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پرسش و پاسخ

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

زندگی کفاف و با قناعت
 مایه آسایش و آرامش

زندگی تشریفاتی، زندگی تجّمالتی، زندگی  اشراف منشی، زندگی پُرخرج 
و زندگی مصرفی، انســان ها را بدبخت می کند. این خوب نیست. زندگی باید 
کفــاف و راحت بگذرد نه پُرخرج و ُمســرفانه. این دو تا را بعضی ها چرا با هم 
 اشــتباه می کنند؟ با کفاف یعنی محتاج کسی نباشد و بتوانند زندگی شان را 
اداره کنند، بدون احتیاج به هیچ کس. دلخوشــی هم باید داشــته باشند و اّل 
زندگی با درآمِد زیاد و مخارج زیاد و تشــریفات که خوب نیســت. اینها اصاًل 

راحتی نمی آورد، دلخوشی نمی آورد.)1(
اّول زندگی را ســاده بردارید، هر چه می توانید در این جهت سعی کنید. 
البّته، اعتقاد نداریم که افراد بایســتی بر عیال خودشان، بر نزدیکان خودشان 
ســختگیری های تنگ نظرانه بکنند. این عقیده را نداریم، اما عقیده داریم که 
همه از روی عقیده و ایمان و عشق و دل خودشان به یک حدی قانع باشند.)2(

زندگی را ســاده بگیرید، خودتان را اسیر تشریفات نکنید. اگر از اول وارد 
مسابقه تشریفات شدید، دیگر رها شدن از آن سخت است. حال هم جمهوری 
اسالمی است. اگر کسی بخواهد ساده زندگی کند می تواند. یک روزی بود که 
نمی شــد، سخت بود. اگر چه بعضی به دســت خودشان مشکل می کنند. در 
لباسشان، در مسکنشان، در تجّمالتشان، همه را بر خودشان سخت می کنند.)3( 

قناعت برای همه مفید است
به شما عرض می کنم: ما شما را دعوت نمی کنیم به ُزهد سلمان و ابوذر. 
بین امثال من و شما با سلمان و ابوذر فاصله خیلی زیادی است. ما هرگز- نه 
من و نه شما - طاقت آن چیزها را و آن علّو و عروج و آن والیی را نداریم که 
بخواهیم خودمان را به آن چیزها برسانیم. یا مثاًل فرض کنید که آرزوی آن را 
حتی در دلمان بیاوریم. اّما من این را عرض می کنم که اگر بین ما و آنها، زندگی 
ما و زندگی آنها، هزار درجه فاصله است، می شود این هزار درجه را، ده درجه، 

بیست درجه، صد درجه کم کرد. خودمان را به زندگی آنها نزدیک کنیم.)4( 
قناعت کنید، از قناعت خجالت نکشید. بعضی ها خیال می کنند که قناعت 
مال آدم های تهیدست و فقیر است و اگر آدم داشت، دیگر لزم نیست قناعت 

کند. نه، قناعت یعنی در حّد لزم، در حد کفایت، انسان توّقف کند.)5( 
پرهیز از مسابقه ناسالم مادیگری

توّقعات ماّدِی زیاد و بال، موجب تنگی معیشــت و موجب ناراحتی خود 
انسان می شود، اگر انسان توّقع خودش را از زندگی توّقع کمی قرار دهد، این 
مایه  سعادت خواهد بود. نه فقط برای آخرت انسان خوب است، که برای دنیای 

انسان هم خوب است.)6( 
سعی تان را بگذارید بر زندگی ساده و به دور از  اشرافی گری، بر زندگی ای 
که منطبق باشد بر زندگی متوسط مردم. نمی گویم پایین ترین مردم، متوسط 
مردم، نگاه نکنید به مسابقه ماّدیگری. مسابقه هست، چنانچه در راه بهشت خدا 
مســابقه هست، در راه بهشت خیالی دنیا هم مسابقه هست؛ برای تجّمالتش، 
برای مقام و قدرتش، برای اسم در آوردن و معروف شدنش، مسابقه هست؛ این 
مسابقه، مسابقه ناسالمی است... هر کدام که بخواهید به این مسابقه وارد شوید 

آن دیگری مانع شود و به عنوان یک ناصح با شما عمل کند.)7( 
در همه  مراحل بایستی میانه روی و قناعت و گرایش به روش متواضعانه و 

فقیرانه را فراموش نکرد که این نظر اسالم است.)8( 
* پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای

ــــــــــــــــــــــــــــــ
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3. خطبه عقد مورخه  1377/10/13     4. خطبه  عقد مورخه  1379/11/17
5. خطبه  عقد مورخه  1376/1/1         6. خطبه  عقد مورخه  1379/12/21
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تقید به هفت زیارت 
یک وقت من در کربال در حرم امام حسین)ع( بودم که امام به حرم 
تشریف آوردند. کربال، در سال هفت زیارت مخصوصه دارد. نجف سه 
زیارت مخصوصه دارد. عالوه بر شب های جمعه، ایشان هفت زیارت را 
مقید بودند که به کربال مشرف بشوند ولی شب های جمعه نمی رسیدند 
به حرم مشرف بشوند. ایشان در حرم مثل سایر متعبدین، مقید بودند 
دعا و نماز بخوانند. ســایر آقایان علما این جور نبودند، حرم آنها ده 
دقیقه و فوقش یک ربع ساعت طول می کشید و دعا را هم از حفظ 
می خواندند و دو رکعــت نماز می خواندند و می رفتند؛ اما امام مثل 
سایر مردم می نشستند و از روی مفاتیح دعا و زیارت می خواندند. )1(

تا صدای »یا حسین« بلند می شود
عالقه امام به اهل بیت)ع( در حد وصف ناشدنی است. امام عاشق 
آنها هستند؛ عاشقی که تا صدای »یاحسین« بلند می شود بی اختیار 
 اشک می ریزد. امام با اینکه در برابر مصیبت ها صابر هستند و حتی 
در برابر مشــکالتی چون شهادت حاج آقا مصطفی  اشک نمی ریزند 
اما به مجرد اینکه یک روضه خوان بگوید »السالم علیک یا اباعبداهلل« 

قطرات  اشک از دیدگانش سرازیر می شود)!( )2(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(آیت اهلل محمدهادی معرفت - مجله حوزه -  ش 32 -  ص 148.
)2(حجت السالم والمسلمین انصاری کرمانی -  ویژگی هایی از زندگی امام خمینی -  ص 26.

