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اخ ری انسان کامل در پرتو سونان یوهربار رضدوی د اشدعار شداعر زهدگ د
حدمت ،ابیالعکاهیه بود
واژگان کلیدی
تحبیب ،ارز های اخ ری ،سیر رضوی ،اشعار ،ابیالعکاهیه
طرح مسئله
هگف از وفرینش انسان ارتقای بُعگ ردحانی ادست ،اینده از راه درست منحرف

د اسیر شهوتهای حیوانی نتود بوش دسیعی از وموزههای اخ ری در ردرون
کریو د احادیم المۀ معصوم ناظر بر ایه حقیقت است که خگادنگ در هدیچ
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زمینه ای انسان را سدریردان د بده حدای خدود دانگذاشدکه اسدت ارز هداى
جامعدده
جنبدده مددذهبی از ضددردریات زنددگیی هددر
اخ رددی صددرفنظر از
م
م

مکعالی د مکرری است حضرت رسوی دربدار اخد ق فرمدود « :أاْل أَخد ُق
ه
ه
ل »؛ اخددد ق بوتدددشهایی از خگادندددگ
دددز َد َجددد .
ال عَ .
ددده ه ّ
ندددایح م َ
ُ
مَ

بزرگ اسدت (ع مهمجلسدی،

 .)394 :1404 ،71در سدیر هتدکمیه اخکدر

تابناو امامت د دالیت ،حضرت علیابهموسی الرضا برنامههای وموزشی
د تربیکی جامعۀ اس می در رالب احادیم د سیر عملدی ون حضدرت فدراردی
شیعیان ررار دارد د ایه سونان ناب د یرانسنگ در ادبیات نیدز کداربردهدای
یسکردهای یافکه است
شاعر عباسی ،ابیالعکاهیه ،نیز بیتکر بهدلیل شعرهای زهگومیز شهرت یافکده
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است دربار دیه د وییه دی نیز ،نظرهدای یوندایونی دجدود دارد کده باعدم
تردیگ در شیعهبودن اد میشدود در شدعر ابیالعکاهیده بدا محکواهدایی ردبدهرد

می شویو که ارتباط نزدیدی با سونان حضرت رضا دارد یرچه در ظداهر
بهنظر نمیرسگ که تأثیر پذیری خاصی صورت یرفکه باشگ ،محکوای ک م شاعر
نتان میدهگ که در بیان وموزههای حدمتومیز تد

فراداندی کدرده اسدت

دربار ابو العکاهیه د شعرهای زاهگانۀ اد بادرهای یونایونی دجود دارد:
اشعار ابوالعکاهیه ،بهخصوص «زهگیات» اد ردان د محبوع اسدت د بدهعلت
ردانی د جنبۀ اخ ری د زهگى کده دارد ،بدر زبانهدا جدارى اسدت برخدی از
معاصران اد را مکظاهر به زهگ د نه زاهگ دارعی پنگاشکه د در دارعیبودن زهگ اد
ضردرت انجام ایه پدژدهش بدازخوانی د یدادودری مؤلفدههدای اخ ردی
تأییگشگه در ردایت های رضوی د درضمه ون بیان برخدی الگوهدای رفکداری
بوردانه در شعرهای شاعر حدیو عصر عباسی ،ابیالعکاهیده اسدت مهدوتدریه
پرستددی کدده در ایدده پددژدهش در صددگد پاسددخ بدده ون هسددکیو ،ایدده اسددت:
«شاخصههای بسیار مهو اخ ری که در ردایتهای امامرضدا د شدعرهای
ادامده بحدم بده مؤلفدههدای
ابیالعکاهیه به ون اشاره شگه است ،کگاماندگ » در
م
مهو اخ ق اسد می در سده بودش اخد ق الهدی د اخد ق فدردی د اخد ق
اجکمداعی بدا ذکدر ردایتهدایی از علیابهموسدی الرضدا د شدعرهایی از
ابیالعکاهیه اشاره میکنیو
اخالق الهی
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شک کردهانگ (کرمانی)254 :1388 ،

منظور از اخ ق الهدی ،همدان تددالیفی اسدت کده انسدان نسدبت بده خگادندگ
دارد د بایگ در راه انجام ون کوشا باشگ د ایه همان چیزی اسدت کده از ون بده
«حب ه ّال» تعبیر میشود
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تسلیمشدن در برابر تقدیر خداوند

