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دریافت: 1396/4/14    پذیرش: 1396/7/13
محمدرضا جباران1

چکیده 

نظــام اخاقــی اســام بــا مشــخصه های خــود دارای مبانــی ویــژه ای اســت. امام رضــا )علیه الســام( 
نظــام اخاقــی قــرآن را بــر محــور توحیــد مطــرح کــرده اســت. اســتخراج و معرفــی مبانــی اخــاق 
ــه آن  ــا اســتناد ب ــی آن حضــرت دســتمایه ای اســت کــه ب ــدگاه نظــری و ســیرۀ عمل اســامی از دی
می تــوان جامعیــت نظــام اخــاق اســامی را بــر محــور توحیــد تبییــن کــرد. ایــن مقالــه بــا اســتفاده از 
روش تحلیــل مفهومــی ایزوتســو بــه ایــن مهــم پرداختــه اســت. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، چهــار 
مرحلــه طــی شــده اســت. نخســت، شناســایی ایمــان از دیــدگاه امــام رضــا )علیه الســام(. دوم، نقــل 
ســخنانی از آن حضــرت کــه واژه ایمــان در آنهــا بــه کار رفتــه اســت و ارجــاع نشــانه های پراکنــده بــه 
ایــن مفهــوم کانونــی. ســوم، ارجــاع ایمــان به توحیــد بــا اســتفاده از روش تحلیــل مفهومی. چهــارم، در 
حرکتــی تفصیل گــرا بــا بررســی هویـّـت انســان و جهــان در مــدار توحیــد، دو مفهــوم واســطۀ »انســان 
دوبُعــدی« و »جهــان دوســاحتی« شناســایی شــده و در چیدمانــی جدیــد بــر محــور مفهــوم مرکــزی 

توحیــد، ســایر مفاهیمــی کــه می تواننــد مبنــای اخــاق باشــند، معرفــی شــده اســت. 

کلیدواژه ها: نظام اخاقی، مبانی اخاق، ایمان، توحید، امام رضا )علیه السام(.
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مقدمه

ــری، 1360،  ــرد )مطه ــای می گی ــی ج ــت عمل ــل حکم ــاق ذی ــیك، اخ ــفۀ کاس در فلس
ج  2 : 11؛ مدرســی،1376: 12-11؛ مصبــاح یــزدی، 1376، ج 1: 30( و غایــت آن تربیــت 
انســان معتــدل اســت. در ایــن نــگاه، اعتــدال نفــس مســاوی فضیلــت )مســکویه، 1373: 38؛ 
نراقــی، بــی تــا، ج 1: 80-69( و اخــاق چیــزی اســت میــان دو ســِر افــراط و تفــرط. ایــن 
تعریفــی اســت کــه از ارســطو بــه یــادگار مانــده اســت. بــا ورود فلســفه بــه دنیــای اســام، 
عالمــان اســامی نظریــۀ حــّد وســط ارســطو را به مثابــۀ یــك اصــل اساســی پذیرفتنــد. شــاید 
ــن  ــرش ای ــی، در پذی ــور زندگ ــه روی در ام ــه میان ــام ب ــدس اس ــریعت مق ــفارش های ش س
تعریــف مؤثــر بــود. بــا این حــال، چــون ایــن تعریــف از تضمین هــای دینــی خالــی اســت و 
جامعیــت انســان در آن لحــاظ نشــده اســت، نمی توانــد پایــۀ مناســبی بــرای تنظیــم روابــط 

انســانی باشــد.

  به طــور مســلَّم می تــوان گفــت، در تعریــف ارســطویی اخــاق، بُعــد معنــوی و زندگــی 
ابــدی انســان مــورد نظــر نیســت. کثــرت تحشــیه و تصدیــق از جانــب فاســفۀ اخــاق 
هــم صــدق آن را در نگاهــی متعالــی اثبــات نمی کنــد. از دیــدگاه ارســطو، هــدف اخــاق 
ــا  ــه انســانی متعالــی و هم افــق ب ــه قانــون اســت، ن تربیــت شــهروندی خــوب و ملتــزم ب
ــع دینــی ـ  ــر مناب ــا تکیــه ب ــد ب فرشــتگان. بدین جهــت، علمــای اســامی تــاش کرده ان
ــه جامعیــت انســان  ــه اعتــدال نفســانی ـ نظامــی اخاقــی تأســیس کننــد کــه ناظــر ب ن
باشــد و اجــرا و مراعــات هنجارهــای آن نیــز از ضمانــت کافــی برخــوردار باشــد. روشــن 
ــر  ــد ب ــد و نمی توان ــود را می طلب ــژه خ ــی وی ــی مبان ــن دو ویژگ ــا ای ــی ب ــت، نظام اس
ریشــه تفکــرات ارســطویی ببالــد. مقالــۀ حاضــر کوششــی اســت بــرای اســتخراج و معرفــی 
ــا  ــی امام رض ــیرۀ عمل ــری و س ــدگاه نظ ــامی از دی ــاق اس ــام اخ ــی نظ ــای اصل پایه ه
)علیه الســام(. نتیجــۀ ایــن تــاش نقشــۀ روشــنی خواهــد بــود کــه نظریه پــرداز اخــاق 
اســامی بــا اســتناد بــه آن، جامعیــت نظــام اخــاق اســامی را مســتند بــه دیــدگاه آن 

حضــرت تبییــن کنــد.
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پیشینۀ تحقیق

ــارۀ  ــت، درب ــی دارد: نخس ــای فراهم ــل، زمینه ه ــاظ دو عام ــا لح ــه ب ــن زمین ــق در ای تحقی
ــادی  ــای زی ــام( کتاب ه ــا )علیه الس ــی امام رض ــیرۀ عمل ــّنت و س ــری و س ــای نظ دیدگاه ه
نوشــته شــده کــه برخــی از آنهــا بــه خــود آن حضــرت منســوب اســتـ  کــه در ادامــه بــا آنهــا 
آشــنا خواهیــم شــد. دوم، آن حضــرت بــه اقتضــای موقعیــت ویــژه در مصــادر بــاالی سیاســی و 
مواجهــۀ گســترده بــا فــرق کامــی و اربــاب ادیــان و متفکــران جهــان معاصــر خویــش از یــك 
ســو و ماقــات بــا اقــوام مختلــف مســلمان در ســفر طوالنــی حجــاز تــا طــوس از ســویی دیگر، 
فرصــت پیــدا کــرد تــا الیه هــای عمیق تــر معــارف اخاقــی اســام را در ســطحی گســترده بــا 
بیانــات متنــوع، مطــرح کنــد. بــا این حــال، ایــن موضــوع تاکنــون مــورد توجــِه اهــل تحقیــق 

قــرار نگرفتــه و در این بــاره اثــری تولیــد نشــده اســت.

ره آورد تحقیق

از ایــن مقالــه دو ره آورد انتظــار مــی رود: در بــاب روش و در بــاب محتــوا. از نظــر روشــی ایــن 
مقالــه گام نخســتـ  هرچنــد کوتــاه و ناچیــزـ  در مســیر مطالعــۀ مبانــی اخاقــی در ســخنان 
پیشــوایان معصــوم بــه روش گفتمانــی اســت. بنابرایــن، ره آورد ایــن مقالــه ارائــه روشــی اســت 
کــه ظرفیــت تجمیــع و تبییــن ســخنان پراکنــده حضــرات معصومــان )علیهم الســام( در ابواب 
مختلــف اخــاق را داراســت. بــا اســتفاده از ایــن روش می تــوان جایــگاه خصلت هــا و رفتارهــای 
اخاقــی را در یــك نظــام به هم پیوســته مشــخص کــرد. ره آورد دیگــر ایــن تحقیــق در زمینــۀ 

محتــوا، اثبــات اســتناد و ارتبــاط همــۀ مفاهیــم اخــاق بــا توحیــد و یگانه بــاوری اســت.