هدیه از شخص رباخوار
س( به بنده فردی عیدی داده است و من می دانم آن فرد در زندگی 

خود ربا گرفته، پول عیدی ای که به من داده است را باید چکار کنم؟
ج( اگر یقین ندارید که عیدی که به شــما داده اســت از مال حرام است، 

استفاده از آن برای شما  اشکال ندارد.
ممانعت میزبان از روزه مستحبی میهمان

س( اگر میزبان به مهمان اجازه روزه مستحبی ندهد و میهمان دوست 
داشته باشد در آن روز روزه بگیرد، اگر به خاطر عدم اذن میزبان روزه 

نگیرد، آیا ثواب روزه آن روز را می برد؟
ج( روزه مستحبی گرفتن میهمان بدون اذن یا با نهی میزبان مکروه است 
و در صورتــی کــه مهمان روزه بگیرد و میزبــان او را دعوت به غذا کند، قبول 
دعوت مؤمن در حال روزه مســتحّبی، شرعاً امری پسندیده است و خوردن غذا 
بــه دعوت برادر مؤمن هر چند روزه را باطل می کنــد، ولی او را از اجر و ثواب 

روزه محروم نمی سازد.
وضو با گالب

س( آیا وضو با گالب مستحب است؟
ج( گالب آب مضاف است و وضو با آن باطل است.

شرط بندی در تیر اندازی
س( آیا شرط بندی در تیراندازی با تفنگ بادی جایز است؟

ج( شرط بندی بین مسابقه دهندگان با هر وسیله ای که موجب تقویت بنیه 
دفاعی و نظامی است- اگرچه تفنگ بادی باشد-، اشکال ندارد.

بازی با شطرنج
س( با توجه به اینکه در بیشتر مدارس، بازی با شطرنج رواج دارد،آیا 

بازی با آن و برگزاری دوره های آموزشی آن جایز است؟
ج( اگر به نظر مکلّف، شــطرنج در حال حاضر از آلت قمار محسوب نشود 

در این صورت بازی با آن بدون شرط بندی اشکال ندارد.

ویژگی های بهترین بندگان
قال االمام الرضا)ع(: »سئل عن خیار العباد؟ فقال: الذین اذا 
احسنوا استبشروا، واذا اساؤوا استغفروا، و اذا اعطوا شکروا، و 

اذا ابتلوا صبروا، و اذا غضبوا عفوا«
از امام رضا)ع( درباره بهترین بندگان خدا سؤال شد. حضرت فرمود: 
آنان که هرگاه نیکی کنند خوشحال شوند، و هرگاه بدی کنند آمرزش 
خواهند، و هرگاه عطا شوند شکرگزارند، و هرگاه بال و مصیبت ببینند 

صبر کنند، و هرگاه خشم کنند در گذرند و عفو نمایند.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- تحف العقول، ص 445

لزوم نیاز به اولی االمر
فضل بن شــاذان نیشابوری می گوید درباره ضرورت مدیریت از امام رضا)ع( 
شــنیدم که فرمود: »انا لنجد فرقه من الفرق و لمله من الملل بقوا و عاشورا ال 
بقیم و رئیس لما لبد لهم منه فی المر الدین و الدنیا« به درستی که ما در بررسی 
احوال بشــر هیچ گروه و فرقه ای را نمی یابیم که در زندگی موفق و پایدار باشــد 
مگر به وجود سرپرســتی که امور مادی و معنوی)دین و دنیای( آنان را مدیریت 
نماید، )1( هیچ مکتبی به این روشنی اهمیت مدیریت و رهبری را بیان نکرده که 
ســعادت و پایداری یک ملت را در زندگی دنیوی و امور دینی مرهون آن بداند. 
آن حضرت در جای دیگر در سخنی جالب، والی مسلمین و مدیر امت مسلمان 
را به ســتون خیمه تشــبیه کرد و فرموده اند: اما علمت ان والی المسلمین مثل 
العمود فی وسط الفسطاط من اراده اخذه، آیا نمی دانی که والی مسلمانان همچون 
ســتون میان خیمه اســت)که اول تمام بار سقف بر روی آن استوار است و ثانیا 
مانند نقطه مرکزی دایره شعاعش نسبت به همه جوانب یکسان است( به طوری 
که هر کس در هر زمان و از هر طرف که اراده کند به او دسترسی خواهد داشت. 
)2( امام اگرچه شرط غلبه بر مشکالت را توفیق الهی می داند ولی تاکید می نماید 

این باور کفایت نمی کند و باید مدیر برای حل دشــواری ها تالش کند: من سال 
التوفیق و لم یجتهد فقد استهزء بنفسه؛ )5(

کسی که توفیق از خداوند بخواهد ولی تالش و کوشش نکند)که بر ناهمواری ها 
غلبه یابد( خود را مورد استهزاء قرار داده است. )3(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالنوار، ج 6، ص 60              2- عیون  اخبارالرضا، ج2، ص 160

3- مسند امام رضا)ع(، ج1، ص 283

ادله اثبات امامت
پرسش:

امام رضا)ع( بــرای اثبات مقام امامت در خانــدان اهل بیت پیامبر 
اسالم)ص( چه ادله ای را مورد توجه و عنایت خود قرار می دهند؟

پاسخ:
مســافرت امام رضا)ع( به خراســان فرصت مناسبی بود تا آن حضرت علوم و 
معارف اســالم را منتشر و در دسترس علما و دانشــمندان قرار دهد و همین امر 
موجب شــد بحث و مناظره بین مســلمانان و علمای ادیان توسعه یافته و مباحثه 
مذهبی رایج شــود معمولً سؤال و جوابها در رابطه با ادیان و کالم و غیره از قبیل 
صفات الهی، تفســیر قرآن، اثبات معاد، قضاء و قدر و... بود که از باب نمونه به یک 