امامعلیابهموسی الرضا در حگیثی شریف فرمودنگ:
ه
ه
یه َدجهاً فَ هک أسعَة ُ َد هسدکّو َن همنأهَدا هفدی الر ّ َضدا َد الک.سدلیو ه ّل
«إ ّن العبادَا عَلَی َسبأع َ
ه
االمدر»؛ عبدادت دجده دارد کده  69دجده ون در
ل َد هلر َ ُس هول هه َد الدلَدی
عَ ّز َد َج ّ
رضایت د تسلیو در برابر خگادنگ بلنگمرتبه د فرسکاد اد د صاحبان امر است

(ع مهمجلسی)212 :1404 ،2 ،

شاعر عرب زبان نیز در سونانی حدیمانه به ایه اصل تأکیگ کرده د ایهیونه
سراییگه است:

ده
یقدض
فَحوبی لهمه لَ أو
ممدر رضدی لَ ُ
َ
ق

ه
رضدددددیه
دددددر ُه د
ال ،إال َس
بددددده ه ّ ُ
ّ
(ابیالعکاهیه)467 :1986 ،
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خو

به حای ونکس که امری از سوی خگادنگ بر اد نگذشت ،مگر اینده از

ون شاد د به ون راضی بود
امامرضا عبادت را دارای هفکاد بوش میداننگ که شصت دنه بوش ون
در رضایت به تقگیر الهی است ابیالعکاهیه نیز به حای چنیه انسانهدایی کده از
هیچچیز ناختنود نمیشونگ ،غبحه میخورد
توکل به خدا

داف َم َحدگاً
اصل توکل به خگادنگ را امام ایهیونه تفسیر میکننگَ « :م أن َال ت َ َو َ
ه
ال َ»؛ ایهکه از کسی نکرسی ،مگر از خگا (الحرانی )327 :1423 ،ابیالعکاهیه
إ .ال ه ّ
نیز اعکقاد دارد که زمام همۀ کارها در دست خگادنگ است د بدیو د امیدگ الزمدۀ
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توکل به ادست

لددددیس مددددع ه ه
ال خالفدددداً احددددگاً،
ّ
ُ

حسدددبی بددده ه
عاصدددماً مددده البتدددر
َ
(ابیالعکاهیه)166 :1986 ،

با دجود خگادنگ از کسی نمیهراسو اد برای مه کافی است دنیازی به مردم نگارم
انسانی که بر خگا توکل می کندگ از هدیچ ردگرتی داهمده ندگارد د بده هدیچ
پناهگاهی ،جز خگادنگ تدیه نمیکنگ د ایه همان اصلی است کده در حدگیم د
شعر به ون پرداخکه شگه است

انسانی که در ایمان خود صادق باشگ ،نبایگ در هیچ حالی به خگادندگ بدگیمان

شود امامرضا فرمودنگ:

ه
«مح هس هه الظ. .ه هب ه ه ه
ال ُ هعن أ َگ َظن ِّ هه»؛ بده خگادندگ
أ
ال کا َن ه ّ
ال فَإ .ن م َ أه َحسُ َه َظنُّهُ هب ه ّ
ّ
خو بیه با ؛ زیرا هرکس به خگا خو بیه باشگ ،خگا با یمان خو
اد همراه است (ع مهمجلسی)343 :1404 ،75 ،

ابیالعکاهیه هو خو بینی را مصادف با بینیازی میدانگ د مییویگ:

الظده فددی الددده
ده
ّ
حسد َ
د الغندی من ت ُ ّ

ل ممددددر یدددددون
د ترضددددی بهددددد ّ
(ابیالعکاهیه)423 :1986 ،

بی نیازی ون است که به خگادنگ یمان نیک داشکه باشی د بده هرونچده ردی
میدهگ ،راضی باشی
امام رلوف در حگیثی دیگر میفرماینگ:
ه
ظه عَ هبگی ،هان خیدراً فَ َویدر ق َد
عنگ ِّ
ال َ عَ ّزدج ّ
ل یقوی :منا َ
ال .
الظه فَا .ن ه ّ
«محس أه هب ه ّ
هان َشرّاً فَ َتر»؛ به پردردیارت یمان نیدو داشدکه بدا ؛ زیدرا خگادندگ مکعدای