روش تحقیق

ــه دیــدگاه امام رضــا )علیه الســام( از ســخنان پراکنــده ای  تبییــن مبانــی اخــاق مســتند ب
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کــه حضــرت بــه اقتضــای حــال و مقــام انشــا فرمــوده یــا از پــدران معصــوم خــود بــه ویــژه 
ــبی  ــرد از روش مناس ــاب می ک ــت، ایج ــرده اس ــل ک ــه( نق ــدا )صلی اهلل علیه وآل ــول خ رس
اســتفاده شــود کــه ضمــن ایجــاز بــه وجهــی قابــل قبــول، کلّیتــی همبســته و مناســب ارائــه 
دهــد. بــه همیــن دلیــل، نظریــۀ شــبکه مفهومــی ایزوتســو1  را کــه از ایــن تــوان و ظرفیــت 
برخــوردار اســت، به عنــوان چارچــوب نظــری مقالــه برگزیــدم. توضیــح اینکــه، در ذیــل ایــن 
نظریــه کلمــات یــا داللت هــای کانونــی کــه دال هــای شــبکۀ گفتمانــی از آنهــا معنــا می گیــرد، 
ــی  ترســیم و تضادهــای بیــن داللت هــای درون شــبکه و داللت هــای خــارج از شــبکه به خوب

ــوند.  ــته می ش برجس

امام رضــا )علیه الســام( در زمانــی زندگــی می کــرد کــه گفتمــان غالــب، گفتمــان عباســی 
بــود. حکومــت عباســی بــا ایجــاد ادبیــات جدیــد در حــوزۀ جهــان اســام، اندیشــۀ اســامی 
را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده و نوعــی تفکــر و رفتــار را کــه بــه تحکیــم مبانــی حکومــت 
ــور  ــی مقه ــن موقعیت ــام( در چنی ــا )علیه الس ــرد. امام رض ــج می ک ــد، تروی ــی می ش منته
ــه عنــوان نماینــده اندیشــه  قواعــد گفتمــان عباســی نشــده و ســوژگی و فاعلیــت خــود را ب
ــارۀ تفکــر قرآن محــور آن حضــرت  ــاب نبــوی حفــظ می کنــد. درب ــده تفکــر ن قرآنــی و بازمان
ــُهَو ُ ــُهَوَجَواب ــُهُکلُّ ــده: »َکاَنَکالُم ــل ش ــرت نق ــران آن حض ــی از معاص ــای تاریخ در روایت ه
ــْرآِن« )تمــام ســخن، پاســخ، و مثال هایــش برگرفتــه از قــرآن بــود(  ــَنالُْق ــاٍتِم ــُهانْتَِزاَع تََمثُُّل
)ابن بابویــه،1414ق، ج2: 180(. تفکــر متفــاوت آن حضــرت کــه آشــکارا در تفکــر نبــوی ریشــه 
دارد و آن حضــرت نیــز بــا اصــرار و تأکیــد این ارتبــاط و ابتنــا را در گفتار و کردار خــود بازنمایی 
ــه های  ــد. اندیش ــرار می ده ــی ق ــم عباس ــدرت حاک ــر ق ــکار در براب ــور آش ــد، او را به ط می کن
متفــاوت امام رضــا )علیه الســام( در ادبیــات سیاســی و اخاقــی آن حضــرت بازتــاب روشــنی 
دارد. به همیــن دلیــل، نظریــۀ شــبکۀ مفهومــی ایزوتســو می توانــد در معرفــی کلیــت نظریــۀ 

ــد.  ــد باش ــام( مفی ــا )علیه الس ــی امام رض اخاق

مطالعــات ایــن مقالــه چنان کــه در ادامــه خواهــد آمــد، نشــان می دهــد در شــبکۀ مفهومــی 

1. دکتر توشیهیکو ایزوتسو چنان که خود به صراحت گفته، از این روش در کتاب »مفاهیم اخاقی ـ دینی در قرآن مجید« برای 
تحلیل مفاهیم اخاقی ـ دینی قرآن کریم استفاده کرده است)ایزوتسو،1378 : 37(.  
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اخــاق در نظریــۀ امام رضــا )علیه الســام( کلمــۀ کانونــی و دال مرکــزی ایمــان اســت. دیگــر 
ــت  ــی اس ــا ارزش های ــت ب ــد غیری ــام( واج ــا )علیه الس ــی امام رض ــای اخاق ــه، داللت ه اینک
کــه در ســایۀ ســیطره و اقتضائــات قــدرت و جذابیــت بهره هــای دنیــوی گســترش و اهمیــت 

می یابنــد.

 در شــبکه مفهومــی اخاقــی امام رضــا )علیه الســام( دال مرکــزی ایمــان اســت و 
ــه  ــی کــه ناظــر ب ــات و رفتارهای ــوال، ســجایا و صف ــم از اق نشــانه ها و دال هــای دیگــر، اع
فضایــل و رذایــل اخاقی انــد، از ایمــان معنــا می پذیرنــد. ایــن نشــانه در فرهنــگ اســامی 
می توانــد بــه تمــام نشــانه های دیگــر معنــا و هویّــت ببخشــد. بــا ایمــان، انســان و جهــان 
هویــت و ویژگی هایــی پیــدا می کننــد کــه بــدون آن ندارنــد. همچنیــن، بــا تکیــه بــر ایــن 
ــان در خــود، تحــول در  ــد. »ایم ــر می کن ــی تغیی ــت انســانی به کل ــزی، معرف ــوم مرک مفه
ــن تحــّول در  ــش. ای ــش خوی ــه خــود، هســتی و نق ــگاه ب ــرد را دارد؛ تحــول در ن ــگاه ف ن
ــه فقــط فــرد را  ــازه ن ــه گرایــش و دغدغــه بــدل می شــود. آگاهی هــای ت مرحلــه ایمــان ب
بــا خــود، هســتی و نقــش خویــش آشــنا کــرده، بلکــه طرحــی بــرای تمامــی روابــط فــردی 
ــوزش الزم را داده  ــی آم ــر وضعیت ــا ه ــرای برخــورد ب ــه او ب ــم آورده و ب ــی فراه و اجتماع
اســت.« )غنــوی، 1392: 138(. بنابرایــن، گام نخســت در راه رســیدن بــه هــدف ایــن مقاله، 
پیداکــردن و درک رابطــۀ عناصــر پراکنــده ای اســت کــه به عنــوان مبانــی اخــاق اســامی 
ــر  ــا را ب ــد آنه ــس از آن بای ــوند. پ ــرده می ش ــام ب ــام( ن ــا )علیه الس ــخنان امام رض در س

مــدار ایمــان و در هویّتــی نــو ترکیــب کــرد.  

نگارنــده بــا ادامــه ایــن روش تــاش کــرده اســت ایــن دال مرکــزی را بــه عنصــری کانونی تــر 
برســاند بــه نحــوی کــه نــه تنهــا اخــاق، بلکــه حوزه هــای دیگــر زندگــی انســان مثــل عقایــد 
و اعمــال هــم بــر مــدار آن معنــا شــوند. ســپس بــر محــور آن هســتۀ اصلــی، مبانــی اخــاق از 

منظــر امام رضــا )علیه الســام( تعریــف شــده اســت. 

بنابراین، در ادامۀ این بحث، چهار مرحله را طی خواهیم کرد:
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1. تعریف ایمان از منظر امام رضا )علیه السام(؛  

2. نقــل تعــدادی از ســخنان علی بن موســی الرضا )علیهما الســام( کــه حــاوی مفهــوم 
ــه  مرکــزی ایــن شــبکه )ایمــان( هســتند و تحلیــل و ارجــاع نشــانه ها و مفاهیــم پراکنــده ب

مفهــوم کانونــی ایمــان؛

3. تحلیل ایمان و ارجاع آن به مرکزی ترین مفهوم دینی )توحید(؛

4. بررسی انسان و جهان بر محور مفهوم توحید.

1. مرحلۀ اول: ایمان از منظر امام رضا )علیه السالم(

ایمــان در عــرف محــاورات شــیعیان در پرکاربردتریــن اطــاق، به معنــای اعتقــاد بــه یگانگــی 
ــا،  ــی، بی ت ــت )طوس ــه اس ــه کار رفت ــه( ب ــد )صلی اهلل علیه وآل ــرت محم ــالت حض ــدا و رس خ
ج3: 477(. کاربــرد ایمــان بــه ایــن مفهــوم از زمــان رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( به طــور 
واضــح رایــج بــوده اســت. بــرای نمونــه، بــه دو روایــت در ایــن زمینــه توجــه کنیــد: رســول خدا 
ــِداهللَوالیمــاُن ــراُربتوحی ــُةالیمــاِنفَأربعــة:الق ــاعالم ــه( می فرمایــد: »أّم )صلی اهلل علیه وآل
بـِـهَوالیمــاُنبُکتُبـِـهوالیمــاُنبرُســلِه.« )عامــت ایمــان چهــار چیــز اســت: اقــرار بــه یگانگــی 
خــدا، پذیــرش قلبــی آن، پذیــرش قلبــی کتــب الهــی، پذیــرش قلبــی رســوالن الهــی( )همان(.