مورد آن اشاره می کنیم:
به دستور مامون، مجلسی از فقها و فیلسوفان فرقه های مختلف، در حضور امام 
رضا)ع( تشکیل شد و خود مأمون نیز در مجلس شرکت نمود، در این مجلس، یکی 

از علماء از امام رضا)ع( پرسید:
مقام امامت برای مدعی آن، از چه راه ثابت می شود؟

امام رضا)ع( فرمود: با تصریح پیامبر گرامی)ص( و دلیل ثابت می گردد؛ عالم گفت: 
داللت بر صدق امام چیست؟ امام رضا)ع( فرمود: در علم و استجابت دعای او. عالم 
گفــت: شما چگونه از حوادث خبر می دهید؟ حضرت فرمود: براساس عهدی که 
بین ما و رسول خدا)ص( وجود دارد. عالم گفت: شما از دلهای مردم چگونه خبر 
می دهید؟ امام فرمود: آیا سخن پیامبر)ص( به شما نرسیده که فرمود: )اتقو فراسه 
المؤمن فانه ینظر بنور اهلل( مراقب فراست و تیز هوشی مؤمن باشید چرا که او به کمک 
نور خدا می نگرد عالم گفت: آری؛ این سخن به ما رسیده است. امام رضا)ع( فرمود: 
هیچ مؤمنی نیست مگر این که دارای هوش تیز و سرعت انتقال است، و با نور خدا 
به اندازه ایمان و بصیرت و شناختش، به اشیاء می نگرد و خداوند در وجود امامان)ع( 
آنچه را که در میان همه مؤمنان پخش نموده جمع کرده است. یعنی همه فضایل و 
فراست مؤمنان در وجود ما موجود است. قرآن در آیه 75 سوره حجر می فرماید: »ان 
فی ذلک آلیات للمتوســمین« در این سرگذشت عبرت انگیز )عذاب قوم لوط( برای 
هوشیاران نشانه هایی است. نخستین کس از بین هوشیاران، پیامبر گرامی)ص( بود. 
سپس امیرمؤمنان علی ابن ابی طالب)ع( و پس از آن حسن)ع( و حسین)ع( و امامان 
و فرزندان حسین)ع( تا روز قیامت. در این هنگام مأمون به امام رضا)ع( نگاه کرد 
و گفت: ای ابوالحسن بر بیان خود بیفزا، و بیشتر ما را بهره مند کن، و خصایص 
امامان- علیهم السالم- را که خداوند عطا نموده، برای ما به زبان کن. حضرت فرمود: 
خداوند ما را با روحی که از جانب اوست، تأیید می کند، آن روح، پاک و مقدس است 
و از فرشــتگان نیست، همراه هیچ کس از پیشینیان نبود، فقط با پیامبر اسالم)ص( 
و با امامان است آن روح امامان را تأیید و موفق می سازد، آن ستونی از نور بین ما و 
خدای بزرگ اســت مأمون گفت: نظر شما درباره )رجعت( بازگشت مردگان در 
دنیا چیست؟ امام فرمود: رجعت حق است، در میان امتهای پیشین بوده، و قرآن از 
رجعت سخن گفته است و رسول خدا)ص( فرمود: در این امت همه آنچه در امتهای 
قبل بود بدون کم و کاســت نیز هســت و وقتی که حضرت مهدی )عجل اهلل تعالی 
فرجه الشریف( از فرزندانم خروج و قیام کرد، عیسی)ع( از آسمان فرود می آید و در 
نماز به او اقتدا می کند، اســالم در آغاز غریب بود، و در آینده نیز غریب خواهد شــد 
خوشا به حال غریبها، شخصی از رسول خدا)ص( پرسید: پس از آن چه خواهد شد؟ 
پیامبر گرامی )ص( در پاسخ فرمود: آنگاه حق به صاحبش بر می گردد. مأمون گفت: 
شما درباره تناسخ )انتقال روح مرده به زنده دیگر( چه می گویید: امام فرمود: کسی 
که معتقد به تناسخ باشد به خدا کافر شده و بهشت و جهنم را انکار کرده است مأمون 
گفت: شما درباره مسخ شدگان چه می گویید؟ امام فرمود: آنها قومی بودند که 
خداوند بر آنها غضب کرد و به صورت )میمون و خوک( مسخ نمود و پس از سه روز 
مردند و نسلی از آنها بجای نماند، آنچه در دنیا از میمون و خوک و... وجود دارد که 
نام مسخ شــده بر آنها نهاده اند، مانند سایر حیوانات حرام گوشت هستند )نه اینکه 
قباًل انســان بوده اند و بعداً این طور شده اند( مأمون گفت: ای ابوالحسن! خداوند مرا 
بعد از تو زنده نگذارد، ســوگند به خدا علم صحیح تنها نزد شــما و نزد خاندان شما 

است: و علوم پدرانت نزد تو می باشد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- عیون اخبار الرضا)ع(، ج 2، ص 200

با توجه به گستردگی ســرزمین های اسالمی، امام رضا)ص( با 
تربیت صحابه ای امین و دانشمند، تالش های بسیاری برای دفع 
آســیب های فرهنگی و مقابله با ورود افکار بیگانه و سکوالر به 
همراِه کتب ترجمه شده انجام داد، تا بدین طریق فرهنگ تمدن 

اسالمی با محفوظ ماندن از انحرافات، تقویت و ارتقا یابد.

از نقش هــای ویژه و  یکی 
مهم امام رضا)ص( در زمینۀ 
فرهنگ ســازی اســالمی، 
عبارت بود از: مقابله با امواج 
با  یعنی  بیگانــگان.  فکری 
تشریح علوم اصیل اسالمی، 
و بــا تبیین قــرآن و گفتار 
پیامبر)ص( و تربیت صحابه 
و دانشــمندان، مانع از ورود 
به  غربی  ناســالم  تفکرات 

مراکز علمی شیعی می شد.