میفرمایگ ،مه دربار بنگهام چنان خواهو کرد که اد مدیپندگارد :ایدر خدوب
تصور کنگ خوب د ایر بگ انگیتگ ،بگ (ع مهمجلسی)385 :1404 ،70 ،
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خوشگمانی به خدا

47

د مددا ک دل ذی ظدده یصددیب بهظند ه
ده
ُ ّ
ّ
ُ
َ

دده ،د هدددو یقدددیه
َد رَدددگ یسدددکراب الظد ُّ
(ابیالعکاهیه)428 :1986 ،

هر صاحب یمانی به یمان خویش دچار میشود د یاهی بده یمدان شدک
میشود؛ درحالیکه ون همان یقیه است
در حگیم امام د در شعر شاعر عهدگ عباسدی بده نزدیددی یمدان د یقدیه
اشاره شگه است؛ از همیه ردی ،از همگدان خواسدکه شدگه اسدت بده خگادندگ
خو یمان باشنگ؛ چراکه خگادنگ بینیازکننگ محلب اسدت د از یمدان بندگیان
خویش ویاه است
ضرورت توبه
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امام هتکو در حگیثی یرانرگر ،به اهمیت توبه مدیپردازندگ د ایده یونده

میفرماینگ« :اَلک هال ه
نب لَه»؛ کسی که توبه کنگ؛ مانندگ کسدی
ب م َه الذ .هنب کَمَه ال ذَ َ
ُ .
است که یناه ندرده است (صگدق)79 :1378 ،2 ،
َفکُددب مدده ذنددوب موبقددات َجنیکَهددا

ددگ
ددت فدددی دنیددداو هدددذی ُمولد ق
فمدددا مند َ
(ابیالعکاهیه)153 :1986 ،

از یناهانی که مرتدب ون شگی بریرد د توبه که که تو در ایه دنیا جداددان
نوواهی بود
در حگیم امام به توبه تتویب شگه د شوص توبهکننگه هماننگ کسدی اسدت
که هریز یناه ندرده است در شعر ابیالعکاهیه نیدز کوتداهبودن زندگیی ودمدی،
ضردرت انجام توبه را به اثبات میرسانگ

اخالق فردی
اخ ق فدردی دظدایفی اسدت کده ودمدی نسدبت بده نفدس خدویش دارد د از
ون با عنوان «حب النفس» یاد مدی شدود در ادامده فقدط بده ذکدر چندگ نمونده
از ون میپردازیو:
خودشناسی

انسان خدگاجو در همدۀ احدوای بایدگ بدرای شدناخت خدویش تد

کندگ د

باالتریه درجۀ عقل خودشناسدی اسدت (ع مهمجلسدی)1404:355 ،78 ،

ابیالعکاهیه نیز در بیکی مییویگ:

نفس ه
ینظدد هر الرجددل اللبیددب له ه
دده
فَلأ ُ
ُ
ُ

وت
دداله
البدددگ أ
ّ
ددع مدددا هدددو کد ق
فَجمید ُ
(ابیالعکاهیه)74 :1986 ،

انسان خردمنگ بایگ به نفس خود بنگرد؛ پس همۀ ونچه موجود است ،ردزی
خواهگ ومگ
خردورزی

تعقلیرایی در هر زمینهای ضامه موفقیت د فکح رلههای کمای است د در امدور
دینی بسیار ارزشمنگ بوده د بر هر عابگی داجب است ،ربل از هدر چیدز عاردل
تفدر ایهیونه سوه مییوینگ:

باشگ پیتوای هتکو شیعیان جهان از ارز
« ه
فددر فدی ه
الصیام د الص ها د إنّما العباداُ کثدراُ الک ّ ه
ه
ال»؛
لیست العباداُ کثرا
ممدر ه ّ
عبادت به نماز د ردز زیاد نیسدت؛ بلدده عبدادت ،زیداد انگیتدیگن در امدر
خگادنگ است (ع مهمجلسی)335 :1404 ،78 ،
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ه
ه
سدهُ»؛
امامرضا در ایه زمینه فرمودندگ« :ا َ َ
فضدلُ الأعَقدل م َ أعرفَدة ُ االنسدان نَفأ َ
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ارز

تفدر در شعر ابیالعکاهیه ایهیونه یادودری شگه است:

ممسدددی د همکددده ،فدددی دینهددده ،ه
الفددددر
ُ ُ
ُ

ده
ال یجهل
َ
الرشگ مه خداف اللده د َم أ

(ابیالعکاهیه)180 :1986 ،

هرکس از خگا بکرسگ د در دینش انگیته را بدا پتدکدار همدراه سدازد ،راه
هگایت را یو نمیکنگ
در حگیم امامرضا ارز

تفدر داالتر از نماز د ردزه است د در شدعر

ابی العکاهیه نیز منحرف نتگن از راه راست مسکوجب همراهدی انگیتده بدا هدر
کاری است
محاسبۀ نفس
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امام رلوف درایهباره فرمودنگ:
ل عَنهَا َخ هسر»؛ کسی کده نفسدش را محاسدبه
فسهُ َرب َ َح د َمَه غَفَ َ
حاس َ
ب نَ َ
«مَه َ
کنگ ،سود ب رده د کسی که از محاسبه نفدس غافدل بماندگ ،زیدان دیدگه اسدت
(ع مهمجلسی)352 :1404 ،78 ،

عوارب حسابرسیندردن اعمای را ابیالعکاهیه ایهیونه توصیف میکنگ:

مده لدو یحاسددب نفسده فدی ممد ه
دوره
أ َ ُ
أ

دع فددی عظددیو ُمتدددلُ ،مکتددابه
ی َقد ُ
(ابیالعکاهیه)463 :1986 ،

هددرکس از حسدداب نفسددش بدداز بمانددگ ،در مهلدددهای بددزرگ د مددبهو
دارع میشود
در حگیم د شعر هر دد بزریوار به حسابرسی اعمای تأکیگ شدگه اسدت تدا
انسان یرفکار خسران د نابودی نتود

دلنبستن به دنیا و آرزوهای آن

امامهتکو در حگیثی شریف میفرماینگ:
یف أیحم َ هئ ُّه هالَیهَدا»؛ در شدگفکو کده چگونده
ت هلم َ هه أاخکَبَر َ ُّ
الگنأیا َد تَقَل ُّبَهَا ک َ َ
«عَ هجب أ ُ
کسی که دنیا را وزموده د دیریونیهای ون را به چتو خود دیگه است ،باز به

دنیا دی میبنگد (ع مهمجلسی)450 :1404 ،75 ،

دنیایریزی نیز از دیژییهای شعری شاعر عباسی ،ابیالعکاهیه است که اد را در
تاریخ ادبیات به نام شاعر زهگ نامور کرده است

(ابیالعکاهیه)255 :1986 ،

دنیا کاالیی فانی است پس در ون میانهرد با

د از ون بگیر د بعگ رها که

یاد مرگ

امامرضا در پاسوی خرددرزانه به پرسش فردی که از ایتان پرسیگ ورا در
چه حالی هسکیگ ،نتان می دهنگ که در هیچ زمانی از یاد مرگ غافل نبدودهاندگ
ایتان در پاسخ به اد فرمودنگ:
الموت فی ررابنا د النار مه درالندا
مصبحت بأجل منقوص د عمل محفو د
«
ُ
ُ
د النگری ما یفعل بنا»؛ عمر مییذرانو درحالیکه عمرم ردبهکاسدکی اسدت د
اجلو نزدیک میشود ،اعمالو ثبت میشود د مرگ هو برایمان حکمی د وتدش
ددزخ در پیش ردیمان است د نمیدانیو با ما چه خواهنگ کرد (ع مهمجلسی،
)339 :1404 ،78

در ابیاتی فرادان از ابیالعکاهیه نیز به حقیقت مرگ د ناپایگاری دنیدا اشداره
شگه است
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زالددددل،
مکدددداع
إنمددددا الددددگنیا
ق
ق

فارک ه
مندددده د دع
ددددذ
صددددگ فیددددهَ ،د ُخ أ
ُ
َ
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دددددددددده ،فَإنّمددددددددددا
ال تَ أغفُلَ
.