ــد:  ــیده، می فرمای ــان پرس ــارۀ ایم ــه درب ــی ک ــخ کس ــام( در پاس ــادق )علیه الس ــام ص ام
 ــداًَرُســوُلاهلل[َوالْقــَراُربَِمــاَجــاَءِمــْنِعْنــِداهللَِوَمــااْســتََقرَّ ُمَحمَّ »َشــَهاَدُۀأَْنالإِلـَـَهإاِلّاهلل]َوأَنَّ
ــه  ــه یگانگــی خــدا و ب ــارت اســت از گواهــی ب ِــک.« )ایمــان عب ــِقبَِذل ــوِبِمنَالتَّْصِدی فِيالُْقُل
رســالت حضــرت محمــد )صلی اهلل علیه وآلــه( و اقــرار بــه آنچــه از جانــب خــدا آمــده اســت و 
تصدیــق قلبــی ایــن گواهی هــا( )کلینــی، 1388ق، ج2: 38(. ایــن دو ســخن شــریف باوجــود 
اینکــه ایمــان را بــه ســه یــا چهــار عنصــر تجزیــه کرده انــد، چیــزی بــر اعتقــاد بــه یگانگــی خدا 
ــذا امام رضــا  ــد. ل ــه( نیفزوده ان ــت حضــرت محمــد )صلی اهلل علیه وآل ــا مرکزی ــا ب و رســالت انبی
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ــِإَذا ) علیه الســام( در تعریــف ایمــان، بــه ذکــر ایــن دو عنصــر بســنده کــرده و می فرمایــد: »فَ
 ــرَّ ــْدأَقَ ــالَِةفََق َس ــه(بِالرِّ ــوِل)صلیاهللعلیهوآل ُس لِلرَّ ــرَّ ــِةَوأَقَ بِالَْوْحَدانِیَّ ــلَّ َوَج ــزَّ ــُدهلِلَِع الَْعْب ــرَّ أَقَ
ََّمــاُهــَوبـِـاهللَِوبَِرُســولِه.«)وقتــی بنــده بــه یگانگــی خــدا  أَْصــَلالِیَمــاِنإِن بُِجْمَلــِةالِیَمــاِنألنَّ
و رســالت رســول )صلی اهلل علیه وآلــه( اقــرار کنــد، همــۀ ایمــان را پذیرفتــه اســت؛ چــون اصــل 
ایمــان همــان ایمــان بــه خــدا و رســول )صلی اهلل علیه وآلــه( اســت( )ابن بابویــه، 1404ق، ج1: 
300(. طبــق ایــن احادیــث، اگــر کســی خــدا و رســول )صلی اهلل علیه وآلــه( را بــا دل بپذیــرد و 
بــه زبــان شــهادت دهــد، مؤمــن اســت؛ حتــی اگــر هیــچ عملــی انجــام ندهــد و بــه هیــچ چیــز 
دیگــری معتقــد نباشــد. ممکــن اســت مــا در تحقــق چنیــن اعتقــادی تردیــد یــا حتــی از نظــر 
موضوعــی آن را انــکار کنیــم زیــرا هــر اعتقــادی لوازمــی دارد. یکــی از لــوازم اعتقــاد، تأثیــر آن 
بــر رفتــار انســان اســت و یکــی از لــوازم اعتقــاد بــه خــدا، اعتقــاد بــه معــاد اســت. بنابرایــن، 
مدعــی اعتقــاد بــه توحیــد و رســالت اگــر معــاد را نپذیــرد یــا رفتــارش تحــت تأثیــر اعتقــاد 
به خــدا و رســول )صلی اهلل علیه وآلــه( تغییــر نکنــد، در ادعــای خــود صــادق نیســت. ولــی بــر 

فــرض تحقــق، نمی تــوان در صــدق نــام ایمــان بــر آن تردیــد کــرد. 

گروهــی دیگــر از احادیــث بــه تفســیر ایــن روایــات برخاســته و ایــن ابهــام و تردیــد را درمــان 
کــرده اســت. در ایــن احادیــث بــدون اینکــه بــه متعلــق ایمــان اشــاره ای شــود، دربــارۀ کیفیــت 
ــروز آن ســخن به میــان آمــده اســت. امام رضــا ) علیه الســام( طبــق یــك روایــت از رســول  ب
ــِبَو ــٌهبِالَْقْل ــاِنَوَمْعِرفَ ــَراٌربِاللَِّس ــاُنإِْق ــت: »الِیَم ــرده اس ــل ک ــه( نق ــدا )صلی اهلل علیه وآل خ
َعَمــٌلبـِـاألَْرَکان.« )ایمــان، اقــرار بــه زبــان، شــناخت بــا قلــب و عمــل بــا اعضــای بــدن اســت( 
)علی بن موســی الرضا )علیه الســام(،  صحیفــه، 1406ق: 40(. و طبــق نقــل دیگــری خــود، در 
ضمــن نامــه ای مفصــل کــه بــه خواهــش مأمــون، حــال و حــرام و فرایــض و ســنن را در آن 
جمــع کــرده، می فرمایــد: »َواالِیَمــاُنأََداُءالَْفَرائـِـِضَواْجتِنـَـاُبالَْمَحــاِرِمَواالِیَمــاُنُهــَوَمْعِرفـَـٌة
بِالَْقْلــِبَوإِْقــَراٌربِاللَِّســاِنَوَعَمــٌلبـِـاألَْرَکان.«)ایمــان انجــام واجبــات و تــرک محرمــات اســت. 
ــدن( )ابن شــعبه  ــا اعضــای ب ــی و عمــل ب ایمــان عبــارت اســت از شــناخت قلبــی، اقــرار زبان
حّرانــی، 1362: 422(.  مشــابه ایــن ســخن از امــام صــادق )علیه الســام( نیــز نقــل شــده اســت 
کــه می فرمایــد: »الِیَمــاُنُهــَوالِْقــَراُربِاللَِّســاِنَوَعْقــٌدفِيالَْقْلــِبَوَعَمــٌلبـِـاألَْرَکان.« )ایمــان 
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اقــرار زبانــی، اعتقــاد قلبــی و عمــل بــا اعضاســت( )کلینــی، 1388ق، ج2: 27(. جمــع مفهومــی 
ایــن دو دســته روایــت ایــن اســت کــه ایمــان عبــارت اســت از بــاور یگانگــی خــدا و رســالت؛ به 
شــرط اینکــه بــا زبــان اظهــار شــود و در عمــل نمــود پیــدا کنــد. طبــق آخریــن حدیثــی کــه از 
امام رضــا )علیه الســام( نقــل شــد، بــاور در صورتــی ایمــان نــام می گیــرد کــه عــاوه بــر ایــن 
همــه، وارد حــوزۀ عواطــف و احساســات انســان شــود؛ به همیــن دلیــل بــه جــای معرفــت بــه 
»عقــد« تعبیــر فرمــوده اســت اگرچــه تعبیــر بــه قلــب به جــای عقــل در همــه احادیــث نیــز 
خالــی از ایــن پیــام نیســت. بنابــر ایــن، ایمــان عبــارت اســت از بــاور یگانگــی خــدا، رســالت 
حضــرت محمــد )صلی اهلل علیه وآلــه( و هرآنچــه از جانــب خــدا آورده اســت؛ مشــروط بــه اینکــه 
در دل جــای بگیــرد و بــه ســطح احساســات و عواطــف برســد. در ایــن صــورت اســت کــه خــواه 

ناخــواه بــا زبــان ابــراز می شــود و در رفتــار تجلــی می یابــد.

در برخــی روایــات متعلــق ایمــان توســعه داده شــده و اعتقــاد بــه والیــت نیــز جــزء ایمــان 
شــمرده شــده اســت. امــام صــادق )علیه الســام( می فرمایــد: »اســام همیــن ظاهری اســت که 
همــه بــه آن ملتــزم هســتند: شــهادت بــه یگانگــی خــدا و رســالت محمــد )صلی اهلل علیه وآلــه(، 
اقامــه نمــاز، دادن زکات، حــج و روزه مــاه رمضــان و ایمــان همیــن اســت بــه اضافــه شــناخت 
والیــت. اگــر کســی همــه آنهــا را داشــته باشــد و والیــت را نشناســد، مســلمان اســت ولــی 

گمــراه.« )کلینــی، 1388ق، ج2: 24(. 

2. مرحله دوم: نقل و تحلیل سخنان امام رضا )علیه السالم(

2-1  منابع نقل

مــا ســخنان امام رضــا )علیه الســام( را از چهــار کتــاب نقــل و بــه کتاب هــای معتبــر دیگــر 
نیــز ارجــاع می دهیــم:

ــام(   ــتم )علیه الس ــام هش ــی، ام ــتۀ علی بن موس ــالم( : نوش ــا)علیهالس 1. صحیفةالمامالرض
متوفــی بــه ســال 203 ق.  ایــن کتــاب با اســناد معتبــر فراوانــی از آن حضــرت روایت شده اســت. 
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ــوار اســت و  2. الفقه المنســوب إلی اإلمام الرضــا )علیه الســام(: ایــن کتــاب از مصــادر بحاراالن
دانشــمندان در صّحــت انتســاب آن بــه امام رضــا )علیه الســام( دیدگاه هــای مختلفــی دارنــد.