1. اهمیت پژوهش و نگارش
یکــی از ابعاد آموزش و صیانت از علم و دانش، نگارش 
و پژوهش می باشــد. مزیتی که پژوهش دارد آن اســت که 
ذخیره ای برای آیندگان خواهد بود و این مزیتی اســت که 

در تدریس و بحث های شفاهی وجود ندارد.
امام رضا)ع( از رســول خدا)ص( حدیثی را نقل کرده و 
به این موضوع این گونه تأکید کرده و ســفارش می فرماید: 
»هرکس چهل حدیث برای امت من حفظ کند، تا مردم از 
آنها بهره مند شوند، خداوند او را در روز قیامت فقیه و عالم 
برمی  انگیــزد«. )بحارالنوار،  ج2، ص156( برخی از علمایی 
که اربعین نگاری کــرده و کتاب هایی درباره علوم حدیث و 
روایــات ائمه)ع( تألیف نموده انــد، این حدیث را در ابتدای 

کتب شان ذکر کرده اند.
در این حدیث منظور امام رضا)ع( از حفظ حدیث، قطعاً 
حفظ کردن و به حافظه ســپردن روایات نیست، بلکه مراد 
کتابت و گردآوری آن برای آیندگان و امت های بعدی است 
و همین بیان حضرت، نشان از اهمیت پژوهش و کتابت در 
سیرۀ رضوی است. البته اگر این چهل حدیث همراه با شرح و 
توضیح ثبت و ضبط گردد، مصداق اکمِل حفِظ حدیث تحقق 
پیدا کرده است؛ همانند کتاب چهل حدیث امام خمینی)ره(.
پیامبر اکرم)ص( دربارۀ اهمیت تحقیق، پژوهش، و کتابت 
می فرمایند: »العلم صید و الکتابْهً قید، قّیدوا قّیدوا رحمکم 
؛ علم صید و شکار است، و کتابت  اهلل تعالی علومکم بالکتابْهً
و نوشــتن قید و به بند کشیدن می باشد. رحمت خداوند بر 
شــما! علوم خود را با نوشتن به بند کشید«. )علی احمدی 

میانجی، مکاتیب الرسول، ج1، ص361(

دنیای مذموم درونی است 
نه بیرونی

)بدان ای سالک راه خدا!( دنیای مذموم آن است که در ما هست 
و ما را از مبدأ کمال دور می کند، و به نفس و نفسانیت خودمان مبتال 

می کند.
دنیای مذموم همین است که انسان توجه )و وابستگی( به آن داشته 
)باشــد(، ولو به یک تسبیح و به یک کتاب چه بسا که دل بستن یک 
کسی به یک )تسبیح( و به یک کتابی به دنیا بیشتر توجه کرده باشد 

تا دل بستن یک کس دیگری به یک پارکی و باغی...)1(
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام- ج 18-ص14

تعلیم و تعلم در سیرۀ علمی و عملی امام رضا)ع(
علی قنبریان

علم و دانش و پشــتکار در تعلیم و تعلم آن، در سبک زندگانی اولیاء الهی )پیامبران و 
امامان( جایگاه ویژه ای دارد و در قرآن و کلمات معصومین)ع( بر آن تأکید بسیار شده است. 
نمونه های تشویق بر علم و دانش و اهتمام بسیار بر گسترش معارف اصیل اسالمی را می توان 
در ســیرۀ علمی و عملی امام رضا)ع( یافت. به ویژه آنکه در زمان ایشان، با ترجمۀ کتب و 
رساله های دانشمندان غیر اسالمی به زبان عربی، افکار غیربومی و تازه ای وارد جهان اسالم 
می شده و امام با تربیت شاگردان، مکاتبات، بحث و مناظره، و...سعی در از بین بردن افکار 
و اندیشه های گمراه کننده داشتند. در نوشتار حاضر سعی شده است که سیرۀ امام رضا)ع( 

و اهتمام ایشان نسبت به علم و دانش تبیین و بررسی شود.

ایــن روایت نبی اکرم)ص( نــص در کتابت و پژوهش 
می باشد. یعنی اگر بخواهیم علم خودمان را به بند بکشیم و 
در تملّکمان باشد، باید بنویسیم تا ثبت و ضبط گردد. یعنی 
شــکار تا زمانی که به بند کشــیده نشده ممکن است فرار 
کند و از دســت شکارچی خارج شود. پیامبر)ص( هم اینجا 
تمثیل خوبی دارند که اگر می خواهید علم مانند یک شکار 
به بند کشیده شود و از دستتان خارج نشود، بنویسید تا برای 

آیندگان هم باقی بماند و باقیات الّصالحاتی برایتان باشد.
در روایت دیگری امام صادق)ع( می فرماید » اْکُتُبوا َفإِنَُّکْم 
َل تَْحَفُظونَ  َحَتّی  تَْکُتُبوا؛ بنویسید! همانا شما قادر بر محافظت 
مطالب علمی نمی باشــید مگر به نوشتن و کتابت کردن«. 

)محّمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج 1، ص52(
در کتاب »منیْهً المرید فی آداب المفید و المســتفید« 
عالم بزرگوار شهید ثانی گوید: طالب علم خوب است همیشه 
یک دفتر یادداشت همراه خود داشته باشد و به محض دیدن 
مطلب علمی آن را بنویسد چون نگارش سبب می شود که آن 
مطلب را به بند بکشد و اگر این کار را نکند، همان مطلب را 

که می بیند، بعد از مدتی از یادش خواهد رفت.
برخی از موّرخان و تذکره نویسان، از حضرت رضا)ع( به جز 
احادیث و اخباری که از آن حضرت نقل کرده اند و مربوط است 