ددددددددگ
دددددددس َیع
وجددددددددالُدو نَفد
ُّ
ق
(ابیالعکاهیه)139 :1986 ،

غافل مبا ؛ چراکه اجلهای شما نفسهایی است که شمرده میشود
در ک م امامهتکو به نزدیکبودن زمان مرگ اشاره شدگه اسدت د در شدعر
ابیالعکاهیه نیز هر نفسی انسان را بیتکر به مرگ نزدیک میکنگ
شوق شهادت

باتوجه به اینده انسان در ایه دنیا مانگیار نوواهگ بود د دیر یا زدد ،مرگ اد را
درمییابگ ،انسان عارل ترجیح میدهگ با شهادت به دیدگار پردردیدار خدویش
نالل ویگ پس شهادتطلبی یدی از نتانههدای انسدان فهدیو اسدت کده جدان
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یرانمایه را در طبَب اخ ص مییذارد د به صاحبش میسدپارد امامرضدا
در نامۀ خود به مأمون نوشکنگ:
لده د ن َ ه
ه
هه
ه
فسده فَهدو
کل ددن ماله َد َر أح َ
ل فَق ُ َ
داجب مع امام عادی َد مَه رَات َ َ
ق
«الجهاد ُ
َشهیگ» ؛ جهاد همراه امام عادی داجب است د هرکس پیدار کنگ د در راه دفاع
از مای د ره توشه د جان خویش کتدکه شدود ،شدهیگ اسدت (ع مهمجلسدی،
)226 :1404 ،10

ابیالعکاهیه نیز به ایه اصل در زنگیی انسان اشاره میکنگ د مییویگ:
َفویدر ممددات رکلد قة فددی سددبیله؛
ُ

الزهددگ
َد خید
ده مد ُّ
در المعددا ه  ،الوددوف مند ُ
ُ
(ابیالعکاهیه)129 :1986 ،
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بهکریه مرگ ،مرگ در راه اد (خگادنگ) است د بهکریه زنگیی ،ترس از اد یا
زهگ است

سکوت

در حگیثی از هتکمیه معصوم ایهیونه ومگه است:

ه
«إ .ن الصمت باب همه مب ه ه ه
ل َخیأر»؛
ب الأم َ َحب.ةَ ،إن .هُ دَلیلق عَلی ک ُ ِّ
واب الأحدأمَة ،یَدأس ُ
 .أ َ ق أ أ

همانا سدوت د خاموشی راهی از راههاى حدمت است سدوت موجب محبّت
د ع ره میشود سدوت راهنمایی براى کسدب خوبیهاسدت (ع مهمجلسدی،
)335 :1404 ،78
ابیالعکاهیه نیز در سونی حدمتومیز بر حفظ زبان ترغیب میکنگ:

(ابوالعکاهیه)330 :1986 ،

زبانت را با سدوت از حرفهای ناپسنگ حفظ که د از پیامگهدای سدونان
برحذر با
در حگیم امام د اشعار ابیالعکاهیه مراربت از زبان سرچتمۀ خوبیهاسدت
امام ون را دسیلهای برای ایجاد ع ره د محبت میداننگ د ابیالعکاهیه به مراربت
از ون هتگار میدهگ
قناعت

یدی از ارز های مهو اخ ری که زیبنگ هر وزادمردی است ،ایه است کده بده
رناعت مزیه باشگ د در برابر هیچکس جز خگادندگ ابدراز نیداز ندندگ امدام در
حگیثی یوهربار از فوایگ رناعت سوه مییوینگ:
ه
اْلسدکدثار د الکعب ه
ه
ه ه
دگ
گر ها َد َطرأهد مَؤن َ هة
«القناعَة ُ ت َ أجم َ ُع الی صیانَة الن  .أفس َد ع ِّز الق ُ َ
ه َ َ ُّ
الگنیا»؛ رناعت نگهبانی از نفس د عدزت ردگرت د ددرافدندگن هزیندۀ
ْلهل ُّ
افزدنطلبی د بنگیی د خواری نزد اهلدنیا را جمع مدیودرد (ع مهمجلسدی،
)349 :1404 ،93
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إخزن لسانک بالسددوت عده الوندی

ددب اْلردددوای
داحد ُ
ددذ أر علیدددک عوارد َ
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پرهیز از وزمنگی از موضوعاتی است کده در شدعر ابیالعکاهیده نیدز بده ون
پرداخکه شگه است