ــال203ق.  ــه س ــی ب ــازي متوف ــلیمان الغ ــن س ــف داودب ــام(: تألی ــندالرضا )علیه الس 3. مس
انتســاب ایــن کتــاب بــه داودبــن ســلیمان جــای تردیــد نیســت. شــیخ طوســی آن را از مؤلفش 
روایــت کــرده اســت )طوســی،1417ق: 126( و بــه نوشــتۀ نجاشــی، عــده ای از علمــای امامیــه 
آن را از داوود نقــل کرده انــد )همــان، 1404ق: 160(. مؤلــف آن را نیــز نجاشــی مــورد اعتمــاد 

شــمرده اســت )همــان(.  

ــه  ــی ب ــدوق( متوف ــه، محمدبن علی )ص ــف ابن بابوی ــام(: تألی ــون اخبارالرضا)علیه الس 4. عی
ســال 381 ق.  مرحــوم صــدوق از علمــا و بــزرگان طایفــه امامیــه و کتــاب عیــون بــدون شــك 

تألیــف اوســت. 

2-2  تحلیل سخنان

حضــرت  کــه  کــرد  خواهیــم  تحلیــل  و  نقــل  را  ســخنانی  بــاب  ایــن  در   
ــل  ــه( نق ــدا )صلی اهلل علیه وآل ــول خ ــا از رس ــوده ی ــود فرم ــام( خ علی بن موسی)علیهما الس
ــی و پایه هــای اخــاق  ــرای بیــان مبان کــرده اســت. مفاهیمــی کــه امام رضــا )علیه الســام( ب
اســتخدام کــرده اســت، در ســه دســته قــرار می گیرنــد: نخســت مفاهیــم برآمــده از گرایش هــا 
و دســته بندی های عقیدتــی مثــل ایمــان و اســام، دوم مفاهیــم برخاســته از ســیر انســان بــه 
ســوی حیــات اخــروی و نیازهــای او در طــول ایــن ســفر، مثــل مــرگ، عمــل صالــح، گنــاه، 
خطــا و توشــۀ ســفر و ســوم مفاهیــم برآمــده از پــاداِش مراعــات و کیفــر نقــض هنجارهــا؛ مثــل 
بهشــت، جهنــم، آتــش و میــزان. مــا نیــز احادیــث ایــن بــاب را بــه حســب عناصــر مفهومــی 

ــم. ــرار می دهی ــته ق ــه دس ــن س ــا، در ای ــود در آنه موج

2-2-1. ایمان 

بــر مبنــای ســخنان امام رضــا )علیه الســام( حســن ُخلــق بــا ایمــان نســبت مســتقیم دارد؛ 
به طــوری کــه کمــال ایمــان، کمــال اخــاق را نتیجــه می دهــد و حســن اخــاق نشــانۀ حســن 
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ــُل ــد: »أَْکَم ــل می کن ــه( نق ــان اســت. آن حضــرت خــود از رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآل ایم
الُمؤمنیــَنإِیَمانــًاأَْحَســنُُهْمُخلقــا.« )از مؤمنــان کســی ایمانــش کامل تــر اســت کــه اخاقــش 
نیکوتــر اســت( )الغــازی، 1418ق: 125(. و: »أَْحَســُنالنَّــاِسإِیَمانــًاأَْحَســنُُهْمُخُلقــًا.« )هــر کــه 
ــه، 1406ق:  ــر( )علی بن موســی الرضا )علیه الســام(، صحیف ــش نیکوت ــر، ایمان ــش نیکوت اخاق
ــْم ــد: »أْکَمُلُک ــه،1387ق، ج2: 38( و از امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( نقــل می کن 67 ؛ ابن بابوی
إِیَمانــًاأَْحَســنُُکْمأَْخالقــا.«)از شــما کســی ایمانــش کامل تــر اســت کــه اخاقــش بهتــر اســت( 
)همــان(. در ایــن دســته ســخنان چهــار عنصــر مکــرر وجــود دارد: 1. واژۀ ایمــان 2. صــورت 
تفضیلــی ُحســن و کمــال )اکمــل و احســن( 3. واژۀ اخــاق و 4. مــاده و قالــب احســن در تعلــق 
بــه اخــاق و خلــق. از آنجاکــه »تکــرار در فراکارکردهــای متنــی از عوامــل انســجام محســوب 
می شــود« )محمدرضایــی و اکبــری،1392: 34( تکــرار ایــن عناصــر ارتبــاط ایــن ســخنان و 
تأکیــد بــر مفاهیــم موجــود در آنهــا را نشــان می دهــد. از تکــرار واژۀ ایمــان مبنابــودن ایمــان، 
از تکــرار واژۀ خلــق و اخــاق ابتنــای اخــاق بــر ایمــان و نشــانگی آن بــرای ایمــان، از تکــرار 
صــورت تفضیلــی حســن و کمــال تفــاوت تأثیــر مراتــب مختلــف ایمــان در اخــاق، از تکــرار 
احســن در تعلــق بــه خلــق تفــاوت مدلول هــای مراتــب مختلــف اخــاق اســتفاده می شــود. 
از مجمــوع ایــن چهــار گزینــه می تــوان نتیجــه گرفــت: ایمــان مبنــای اخــاق، اخــاق نشــانۀ 
ایمــان، هــر مرتبــۀ ایمــان مقتضــی مرتبــه ای مناســب خــود از اخــاق و هــر مرتبــه اخــاق 

نشــانه مرتبــۀ مناســب خــود از ایمــان اســت.  

2-2-2. اسالم  

ــل  ــه( نق ــدا )صلی اهلل علیه وآل ــول خ ــر، از رس ــته بندی دیگ ــام( در دس ــا )علیه الس ــام رض ام
می کنــد: »َمــْنَکاَنُمْســلِمًافـَـالیَْمُکــُرَوالیَْخــَدُع.«  )هــر کــه مســلمان باشــد مکــر و خدعــه 
ــا ــَسِمنَّ ــلِمًاَولَْی ُمْس ــشَّ ــْنَغ ــاَم ــَسِمنَّ ــه، 1387ق، ج2: 50(. و: »لَْی ــد( )ابن بابوی نمی کن
َمــْنَخــاَنُمْســلِمًا.« )از مــا نیســت هــر کــه مســلمانی را فریــب دهــد، از مــا نیســت آن کــه 
أَْشــبََهُکْمبِيأَْحَســنُُکْمُخُلقــا.« )از شــما هــر کــه  بــه مســلمانی خیانــت کنــد( )همــان(. و: »إِنَّ
خوش اخاق تــر، بــه مــن شــبیه تر( )همــان(. در ایــن دســته از ســخنان، بــا توجــه بــه عناصــر 
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فرامتنــی مثــل اینکــه نفــی عضویــت در گــروه مــا )لَْیــَس ِمنَّا( مســاوی با نفی مســلمانی اســت 
ــوان  ــت، می ت ــلمانی اس ــال مس ــاوی کم ــه( مس ــدا )صلی اهلل علیه وآل ــول خ ــا رس ــباهت ب و ش
گفــت عنصــر اصلــی در ایــن ســخنان اســام اســت. منظــور از اســام در ایــن قبیــل بیانــات که 
درصــدد تبییــن کمــال انســانی اســت، مراتــب بــاالی آن اســت کــه از حیــث نفــوذ در قلــب، 
هم خانــوادۀ ایمــان اســت و بــا اســام به معنــای شــهادت ظاهــری بــه توحیــد و رســالت فــرق 
دارد؛ چــون ایمــان دارای مراتبــی اســت کــه هــر مرتبــه از آن مســبوق بــه مرتبــه ای از اســام 
اســت. مرتبــۀ دوم اســام باالتــر از مرتبــۀ اول ایمــان و مرتبــۀ ســوم اســام باالتــر از مرتبــۀ دوم 
ایمــان اســت )طباطبایــی، 1417ق، ج 3: 204(. بنابرایــن، اســام در ایــن ســخنان همــان ایمان 

اســت و بلکــه رتبــۀ معنــوی اش از ایمــان عمومــی باالتــر اســت.