به آنچه برای اصحاب خود بیان فرموده و یا در پاسخ کسانی که 
برای فهم مسائل علوم و معارف به آن بزرگوار مراجعه کرده اند 
ایراد کرده است، تألیفاتی را نیز ذکر کرده اند: کتاب فقه رضوی ، 
رسالْهً ذهبّیه در طب ، صحیفْهً الّرضا، کتاب محض السالم ، پاسخ 
مسائل ابن سنان ، و علل ابن شــاذان . )محمدجواد فضل اهلل، 

تحلیلی از زندگانی امام رضا)ع(، ص199-187(
2. مقابله با رسوخ افکاِر غیراسالمی بیگانگان

امام رضا)ع( در دوران زندگی با سه تن از خلفای عباسی 
معاصر بود. در زمان خالفت بنی عباس، موضوع ترجمه مورد 
توجه علما و اندیشــمندان آن عصــر بود. علمای آن زمان، 
برخی کتب پزشکی، شیمی، فلسفه و... را از یونانی ترجمه 
نموده و به مراکز علمی اسالمی ارائه می دادند. از این رو ما 
می بینیم کتابخانۀ دارالحکمه که حاوی کتب بسیاری بود در 
دوران عباسیان تشکیل شده است و یکی از علل تشکیل و 
برپائی دارالحکمه، ترجمه ها و توسعۀ علوم بود.در این زمان 
کتب یونانی ترجمه شده وافکار غربی وارد مملکت اسالمی 
می شد. یکی از نقش های ویژه و مهم امام رضا)ص( در زمینۀ 

فرهنگ ســازی اسالمی، عبارت بود از: مقابله با امواج فکری 
بیگانگان. یعنی با تشــریح علوم اصیل اسالمی، و با تبیین 
قرآن و گفتار پیامبر)ص( و تربیت صحابه و دانشمندان، مانع 
از ورود تفکرات ناسالم غربی به مراکز علمی شیعی می شد.

با توجه به گســتردگی ســرزمین های اســالمی، امام 
رضا)ص( با تربیت صحابه ای امین و دانشــمند، تالش های 
بسیاری برای دفع آسیب های فرهنگی و مقابله با ورود افکار 
بیگانه و سکولر به همراهِ کتب ترجمه شده انجام داد، تا بدین 
طریق فرهنگ تمدن اسالمی با محفوظ ماندن از انحرافات، 

تقویت و ارتقا یابد.
3. مناظرات امام رضا)ع( با دانشمندان دیگر ادیان
امام رضا)ع( مناظرات معروف با اندیشــمندان علمی و 

مذهبی داشــته اند. یکی از شعبه های تعلیم و تعلّم، مناظره 
و گفت وگو است. 

در مناقب آمده اســت: ابوجعفر قمــی در عیون اخبار 
الرضا)ع( ذکر کرده است که مأمون دانشمندان دیگر ادیان 
را همچون جاثلیق)لقب رئیس اسقف ها و علمای بزرگ نصارا(، 
رأس الجالوت )لقب دانشمندان و علمای ملت یهود(، سران 
صابئین را مانند عمران صابی و هریذ اکبر، پیروان زردشت، 
نطاس رومــی، علی بن محمدبن جهــم، و متکلمانی مانند 
سلیمان مروزی را جمع می کرد و آن گاه امام رضا)ع( را نیز 
احضار می کرد. آنان از امام پرســش می کردند و آن حضرت 
یکی پس از دیگری آنان را شکست می داد. مأمون داناترین 
خلیفــۀ بنی عباس بود اما با ایــن وصف گاه از روی اضطرار 
تسلیم حضرت می شد. )محسن امین، سیرۀ معصومان ، ج5، 
ص147؛ محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 1، ص302( 
همۀ آن ســؤالت و جواب ها به تفصیل نوشته شده و برای 

قضاوت امروز ما باقی مانده است.
همان طور که ذکر گردید یکــی از مناظره کنندگان با 
امام رضا)ع(، عمران صابی فیلســوف بزرگ و رهبر روحانی 
قبیلۀ صابی اســت. او به وسیله مأمون احضار شد به منظور 
امتحان کردن امام، و برای امام مشــکل ترین و مبهم ترین 
سؤالت فلسفی را آماده کرد. شیخ محمدتقی جعفری محقق، 

سؤال های عمران را توضیح داده و در تفسیر آنها گفته است: 
این مناظره حاوی مهم ترین و مبهم ترین سؤال های حکمت 
دربارۀ عقل متعالی است که عقول محققان را وقتی دربارۀ آن 
فکر می کنند خسته می کند.متخصصین پاسخ کافی به این 
سؤالت نداده اند، زیرا سؤال های دیگر ممکن است از آن سؤال 
ناشی شود و سؤال ها ممکن است مبهم تر از خود آن سؤالت 
قبلی باشد. عمران در این روایت این سؤالت مبهم را اقامه 
می کند که به وســیلۀ امام علی بن موسی الرضا)ع( هشتمین 
حّجــت خدا بر بندگانش و وصــی پیامبرش بر روی زمین 
پاسخ داده می شود. آنچه امام توضیح داده است در طول این 
مناظره، راه روشنی است که نمی شود با غبار پردۀ ماّدی که با 
دلیل محدود عقلی در دژ تاریک اشیاء محسوس ناشی شده 
است آن را محو کرد. )باقر شریف قرشی، پژوهشی دقیق در 
زندگانی امام علی بن موسی الرضا)ع(، ج 1، ص: 169_172(

در این مناظرات امام رضا)ع( از صنایع مختلفی همچون 
جدال احسن، مناظره، شعر و... استفاده می کرد و بدین طریق 
_عالوه بر دفع شــبهات و دفاع از مرزهای عقیدتی_ اهمیت 

فرهنگ تعلیم و تعلّم، علم آموزی، تحقیق، مطالعه، و کتابت 
را در بین مردم تبیین و آشکار می ساخت. با نهادینه شدن 
فرهنگ یادگیری و یاد دادن در بین مردم، زمینۀ تشویق و 
ترغیب آنان به تحقیق، مطالعه، و پژوهش نیز فراهم می شد.

