكافى،٦
.٢٨٨ / ٥.همان،٧
ة،ّاالئمفة ة فى معرّ؛ كشS الغم٣٦٥-٣٦٤ / ١رر،ّ.نثر الد٨

١٤٧ / ٢.
.١٤٧ / ٢ة،ّفة االئمة فى معرّ.كشS الغم٩

ده است.«منتهىبو(ع) ضا ت ر.إبن عباد منشى حضر١٠
».٢٠٨ / ٢ اآلمال؛

.١٧٨ / ٢ضا،ن اخبار الر.عيو١١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٦٢ / ٤مناقب آل ابى طالب،.١٢
نه به سخن مأمو و با اشار٢١١ / ٤٩ار،. بحار االنو١٣

جاء إبن أبى ضحاك. خطاب به عباسيان و ر
.١٩٥ ـ ١٩٣ / ٢ضا،ن اخبار الرر.ك: عيو.١٤
.٩٣ / ٤٩ار، بحار االنو.١٥
.٢٦٦ / ٢ضا،ن اخبار الرعيو.١٦
.١٠٧ / ٣ة،ّفة االئمة فى معرّكشS الغم.١٧
.٣٠٠ / ٤مناقب آل ابى طالب؛.١٨
.٤٦٦ / ٢ الكافى،.١٩
.٣٦١ / ٤مناقب آل ابى طالب،.٢٠
.٥٠٢ / ٣الكافى،.٢١
.٢٤٧ / ١ضا،ن اخبار الر عيو.٢٢
.٢٦٤ / ٢ضا،ن اخبار الر.عيو٢٣
.٥٠٤ / ١الكافى،.٢٤
.٦٧ / ٤٩ار،بحار االنو.٢٥
.١٤٣ / ٣ة،ّفة األئمة فى معرّكشS الغم.٢٦