2-2-3. سفر اخروی

ــه مــرگ،  ــا توجــه ب از منظــر حضــرت علی بن موســی )علیهما الســام( مراعــات هنجارهــا ب
زندگــی اخــروی و نیازهــای انســان در این مســیر و مقصد، همبســتگی کامــل دارد. در داســتانی 
کــه از رفتــار اخاقــی امــام صــادق )علیه الســام( نقــل فرمــوده، ایــن ارتبــاط نشــان داده شــده 
ــش  ــۀ اطرافیان ــذا بخــورد. هم ــام صــادق )علیه الســام( می خواســت غ ــد: ام اســت. می فرمای
بــرای خــوردن غــذا جمــع شــده بودنــد. در ایــن هنــگام، خبــر مــرگ اســماعیل پســر بزرگــش 
را آوردنــد. حضــرت لبخنــد زد و فرمــود تــا غــذا را بیاورنــد و بــا همراهــان کنــار ســفره نشســت 
ــاد.  ــان می نه ــذا پیش ش ــرد و غ ــارف می ک ــان تع ــه اطرافی ــورد. ب ــذا خ ــر از همیشــه غ و بهت
ــه(  ــد: ای زادۀ رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآل ــد. گفتن ــار تعجــب کــرده بودن ــن رفت همــه از ای
ــه رفتــار می کنیــد!  رفتــار عجیبــی از شــما می بینیــم. داغ چنیــن پســری دیده ایــد و این گون
ــٌت ِّــيَمیِّ اِدقِیــَنأَن ــِرأَْصــَدِقالصَّ ــْدَجــاَءفِــيَخبَ فرمــود: »َوَمــالـِـيالأَُکــوُنَکَمــاتَــَرْوَنَوقَ
ــْوُت ــُهالَْم ــْنیَْخَطُف َــْمیُْنِکــُرواَم ــْمَول ــوهُنُْصــَبأَْعیُنِِه ــْوَتفََجَعُل ــواالَْم قَْومــًاَعَرفُ ــْمإِنَّ َّاُک َوإِی
.« )چــرا چنیــن نباشــم در حالــی کــه راســتگوترین  َوَجــلَّ ِمْنُهــْمَوَســلَُّمواالَْمــِرَخالِِقِهــْمَعــزَّ
راســتگویان خبــر داده اســت کــه خــودش و همــۀ مــا می میریــم. گروهــی مــرگ را شــناخته و 
آن را نصب العیــن خــود کرده انــد. مــردن هیچ کــس بــرای آنهــا عجبیــب نیســت؛ چــون کار را 
بــه خالــق خویــش ســپرده اند( )ابن بابویــه، 1387ق، ج2: 2(. در ایــن حکایــت، مــرگ عبــارت 
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از معبــر و مســیری اســت کــه انســان را از تنگنــای زندگــی دنیــوی بــه وســعت حیــات اخــروی 
منتقــل می کنــد. بنابرایــن، توجــه بــه مــرگ می توانــد پایــه و مبنــای خلقّیــات و رفتارهایــی 

باشــد کــه شایســتگی حضــور و کارآمــدی در حیــات متعالــی اخــروی را دارنــد. 

2-2-3-1. نیاز به توشه

کســی که بــه زندگــی اخــروی معتقــد باشــد می دانــد کــه بــرای ورود بــه آن ســرا محتــاج 
ــی اخــاق در ســخنان  ــح تشــکیل می شــود. یکــی از مبان توشــه ای اســت کــه از عمــل صال
ــظ و  ــد انســان در حف ــه اخــاق خــوب و ب ــن اســت ک ــه ای امام رضــا )علیه الســام( توجــه ب
هــدر عمــل صالــح تأثیــر دارد. آن حضــرت در ســخنی از رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( نقــل 
اُد إِلـَـی الَْمَعــاِد الُْعــْدَواُن َعلـَـی الِْعَبــاد.« )ســتم بــر بنــدگان خــدا بــرای راه  می کنــد: »بِْئــَس الــزَّ
 ــایُْفِســُدالَْخــلُّ ــَلَکَم ــیُِّئیُْفِســُدالَْعَم ــُقالسَّ معــاد توشــه بــدی اســت( )همــان: 54(. و: »اَلُْخُل
الَْعَســل.«)اخــاق بــد عمــل را تبــاه می کنــد چنان کــه ســرکه عســل را( )علی بن موســی الرضا 
)علیه الســام( ، صحیفــه، 1406ق: 65 ؛ ابن بابویــه، 1387، ج 2: 35(. و: »لَــْوَعلِــَمالَْعْبــُد
ــِق ُحســَنالُخل ــاِنَّ ــنفَ ــٌقَحَس ــُهُخُل َ ــوَنل ــاٌجأَْنیَُک َّــُهُمْحتَ ــَمأَن ــِقلََعلِ ــِنالُْخُل ــيُحْس ــافِ َم
یُذیــُبالَخطیئَــَةَکمــایُذیــُبالمــاُءالِملــَح.« )اگــر بنــده بدانــد ُحســن خلق چــه فایــده ای دارد، 
ــد،  ــان را ذوب می کن ــی گناه ــرا خوش خلق ــت زی ــی اس ــاج خوش خلق ــه محت ــرد ک پی می ب
ــان  ــود انس ــتفاده می ش ــخن اول اس ــازی، 1418ق: 123(. از س ــك را( )الغ ــه آب نم چنان ک
ــد  ــم می آی ــی او فراه ــك و اخاق ــای نی ــه از کرده ه ــت ک ــه ای اس ــاج توش ــاد محت در راه مع
ــه  ــد ک ــت می کن ــخن دوم دالل ــازند. س ــیر مشکل س ــن مس ــد در ای ــای ب ــال و رفتاره و اعم
ــاه می شــوند. از ســخن ســوم اســتفاده می شــود  ــر بدخلقــی تب رفتارهــای نیــك تحــت تأثی
ــنی  ــث به روش ــته احادی ــن دس ــوع، ای ــوند. در مجم ــر می ش ــن خلق بی اث ــا حس ــد ب ــال ب اعم
داللــت می کننــد توجــه انســان بــه توشــه ای مناســب بــرای ســفر آخــرت، یکــی از مبانــی نظام 

اخاقــی اســت. ایــن اعتقــاد زیرمجموعــۀ ایمــان اســت.

2-2-3-2. پاداش و کیفر

ــوان  ــام( به عن ــا )علیه الس ــرت رض ــوالت حض ــخنان و منق ــه در س ــری ک ــی از عناص یک
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ــه  ــه چشــم ب ــر اســت. انســانی ک ــاداش و کیف ــه پ ــده، توجــه ب ــه کار آم ــای اخــاق ب مبن
ــن  ــاز ت ــای پاداش س ــه هنجاره ــت ب ــا رغب ــزد، ب ــر می گری ــروی دارد و از کیف ــاداش اخ پ
ــدا  ــول خ ــرت از رس ــزد. آن حض ــوز می گری ــاز و پاداش س ــای کیفرس ــد و از رفتاره می ده
ــِمَو ِ ائ ــَةالصَّ ــِهَدَرَج ــِنُخُلِق ــاُلبُِحْس ــَدلَیَنَ الَْعْب ــت: »إِنَّ ــرده اس ــل ک ــه( نق )صلی اهلل علیه وآل
الَْقائـِـم.« ) انســان به وســیلۀ ُخلــق نیکــو می توانــد بــه درجــۀ کســانی برســد کــه پیوســته در 
ــه،  ــه، 1406ق : 64 ؛ ابن بابوی ــام( ، صحیف ــی الرضا )علیه الس ــد( )علی بن موس ــاز و روزه ان نم
ــِق.« )در میــزاِن  ــِنالُْخُل ــْنُحْس ــَزاِنِم ــَلفِيالِْمی ــْنَشــيٍْءأَْثَق ــاِم 1387ق، ج 2: 37(. و: »َم
ــه، 1387ق، ج 2: 37 ؛  ــت( )ابن بابوی ــی نیس ــنگین تر از خوش اخاق ــز س ــچ چی ــل، هی عم
ابــن اشــعث، بی تــا :150(. و: »أَْقَربُُکــْمِمنِّــيَمْجلِســًایـَـْوَمالِْقیَاَمــِةأَْحَســنُُکْمُخُلقــًا.« )در روز 
ــی الرضا  ــد( )علی بن موس ــه خوش اخاق ترن ــد ک ــن نزدیکترن ــه م ــما ب ــانی از ش ــت کس قیام
ــول  ــد: رس ــه، 1387ق، ج 2: 38(. می فرمای ــه، 1406ق: 67 ؛ ابن بابوی ــام(، صحیف )علیه الس
ــه بهشــت  ــز انســان ها را ب ــر چی ــش از ه ــزی بی ــه چــه چی ــن ســؤال ک خــدا در پاســخ ای
ــِف ــَنبِالَْخَل ــْنأَیَْق ــرد، فرمــود: »پــروای الهــی و اخــاق نیــك« )همــان(. و فرمــود:»َم می ب
َجــاَدبِالَْعِطیَّــه.«)کســی کــه یقیــن داشــته باشــد جایگزیــن مالــش را می دهنــد، در بخشــش 
ــاِر.«  ــيالنَّ ــَةفِ ــَرَوالَْخِدیَع الَْمْک ــه، 1387ق، ج 2: 54(. و: »إِنَّ ــی ورزد( )ابن بابوی ــخاوت م س
ُحْســَن )کیفــِر حیلــه و خدعــه آتــش اســت( )همــان: 50(. و: »َعَلْیُکــْمبُِحْســِنالُْخُلــِقفَــِإنَّ
َســیَِّئ]ُســوَء[الُْخُلــِقفِــيالنَّــاِرال َّاُکــْمَوُســوَءالُْخُلــِقفَــِإنَّ الُْخُلــِقفِــيالَْجنَّــِةالَمَحالـَـَةَوإِی
َمَحالـَـه.«)در کســب اخــاق خــوش بکوشــید کــه جــای اخــاق خــوش حتمــاً بهشــت اســت 
و از اخــاق بــد بپرهیزیــد کــه جــای اخــاق بــد حتمــا در آتــش اســت( )شــعیری، بی تــا: 
107(. از مجموعــۀ ایــن دســته احادیــث اســتفاده می شــود انتظــار پــاداش یکــی از مبانــی 
التــزام بــه اخــاق اســت. انتظــار پــاداش فــرع اعتقــاد بــه معــاد اســت. اعتقــاد بــه معــاد از 
لــوازم ایمــان بــه خداســت. بــر ایــن اســاس، ایــن اعتقــاد نیــز زیرمجموعــۀ ایمــان اســت. بنــا 
ــان را  ــام( ایم ــی الرضا )علیهما الس ــام علی بن موس ــت ام ــوان گف ــت، می ت ــه گذش ــر آنچ ب
مبنــای اصلــی اخــاق می دانــد و ســایر مفاهیــم در نظــرگاه ایشــان بــر محــور ایمــان ایفــای 