4. اهمیت علم، تعلیم و تعلم در سیرۀ رضوی
علم به قدری اهمیت دارد که پشتوانۀ گفتار است و گفتار 
بدون علم، ناپسند اســت تا آنجا که امام رضا)ع( فقیهی را 
که بدون علم، رأی و فتوایی را بر زبان آورد، ملعون آسمان 
و زمین دانســته است: »کسی که برای مردم بدون ]علم و[ 
آگاهی فتوا دهد، آسمان و زمین او را لعنت کنند. )صحیفْهً 

المام الرضا)ع(، ص26(
از منظر امام رضا)ع( علم گمشــده مؤمن است و عالم 
هیچ گاه از کسب دانش ســیر نمی شود. )عزیزاهلل عطاردی 

قوچانی، اخبار و آثار حضرت امام رضا)ع(، ص255(
در رابطــه با فرهنگ یادگیری و یاد دادن، امام رضا)ع( 
ُ َعْبداً أَْحَیا أَْمَرنَا ُقلُْت َکْیَف یُْحِیی أَْمَرُکْم  می فرماید: »َرِحَم اهلَلّ
َقاَل یََتَعلَُّم ُعُلوَمَنا َو یَُعلُِّمَها الَنّاَس َفإَِنّ الَنّاَس لَْو َعلُِموا َمَحاِسَن 
َکالِمَنا لتََّبُعونَا؛ خداوند رحمت کند بنده ای را که زنده می کند 
امر ما را. راوی می گوید پرســیدم چگونه زنده می کنند امر 
شــما را؟ حضرت فرمود: با فراگیری علوم ما و تعلیم آن به 
مردم.زمانــی که مردم به زیبایی کالم ما علم پیدا کنند، هر 

آینه از ما تبعیت می کنند«.
البتــه در روایت نورانی فوق، امام)ع( به مســئلۀ تعلیم 
و تعلــم علوم اهل بیت  اشــاره کرده اند. اما با توجه به آیات 
قرآنی و روایات بسیاری که در علم آموزی وارد شده است _ 
هماننــد آیات }ُقلْ َرِبّ ِزْدني ِعلْما{ )طه: 114/20(؛ »یرفع 
اهلل الذیــن امنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات« )مجادله: 
11/58(، می توان دریافت که امر تعلیم و تعلم عام اســت و 
اختصاص به علمی خاص ندارد. مشخص است که علم دین 

و علوم اوصیا و ائمه، اشرف علوم است.
از لوازم تعلیم و تعلم و از ضروریات بین استاد و شاگرد، 
پرسش است. با پرسش و جست وجو و تفکر در پاسخ به آن، 
مرزهای دانش گســترش می یابد. اصولً تعلیم و تعلم بدون 
پرســش، نقش اصیل خود را از دست می دهد. امام رضا)ع( 

در اهمیت پرسش می فرماید:
»برای علم و دانش گنجینه هایی اســت که کلید آنها 
پرســش اســت. خدا شــما را رحمت کند، بپرسید که در 
سؤال، چهار نفر پاداش داده می شوند. اول سؤال کننده، دوم 
آموزگار، سوم شنونده و چهارم دوستدار آن ها.)صحیفْهً المام 

الرضا)ع(، ص28(
5. تفکر الزمۀ تعلیم و تعلم

تفکر از لوازم تحقیق و پژوهش اســت. در قاموس قرآن 
آمده است که: »فکر:)به فتح و کسر اول( اندیشه و تأمل است. 
به عبارت دیگر فکر اعمال نظر و تدبّر اســت برای به دست 
آوردن واقعیات، عبرت ها، و غیره«. )ســیدعلی اکبر، قرشی، 

قاموس قرآن، ج 5، ص199(
امام رضا)ع(دربارۀ اهمیت تفکر می فرماید: »لیس العبادْهً 
کثرۀ الصالْهً و الصوم، إنّما العبادْهً التفّکر فی امراهلل عّز وجّل؛ 
عبادت به فراوانی نماز و روزه نیســت، بلکه عبادت تفکر در 
امر خدای والســت«. در این روایت، امام)ع( مردم را به فکر 

کردن در امور و تفکر دعوت می کند.
بر این اســاس یکی از لوازم پژوهش و یاد دادن و عالم 
شدن عبارت است از تفکر. یعنی اگر کسی دارای قوۀ تفکر 
نباشد، و بخواهد در وادی علم و فرهنگ تعلیم ببیند و کسب 
دانش کند، چیزی عاید او نخواهد شد. زیرا انسان هم موقع 
یاد گرفتن و هم یاد دادن باید تفکر داشــته باشد و به عمق 
مطالب دقت کرده و اندیشــه کنــد. از این رو از منظر امام 

رضا)ع( تفکر از لوازم علم آموزی و کتابت است.
استاد حسن مصطفوی در التحقیق فی کلمات القرآن 
الکریم، جلد  9 از صفحــۀ 126تا 127 می گوید که فکر بر 

حسب متعلق خود بر سه قسم می باشد:
الف( تفکر در محسوسات: مانند قول خداوند »}َو 
ــماواِت َو اْلَْرِض؛ در خلقت آسمان ها  ُروَن فِي َخلِْق الَسّ یََتَفَکّ
و زمین تفکر می کنند{ )آل عمران: 191/3(و همچنین آیۀ 
ُروا فِي أَنُْفِسِهْم؛ آیا در وجود و نفوس  شــریفه: }أَ َو لَْم یََتَفَکّ

خودشان تفکر نکردند{)روم: 8/30(
ب( تفکر در معقوالت: مانند آیۀ شــریفۀ }َو أَنَْزلْنا 
ُروَن؛  َل إِلَْیِهْم َو لََعلَُّهْم یََتَفَکّ َن لِلَنّاِس ما نُِزّ ْکــَر لُِتَبِیّ إِلَْیَک الِذّ