ــد. ــش می کنن نق
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3. مرحله سوم: نسبت سنجی ایمان با توحید 

در تفکــر اســامی مرکزی تریــن مفهــوم توحیــد اســت. توحیــد به معنــای یگانه بــاوری، مرکــز 
و محــور همــۀ عقایــد و اعمــال اســت. بنابرایــن، اعتقــاد بــه رســالت و معاد نیــز در مــدار توحید 
شــکل می گیــرد. کســی کــه خــدا را به درســتی شــناخته باشــد، می دانــد کــه آن حکیــم دانــا 
انســان بــا این همــه ســرمایه و توانایــی را بــرای زندگــی محــدود دنیــوی نیافریــده اســت. از ایــن 
آگاهــی، اعتقــاد بــه معــاد پیــدا می شــود. همچنیــن می دانــد کــه آن رحیــم مهربــان بنــدگان 
ــه رســالت، امامــت و والیــت  ــدون برنامــه رهــا نمی کنــد. از ایــن آگاهــی اعتقــاد ب خــود را ب

ــرد.  شــکل می گی

قــرآن کریــم در دو آیــه اعتقــاد بــه رســالت و معــاد را بــر شــناخت درســت خداونــد متعــال 
ــْدِرهِإِْذ قَ ــَدُروااهللََحــقَّ متفــرع کــرده اســت. دربــارۀ اعتقــاد بــه رســالت می فرمایــد: »َوَمــاقَ
َّــِذيَجــاَءبـِـِهُموَســینـُـوًرا قَالـُـواَمــاأَنــَزَلاهللََعَلــیبََشــٍرِمــْنَشــيٍْءقـُـْلَمــْنأَنــَزَلالِْکتـَـاَبال
َوُهــًدیلِلنَّــاِس...« )آنهــا  ] یهودیــان [  خــدا را به درســتی نشــناختند کــه گفتنــد: خــدا چیــزی 
بــر بشــری نــازل نکــرده، بگــو: چــه کســی آن کتابــی را کــه موســی آورده اســت نــازل کــرده؟ 
کتابــی کــه  بــرای مــردم روشــنایی و رهنمــود اســت( )انعــام/91(. ایــن آیــۀ کریمــه به روشــنی 
داللــت می کنــد کــه اگــر کســی خــدا را چنــان کــه بایــد بشناســد، می دانــد کــه خداونــد در 
هــر زمانــی بــرای هدایــت بندگانــش کتابــی می فرســتد. کســی کــه وحــی را انــکار کنــد، خــدا 
را از منزلــت ربوبیتــش کــه متکفــل شــؤون بنــدگان از جملــه هدایت ایشــان اســت، فروکاســته 
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اســت )طباطبایــی، 1417ق، ج 7: 269(. 

قـَـْدِرهَِواألَْرُضَجِمیًعــاقَْبَضتـُـُهیَْوَم دربــاره اعتقــاد بــه معــاد می فرمایــد: »َوَمــاقـَـَدُروااهللََحــقَّ
ــایُْشــِرُکوَن.«)و خــدا را آن چنان که  ــماَواُتَمْطِویَّــاٌتبِیَِمینـِـِهُســْبَحانَُهَوتََعالـَـیَعمَّ الِْقیَاَمــِةَوالسَّ
بایــد بــه بزرگــی نشــناخته اند، و حــال آنکــه روز قیامــت، زمیــن یکســره در قبضــه  ] قــدرت [  
ــا  اوســت، و آســمان ها درپیچیــده بــه دســت اوســت. او منــّزه اســت و برتــر اســت از آنچــه  ب
وی شــریك می گرداننــد( )زمــر/67(. ایــن آیــه نیــز داللــت می کنــد کــه اگــر انســان خــدا را 
چنان کــه بایــد شــناخته باشــد، می دانــد همــۀ موجــودات به ســوی او برمی گردنــد. بنابرایــن، 
ــی،1417ق، ج17:  ــد نباشــد، خــدا را نشــناخته اســت )طباطبای ــاد معتق ــه مع ــر کســی ب اگ
292(. نتیجــۀ ســخن اینکــه جوهــر ایمــان در فرهنــگ اســامی یگانــه بــاوری اســت. بنابرایــن، 
وقتــی علی بن موســی الرضا )علیهماالســام( اخــاق را مبتنــی بــر ایمــان معرفــی می کنــد، در 

حقیقــت توحیــد را مبنــای اخــاق قــرار داده اســت.

از آنچــه گذشــت بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه امام رضــا )علیه الســام( اخــاق را بــر توحیــد 
َلَمــااْفتـَـَرَضاهللَُعَلــیِعبـَـاِدِه أَوَّ اســتوار می دانــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه می فرمایــد: »إِنَّ
َوأَْوَجــَبَعَلــیَخْلِقــِه،َمْعِرفـَـُةالَْوْحَدانِیَّــِة.«  )اولیــن چیــزی کــه خــدا بــر بندگانش واجــب کرده 

شــناخت یگانگــی اوســت( )علی بن موســی الرضا )علیهما الســام(، الفقــه، 1406ق: 65(.

ــدۀ  ــود نماین ــام( در دورۀ خ ــا )علیه الس ــه امام رض ــامی ک ــگ اس ــه در فرهن ــتیم ک و دانس
اصلــی و در همــۀ دوره هــا یکــی از منابــع اولیــه آن اســت، ایمــان بــه هــر عنوانــی تعلــق بگیــرد، 
ــن  ــر ای ــد. ب ــدا می کن ــق پی ــال تحق ــد متع ــه یگانگــی خداون ــان ب ــدار ایم ــر محــور و در م ب
اســاس، زیربنــای اصلــِی اخــاق از منظــر امام رضــا )علیه الســام( توحیــد اســت. توحیــد یــا 
اعتقــاد بــه یگانگــی خــدا بــا تقریــر قرآنــی ـ اســامی اش نــگاه انســان بــه خویــش و جهــان را 
ــت او را  درک  ــأن خالقی ــناخته و ش ــد ش ــه بای ــدا را چنان ک ــه خ ــی ک ــد. کس ــوض می کن ع
کــرده باشــد، نمی توانــد خــود را منحصــر بــه جســم ببینــد و جهــان را منحصــر در زندگــی 
مــادی دنیــوی بــاور کنــد. از ایــن جهــت، توحیــد انســان دوبعــدی و جهــان دوســاحتی را بــرای 

ــد. ــر می کن انســان تصوی
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4. مرحله چهارم: هویت انسان و جهان در مدار توحید

ــد:  ــاحتی می دان ــان را دوس ــم و روح و جه ــد: دارای جس ــدی می بین ــان را دوبع ــد انس موّح
مشــتمل بــر غیــب و شــهود و دنیــا و آخــرت. اعتقــاد بــه دوبعــدی بــودن انســان و دوســاحتی 
ــارۀ خویشــتن و جهــان اســت. کســی کــه  ــد دیگــری درب ــودن جهــان خــود، مبنــای عقای ب
بــرای خــود بُعــدی معنــوی و بــرای جهــان ســاحتی ملکوتــی بــاور می کنــد، خــود را مانــدگار، 
هدفمنــد، ســالك و تحــت نظــر می بینــد و می دانــد کــه بــرای ســیر معنــوی خویــش نیازمنــد 
توشــه اســت و می دانــد کــه بُعــد معنــوی وجــودش هماننــد بُعــد مــادی، بــا جهــان اطــراف 

ــرد.   ــر می پذی ــر می گــذارد و هــم اث خــود در تعامــل اســت؛ هــم تأثی

برخی از این نتایج را از منظر اندیشۀ اسامی در ادامه نشان می دهیم.