به تو قرآن را نازل کردیم تا اینکه آنچه را که بر مردم نازل 
می شود بیان کنی امید است که تفکر کنند{ )نحل: 44/16( 
و آیۀ }َو َجَعَل بَْیَنُکْم َمَوَدْهًً َو َرْحَمْهًً إَِنّ فِي ذلَِک آَلیاٍت لَِقْوٍم 
ُروَن؛ خداوند بین شما دوستی و رحمت قرار داد، همانا  یََتَفَکّ
در این کار نشانه هایی است برای کسانی که تفکر می کنند{

)روم: 21/30(
پ(تفکر در امور آخرت و عالم ماوراء ماّده: مانند 
ُ یََتَوَفّی اْلَنُْفَس ِحیَن َمْوتِها َو الَِّتي لَْم تَُمْت فِي  آیۀ شریفۀ}اهلَلّ
ُروَن؛ خداوند جان ها را  َمناِمها.... إَِنّ فِي ذلَِک آَلیاٍت لَِقْوٍم یََتَفَکّ
هنگام مردن قبض می کند و هنگام خواب نیز جان ها را قبض 
می کند. همانا در این عمل نشانه هایی است برای افرادی که 

تفکر می کنند. )زمر: 42/39(
6. تعلیم و تربیت دانشمندان و اندیشمندان

تعلیم و تربیت علما، اندیشمندان و بزرگانی به دست امام 
رضا)ع( همچون حسن بن علی بن زیاد وشاء، فضل بن شاذان، 
حمادبن عیسی، اشــعری قمی، سعدبن سعد، ریان بن صلت، 
محمدبن خالــد برقــی قمــی، عبدالعزیز مهتــدی قمی، 
یونس بن عبدالرحمن، و... کــه همگی در پژوهش و کتابت 
ســرآمد روزگار خود بودند، نمونه ای از تالش های علمی آن 

حضرت در زمینۀ تعلیم و تعلّم است.
همچنین تربیت شاگردانی چون علی بن مهزیار اهوازی 
که 33 عنوان کتاب تألیف کرده است، و یا ابراهیم بن حاکم 
قمی که دارای تألیفات متعددی اســت، همگی حکایت از 
اهمیت فرهنگ تعلیم و تعلّم، و کتابت و پژوهش در ســیرۀ 

رضوی دارد. 
جهت تعلیم و علم آموزی چنین اشخاص و دانشمندانی، 
امام رضا)ع( همواره به سؤالت آنها پاسخ داده و نقاط ابهام 
را برطرف می نمودند. به عنوان نمونه در ذیل سؤال یکی از 

شاگردان و جواب امام)ع( را می آوریم: 
ابن سنان گوید از امام  رضا)ع( پرسیدم: آیا خدای عزوجل 
پیش از آنکه مخلوق را آفریند به ذات خود شناسایی داشت؟ 
فرمود: آری. عرض کردم: آن را می دید و می شنید؟ )خودش 
نام خود را می گفت و خودش می شــنید؟( فرمود نیازی به 
آن نداشــت زیرا نه از آن پرسشی داشت و نه خواهشی، او 
خــودش بود و خودش. او قدرتش نفوذ داشــت پس نیازی 

نداشــت که ذات خود را نام ببرد ولــی برای خود نامهایی 
برگزیــد تا دیگران او را بــه آن نام ها بخوانند، زیرا اگر او به 
نام خود خوانده نمی شد، شناخته نمی شد و نخستین اسمی 
که برای خود برگزیــد، علی عظیم بود، زیرا او برتر از همه 
چیز اســت، معنای او اهلَلّ است )یعنی کلمۀ اهلَلّ دال است و 
ذات خدا مدلول( و اسم او علی عظیم است که اول نام های 
اوست و برتر از همه چیز است. )اصول کافی، ج 1، ص153(
7. مراسالت و نامه های امام رضا)ع( به دانشمندان 

و شیعیان
از وجوه دیگر تعلیم و تعلم رضوی، مراسالت و نامه های 
امام رضا)ع( به ســؤالت اندیشــمندان و شیعیان می باشد. 
مضامین نامه ها بیان احکام، تفســیر، دفع شبهات، مستدّل 
کردن اصول عقاید، و... می باشــد؛ همچون نامۀ امام)ع( به 
هشام مشــرقی در معانی توحید و نامه به حسن بن العّباس 
المعروفــی در فرق بین رســول، نبــی، و امــام  و نامه به 
ابراهیم بن شــعیب  )علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، 

ج5، ص23-59(
محّمد بن فضیل گوید:

نامه ای به امام  رضا)ع( نوشــتم و در آن مســئله ای را 
پرسیدم. پس حضرت برایم نوشت:

»به راســتی خداوند می فرماید: همانا منافقین با خدا 
نیرنگ می کنند و خداوند با ایشان نیرنگ دارد )که به حال 
خود رهایشــان نموده(، هنگامی که برای نماز برخیزند، با 
کســالت و بی حالی بایســتند، برای مردم ریا و خودنمایی 
می کنند و خدا را جز اندکی از ایشــان، متذّکر نمی شــوند، 
بــرای انتخاب )حقیقت( ســرگردان و متحّیرنــد، نه با آن 
مؤمنان هســتند و نه با این کافران، و هرکه را خدا )در اثر 
کردارش( گمراه نماید، پس راه نجاتی برایش نخواهی یافت«. 
)حسین بن ســعیدکوفی اهوازی، زاهد کیست؟ وظیفه اش 

چیست؟: ترجمه الزهد، ص149( 

امام حسن)ع( هم داراي کرامت بود و هم کریم به معناي بخشنده بود. هر یک 
از ائمه ـ علیهم السالم ـ داراي محاسن و جلوه هاي بسیار برجسته بودند، گاهي 
برخي از اوصاف آنان جلوه و برجستگی بیشتری می یافت. اگر چه اوصاف و فضایل 
و ویژگي هاي آنان بی شــمار است و از هر بعد از ابعاد انسان، اگر فرصت یافته اند 
برجستگي خود را نمایان کرده و براي اهل زمان شناخته شده اند، اما متأسفانه به 
خاطر مظلومیت آن بزرگواران و استیالي طواغیت و ستمگران، اوصاف آنان و ابعاد 
مختلف ســیره آن حضرات براي ما پوشــیده مانده است. گاهي براي آن حضرات 
فرصتي پیش آمده و در این فرصت ها توانسته اند گوشه هایي از اوصاف و سیره خود را 
براي مردم نشان دهند. امام حسن)ع( در دوره اي مي زیست که به لحاظ سیاسي و 
اقتصادي و اجتماعي، مردم گرفتار فقر و ظلم بني امیه بودند، آنان ثروت هاي جهان 
اسالم را در اختیار خود داشته و میان خود تقسیم مي کردند و بیشتر مردم با فقر 
و پریشاني زندگي مي کردند. آنان گاهي به امام حسن )ع( مراجعه مي کردند و آن 
حضرت قبل از درخواست و پیش از خواسته مردم به آنان انعام و بخشش مي کرد.