4-1  انسان ماندگار

ــل، از زوال در  ــن دلی ــی، 1379: 485(. به همی ــن زاده آمل ــت )حس ــرد اس ــان مج ــس انس نف
امــان اســت؛ چــون زوال تنهــا بــر مرکیــات طبیعــی عــارض می شــود. بنابرایــن، نفــس انســانی 
همیشــگی و جاویــدان اســت. رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( می فرمایــد: »َمــاُخلِْقتـُـْملِْلَفنـَـاِء
ََّمــاتُْنَقُلــوَنِمــْنَداٍرإِلـَـیَدارٍ«)شــما بــرای فنــا آفریــده نشــده اید بلکــه  بـَـْلُخلِْقتـُـْملِْلبََقــاِءوإِن
بــرای بقــا آفریــده شــده اید. ]مــرگ چیــزی نیســت جــز اینکــه[ از خانــه ای بــه خانــۀ دیگــر 
ــن  ــه تأمی ــدگاری، انســان را ب ــه مان ــاد ب ــه، 1414ق : 47(. اعتق ــوید( )ابن بابوی ــل می ش منتق

نیازهــای آینــده وامــی دارد و ثمــرۀ آن اخــاق حســنه اســت.

4-2  انسان تحت نظر

اگــر جهــان دوســاحتی و انســان دوبُعــدی و مانــدگار اســت و در هــر دو ســاحت حضــور دارد، 
خداونــد متعــال رفتــار و کــردارش را نظــارت می کنــد. قــرآن کریــم می فرمایــد: »َوقـُـْلاْعَمُلــوا
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ــد، کــه  ــوَن...« )و بگــو: » ] هــر کاری می خواهیــد [  بکنی ــولُُهَوالُْمْؤِمنُ ــْمَوَرُس ــیََریاهللَُعَمَلُک فََس
حتمــا خــدا و پیامبــر او و مؤمنــان کارهــای شــما را می بیننــد( )توبــه/105(. از نظــرگاه قــرآن 
کریــم خداونــد متعــال بــه کارهــای مــا احاطــه دارد: »...َواهللُبَِمــایَْعَمُلــوَنُمِحیــٌط« )خــدا بــه 
کارهــای آنهــا احاطــه دارد( )انفــال/47(. ایــن احاطــه از شــؤون ربوبیــت اســت و جهــان بــرای 
ــاتَْعَمُلــوَنُمِحیــٌط« )پــروردگارم بــه  ِّــيبَِم َرب ادامــه حیــات خــود بــدان محتــاج اســت: »...إِنَّ
آنچــه می کنیــد، احاطــه دارد( )هــود/92(.   همچنیــن از نظــر قــرآن، خداونــد نگاهبــان، حافــظ 
و مراقــب هــر چیــزی اســت: »...اهللَُحِفیــٌظَعَلْیِهــْم...« )خداونــد حافــظ آنهاســت( )شــوری/ 6(. 
یکــی از معانــی حفاظــت خــدا در ســخن مفّســران ایــن اســت که خــدا از همــۀ احــوال و اعمال 
بشــر آگاه اســت؛ چنان کــه هیــچ چیــزی از حضــور او مخفــی نیســت )زمخشــری، 1385ق، 
ــاداش  ــود و بی پ ــوش می ش ــی فرام ــه کار نیک ــت؛ ن ــال انسان هاس ــظ اعم ج3 :460(. او حاف
ــد و صاحبــش از پیامــد آن در امــان اســت  ــد او پنهــان می مان ــدی از دی ــه کار ب ــد و ن می مان
)طوســی، بی تــا، ج9 :145(. حفاظــت بــه ایــن معنــا نیــز از شــئون ربوبیــت و نظــام هســتی 
بــه آن نیازمنــد اســت. لــذا، در آیــۀ دیگــر حفاظــت را بــه رب نســبت داده و میفرمایــد: »...إِنَّ 
ِّــي َعلـَـی ُکلِّ َشــيٍْ َحِفیــٌظ« )پــروردگار مــن حافــظ هــر چیــزی اســت( )هــود/57(. بنابرایــن،  َرب
هیــچ موجــودی حتــی یــك لحظــه از محضــر اقــدس او غایــب نیســت و هــم از ایــن رو، انســان 

و اعمــال، گفتــار و پنــدار او نیــز از حیطــۀ آگاهــی خــدا خــارج نیســت.

ــر تمــام ذّرات وجــود احاطــه  اهــل بیــت )علیهم الســام( نیــز از ایــن انــگاره کــه خداونــد ب
ــردی  ــه م ــت اســت ک ــد. در روای ــره گرفته ان ــش به ــظ خوی ــی و ســلطه دارد، در مواع و آگاه
به محضــر امــام حســین )علیه الســام( شــرفیاب شــد و عــرض کــرد: مــن نمی توانــم از گنــاه 
خــودداری کنــم، مــرا پنــدی بفرمــا. حضــرت فرمــود: هــرگاه خواســتی گنــاه کنــی یکــی از 
ایــن پنــج کار را انجــام بــده و هــر گنــاه کــه خواســتی مرتکــب شــو: از روزی خــدا نخــور، یــا از 
حیطــۀ والیــت خــدا خــارج شــو، یــا مکانــی پیــدا کــن کــه خــدا تــو را نبینــد، یــا راهــی بیــاب 
کــه فرشــتۀ مــرگ را از خــود برانــی و تســلیم او نشــوی یــا تدبیــری بیندیــش کــه اگــر مالــك 
ــا نگــذاری. هــرگاه  ــه آتــش پ ــرد، از او اطاعــت نکنــی و ب ــه آتــش ب جهنــم خواســت تــو را ب
یکــی از ایــن پنــج چیــز فراهــم شــد، هــر گنــاه کــه خواســتی انجــام بــده. )مجلســی،1374، 
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ــی از  ــوان یک ــش را به عن ــن بین ــز ای ــام( نی ــا )علیه الس ــۀ آزاد(. امام رض ج75: 126( )ترجم
ــر  ــه از جب ــی ک ــخ کس ــرت در پاس ــد. آن حض ــی می کن ــاق معرف ــی اخ ــای زیربنای بینش ه
و تفویــض پرســیده بــود، بــا اســتناد بــه آیــه »َو ُقــْل اْعَمُلــوا...« و آیــات مشــابه از گــذر اثبــات 
اختیــار، نتیجــه ای اخاقــی پیــش روی مخاطــب قــرار داده اســت. یکــی پرســید: آیــا خــدا کار 
ــر از آن  ــر و ضعیف ت ــود: انســان کوچك ت ــه خودشــان واگــذار کــرده اســت؟ فرم بنــدگان را ب
اســت. گفــت: آیــا مجبورشــان کــرده؟ فرمــود: خــدا بزرگتــر و عادل تــر از آن اســت. گفــت: پس 
نظــر شــما چیســت؟ فرمــود: بــه انســان امــر و نهــی کــرد، بــه او قــدرت عمــل داد، و فرصــت 
داد تــا خــود انتخــاب کنــد و فرمــود: بگــو: » هــر کاری مــی خواهیــد   بکنیــد، کــه حتمــا خــدا و 

ــد« )ورام،1410ق: 132(. ــما را می بینن ــای ش ــر او کاره پیامب

 

4-3  انسان اثرپذیر

از نــگاه اســامی روح انســان در آغــاز خلقــت هرچنــد قــوا و اســتعدادهای فراوانــی دارد، هیــچ 
ــرد و  ــج شــکل می گی ــه به تدری ــی اســت ک ــه ای خال ــدارد. زمین ــی ن ــی و محقق ســرمایۀ فعل
ــا، مشــاهده ها،  ــا، گفتاره ــل رفتاره ــادی مث ــل زی ــل، از عوام ــن دلی ســاخته می شــود. به همی
ــندهایش  ــا و پس ــا، توافق ه ــینی ها، تصمیم ه ــیدنی ها، همنش ــا و نوش ــنیدنی ها، خوردنی ه ش
اثــر می پذیــرد. یکــی از عواملــی کــه در ســاختن روح آدمــی تأثیــر چشــمگیر دارد خصلت هــا 
و ســجایای اخاقــی اســت. طبــق حدیثــی از امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( دانــش کــه اصــل 
شــخصیت انســان را تشــکیل می دهــد، بــا تواضــع و پاکــی از حســد حاصــل می شــود)کلینی، 
ــُب ــَنیُِذی ــَقالَْحَس الُْخُل ــد: »إِنَّ ــه( می فرمای 1388ق، ج1: 48(. رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآل
 ــلُّ ــُدالَْخ ــایُْفِس ــَلَکَم ــُدالَْعَم ــیَِّئیُْفِس ــَقالسَّ الُْخُل ــَدَوإِنَّ ــْمُسالَْجلِی ــُبالشَّ ــاتُِذی ــَةَکَم الَْخِطیئَ
ــد  ــخ را؛ و اخــاق ب ــه خورشــید ی ــد چنان ک ــان را آب می کن ــل.« )اخــاق خــوب گناه الَْعَس

ــی، 1413ق، ج 1: 133(. ــه ســرکه عســل را( )دیلم ــد چنان ک ــاه می کن ــل را تب عم
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4-4 انسان هدفمند

ــان  ــه انســان و جه ــب ب ــگاه آن مکت ــوع ن ــِج ن ــب یکــی از نتای ــر مکت ــی در ه هــدف زندگ
ــد  ــیم می توان ــا می شناس ــه م ــانی ک ــان و انس ــای جه ــت. ویژگی ه ــن آن دو اس ــۀ بی و رابط
زندگــی را معنــا ببخشــد یــا از معنــا تهــی کنــد. در آییــن اســام انســان نمی توانــد بــدون معنــا 
زندگــی کنــد. الزمــۀ واضــح ایــن ســخن ایــن اســت کــه هــر یــك از ویژگی هــای جهــان یــا 

انســان توحیــدی، دلیلــی بــر هدفمنــدی زندگــی انســان اســت.

هــدِف زندگــی انســان امــری متعالــی اســت کــه در قلمــروِ بیــرون از فراینــد زندگی قــرار دارد 
و زندگــی وســیله ای یــا زمینــه ای بــرای رســیدن بــه آن اســت. به طــور واضــح، همــان چیــزی 
اســت کــه زندگــی بــا آن ارزش می یابد)علیزمانــی،1386: 60(؛ یعنــی چیــزی کــه ارزش آن را 

دارد کــه انســان به خاطــر آن زندگــی کنــد.

ــد روحانــی و از  ــرای زندگــی از آنجــا ناشــی می شــود کــه انســان از بُع جســتجوی هــدف ب
آگاهــی و اراده و اختیــار برخــوردار اســت. انســانی کــه خــود را فراتــر از ایــن جســم عنصــری 
ــود  ــتۀ خ ــق و شایس ــد و آن را الی ــا نمی کن ــا اکتف ــرۀ دنی ــی روزم ــن زندگ ــه ای ــد، ب می دان

ــد. ــود برمی آی ــانی خ ــأن انس ــور ش ــی در خ ــر و هدف ــی برت ــال معنای ــد و به دنب نمی دان

ــری، 1376، ج2:  ــگ: مطه ــان را )ن ــم جه ــد، ه ــود را می شناس ــم خ ــی ه ــت؛ یعن آگاه اس
ــواری، 1367: 55(. دارای  ــت )مك ک ــود آگاه اس ــای خ ــات و محدویت ه ــم از امکان 303( و ه
ــا  ــا را ب ــد، آنه ــان کن ــود طغی ــای خ ــۀ محدودیت ه ــه هم ــد علی ــی می توان ــت؛ یعن اراده اس
خواســت خــود منطبــق ســازد و مالــك سرنوشــت خــود شــود )نــگ: مطهــری، 1376، ج2: 
291(. انســان در ســاختن آینــده و معمــاری وجــود خویــش نقشــی بســیار فعــال، گســترده 
ــه خــود و  ــه؛ یعنــی انســان هــم ب ــه اســت و هــم آزادان ــر دارد. ایــن نقــش هــم آگاهان و مؤث
ــه حکــم نیــروی عقــل و اراده  ــه آینــده، ب ــا توجــه ب محیــط خــود آگاه اســت و هــم آنکــه ب
می توانــد آزادانــه، آینــده خویــش را بــه هــر شــکلی کــه بخواهــد، انتخــاب کنــد )همــان: 286(. 
بنابرایــن، بســیار طبیعــی اســت کــه زندگــی بــدون هــدف را بــرای خــود نپســندد. امام رضــا 
)علیه الســام( بــا نقــل ســخنی از امــام صــادق )علیه الســام( هدفــداری و معنــاداری زندگــی 
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را در زیــر چتــر یگانه بــاوری تأییــد و تأکیــد فرمــوده اســت. می فرمایــد: مــردی خدمــت امــام 
صــادق )علیه الســام(  آمــد و عــرض کــرد: از زندگــی بیــزارم  و از خــدا طلــب مــرگ می کنــم. 
ــْن]أَنْ[ َــَکِم ــٌرل ــَعَخْی ــَشفَتُِطی ــَلْنتَِعی ــَيفَ ــَعاللِتَْعِص ــاَۀلِتُِطی الَْحیَ ــنَّ حضــرت فرمــود:»تََم
تَُمــوَتفَــالتَْعِصــَيَوالتُِطیــَع« )از خــدا زندگــی بخــواه تــا اطاعتــش کنــی نــه نافرمانــی. اگــر 
ــه عصیــان کنــی  ــو بهتــر اســت از اینکــه بمیــری و ن ــرای ت ــده باشــی و اطاعــت کنــی، ب زن
ــدگاه کســی اســت کــه زندگــی انســان را  ــن دی ــه،1387ق، ج2: 3(. ای ــه اطاعــت( )ابن بابوی ن
هدفمنــد و معنــادار می دانــد. بــر ایــن مبنــا، زندگــی ارزش زیســتن دارد ولــی بــرای هــدف و 

بــا معنــای خــودش؛ یعنــی در راه مقصــد نهایــی گام برداشــتن.   

4-5. انسان سالک

از منظــر قــرآن کریــم کــه منبــع اصلــِی همــۀ معــارف اســامی اســت، همــۀ موجــودات عالــم 
ــۀ  ــا مقصــد هم ــی تنه ــدس اله ــدگاه ذات اق ــن دی به ســوی خــدا در حرکــت هســتند. در ای
ــُر« )شــدن  ــیاهللِالَْمِصی َ ــد: »...وإِل ــا و تکامل هاســت. می فرمای ــا، تحول ه ــا، تغییره حرکت ه
ــتی در  ــرگردان هس ــۀ ذرات س ــه هم ــت ک ــا اوس ــران/28( و تنه ــت( )آل عم ــوی خداس به س
ــان  ــی...« )پای ــَکالُْمْنتََه ِّ ــیَرب َ إِل ــد:»وأَنَّ ــد. می فرمای ــش آرام می گیرن ــۀ ذات بی منتهای کران
فقــط به ســوی پــروردگار توســت( )نجــم/ 42(. همــه موجــودات در ســیر طبیعــی خــود بــه آن 
َّــاإِلَْیــِهَراِجُعــوَن«)مــا از آِن خــدا هســتیم، و بــه ســوی  َّــاهلِلَِوإِن مقصــد اعلــی برمی گردنــد: »...إِن
او بــاز می گردیــم( )بقــره/156(. و در ایــن میــان، انســان بــرای طــّی ایــن مســیر و رســیدن بــه 
ِّــَک َّــَکَکاِدٌحإِلـَـیَرب آن مقصــد، تاشــی افــزون از همــۀ موجــودات دارد: »یـَـاأَیَُّهــاالِنَســاُنإِن
َکْدًحــافَُمالقِیــِه«)ای انســان، حقــاً کــه تــو به ســوی پــروردگار خــود به ســختی در تاشــی، و 

او را ماقــات خواهــی کــرد( )انشــقاق/6(. 
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نتیجه

از آنچــه گذشــت نتیجــه می گیریــم، مفاهیــم پراکنــده ای کــه در ســخنان امام رضــا 
)علیه الســام( به عنــوان مبنــای اخــاق مــورد توجــه قــرار گرفته انــد، همــه از فــروع توحیــد 
و یگانه بــاوری اســت. بنابرایــن، مبنــای اصلــِی اخــاق همــان توحیــد اســت. بــا ایــن ماحظــه 
می تــوان همــۀ مفاهیمــی را کــه صاحیــت مبنــا شــدن را دارنــد، در محــور مفهــوم کانونــی 

توحیــد نمایــش داد. 
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