این بذل و بخششها که همه از دارایي خود حضرت بود در میان عرب بقدري 
گســترش یافت که ایشان را کریم اهل بیت نامیدند. بزرگان بني هاشم در سخا و 
بخشــش و احترام به مردم شهرت داشتند ولي آن حضرت به قدري در این وصف 
برجستگي داشت که در میان مردم و اهل بیت از همه زبانزد شده و به کریم اهل 

بیت معروف گردیده بود. 
امام داراي قلبي پاک و بسیار رئوف نسبت به دردمندان و تیره بختان جامعه بود و 
با خرابه نشینان دردمند و اقشار مستضعف و کم درآمد همراه و همنشین مي شدند و 
درِد دِل آنها را با جان و دل مي شنیدند و به آن ترتیب اثر مي دادند و در این حرکت 
انسان دوستانه جز خداوند را مّدنظر نداشتند و لذا هر ناتوان و ضعیف و درمانده اي 
که دِر خانۀ آن حضرت را مي کوبید، نا امید بر نمي گشت و حّتي خود ایشان به سراغ 

فقراء مي رفتند و آنها را دعوت به منزل مي کردند و به آنها غذا و لباس مي دادند.]1[
امام حسن )ع( تمامي توان خویش را در راه انجام امور نیک و خداپسندانه به 
کار مي گرفت و اموال فراواني در راه خدا مي بخشید، موّرخان و دانشمندان در شرح 

حال زندگاني پر افتخار ایشــان، بخشش هاي بي سابقه و انفاق هاي بسیار بزرگ و 
بي نظیري ثبت کرده اند که در تاریخ زندگاني هیچ کدام از بزرگان به چشم نمي خورد 
و نشانۀ دیگر از عظمت و کریم بودن ایشان وبي اعتنایي به مظاهر فریبندۀ دنیاست 
که نوشــته اند حضرت در طول عمر خود دو بار تمام اموال و دارایي خود را در راه 
خدا خرج کردند و ســه بار نیز ثروت خود را به دو نیم کردند و نصف آن را براي 

خود و نصف دیگر را در راه خدا به فقرا بخشیدند.]2[
گفته شده روزي امام حسنـ  عـ  بر جمعي از گدایان گذشت که پاره اي چند 
از نان خشک ها را بر روي زمین گذاشته  بودند و مي خوردند، چون نظر ایشان به آن 
حضرت افتاد از امام دعوت کردند و حضرت از اسب پیاده شدند و فرمودند که خدا 

متکّبران را دوست نمي دارد و با ایشان نشستند و از طعامشان تناول کردند و سپس 
از همۀ گدایان خواستند که براي صرف غذا به خانۀ حضرت بروند و حضرت برایشان 

طعام هایي نیکو حاضر ساختند و به لباس هاي فاخر همۀ آنها را مزیّن کردند.]3[
تاریخ از بخشندگي هاي امام حسن ـ ع ـ داستان هاي فراوان به یاد دارد؛مثاًل 
روزي عربي به نزد ایشان آمد و درخواست کمک کرد و امام دستور دادند که آنچه 
موجود است به او بدهند و قریب ده هزار درهم موجود را به آن اعرابي بخشیدند.]4[

وقتي  درباره سفره گسترده کرمش از او پرسیدند که چرا هرگز سائلي را ناامید 
بر نمي گردانید، فرمودند: من هم به درگاه خدا سائلي هستم و مي خواهم که خدا 
محروم نسازد و شرم دارم که با چنین امیدي سائالن را ناامید کنم؛ خداوندي که 
عنایتش را به من ارزاني مي دارد، مي خواهد که من هم به مردم کمک کنم.]5[درباره 
چشمه جوشان کرمش گفته شده سائلین ونیازمندان را قبل از اینکه از او بخواهند، 

رفع نیاز می کرد واینقدر برای آبروی مردم وکرامت انسان اعتبار وبهاء می داد.
این بخشندگي ها و کارهاي نیکویي که از امام حسن )ع( در مسیر خیر و احسان 
و کمک به طبقات درمانده و نیازمند انجام مي گرفت و آنچه را که داشــت به آنها 
مي بخشــید؛ مظهری از اســماء  الهی  بود ومی توان گفت درحقیقت کریم بودن 
حضرت تجلی وصف کریم حق تعالی  بوده است که از وصف ناقص ما بیرون است.
از: سایت اندیشه قم
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کرم امام حسن مجتبی )ع(
 امام حســن )ع( تمامي توان خویش را در راه 
انجام امور نیك و خداپسندانه به کار مي گرفت 
و اموال فراواني در راه خدا مي بخشید، موّرخان 
و دانشمندان در شــرح حال زندگاني پر افتخار 
ایشــان، بخشش هاي بي ســابقه و انفاق هاي 
بسیار بزرگ و بي نظیري ثبت کرده اند و نوشته اند 
حضرت در طول عمر خــود دو بار تمام اموال و 
دارایي خود را در راه خدا خرج کردند و سه بار نیز 
ثروت خود را به دو نیم کردند و نصف آن را براي 
خود و نصف دیگر را در راه خدا به فقرا بخشیدند.

اگر مردم 
زیبایی های سخنان 
ما را می شناختند، 

بی شک از ما پیروی 
می کردند.