لَدددو ت ه
هدددب
اْلرض کلّهدددا َذ
دفددده
ُ
َ
ُ

ه
مددده لدددو یدددده
بالدفددداف ُمقکنعددداً

(ابیالعکاهیه)37 :1986 ،

هرکس به انگاز کفاف رناعت ندنگ ،ایر سراسر زمیه پوشیگه از ط باشدگ،
اد را بس نیست
امامرضا رناعت را باعم نگهبانی از نفس د عزتیافکه رگرت ودمدی د
ددرشگن از زیادهخواهی د جلوییری از خواری در نزد اهلدنیدا مدیدانندگ از
منظر شاعر عرب نیز کسی که رناعت نگارد ،همیتده طمدعکارانده در ایده دنیدا
زنگیی میکنگ د از همهچیز ناخرسنگ است
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توجه به رزق حالل

امامرضا دربار اهمیت رزق ح ی فرمودنگ:

ه
ب همه ف َ ه
ده
ال عز د جل ما
یددف هب هده هعیالَدهَُ ،
ُّ
معظدو ُ مجدرا م َ
ضل ه ّ
«ال .ذی یحل ُ ُ
الم ه
جاه هگ فی س ه
ال عز د جل»؛ هرکس ردزی خدانوادها را از فضدل خدگا
بیل ه ّ
َ
ُ
طلب میکنگ ،پاداشی برتر از جهادیر در راه خگا دارد (الحرانی)328 :1423 ،
ابیالعکاهیه نیز به پاوبودن درومگ انسان تأکیگ میکنگ د مییویگ:

طلدددب الدفدددا
شدددر ُف الفکدددی
ُ
َ

هفبعفددددددددة فددددددددی َمدسددددددددبه
(ابیالعکاهیة)64 :1986 ،

شرافت انسان درخواست رزردی اسدت کده از راه پداو د عفیدف بهدسدت
ومگه است

ردزی حدد ی در کدد م امددام بددا پددادا

جهددادیر در راه خددگا یدسددان

دانسکه شگه اسدت د در شدعر ابیالعکاهیده نیدز شدرافت ودمدی از ایده طریدب
بهدست میویگ
شکیبایی

در فضیلت ایه صفت نیدو علیابهموسی الرضا فرمودنگ:

«ما ابکلی مؤمه هببلیة فَصبر علَیها إال کا َن له مجر ه
ملف شهیگ»؛ هر مدؤمنی کده
ُ
َ ِّ َ
ق َ
هزار شهیگ است (عحداردی

روچانی )273 :1،1350 ،د «إ ّن الصبر َ عَلَی الب َ ه َح َس قه جمیلق َد َ
دل مندهُ
مفض َ
علی المَحارم» ؛ شدیبایی بر ب زیبا د پسنگیگه است؛ دلی برتدر از ون صدبر در
برابر محرمات است (علیبهموسی)368 :1365 ،1 ،

شاعر عصر عباسی نیز به پایان کار صابران میپردازد د جایگداه ایتدان را
ترسیو میکنگ:

ه
مدددا مزیدددده ه
دددحابه
الحلدددو ْلصد
َ

تمددددام الکُّقددددی
َد غایددددة الحلددددو
ُ
(ابیالعکاهیه)21 :1986 ،

چه زیبا زینکی است حلو د بردباری برای پیردانش د پایان ون پرهیزکاری است
در حگیم امام شوص صبرکننگه اجر شهیگ دارد د بداالتریه درجدۀ صدبر،
صبر در برابر یناهان است د در شعر شداعر عدرب بده ثمدر صدبر کده همدان
پرهیزکاری است ،مژده داده شگه است
پرهیز از دروغ

راسکی در انگیته د یفکار د رفکار از نتانههای رلب سلیو بدوده د نویدگبودش
جامعه ای مقکگر د مکعالی است یرچه رسیگن بده ایده جامعدۀ ورمدانی بسدیار
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ُ
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دشوار مینمایگ ،بیتردیگ ک م بزریان دینی د ادبی راهگتای همگان است در
حگیثی که امامرضا از حضدرت رسدوی نقدل کردندگ ،بهصدراحت بده
راسکگویی مؤمه اشاره شگه است:
المؤمه َجبَان ًا را َی:
عه ابیالحسه الرضا رای سئل رسوی ه ّال یدون
ُ
ه
«نَعو » ریل د ی ُ ه
کذابا رای« :ال »؛ حضدرت
دون ّ
یل َد یَ ُ
دون بَوی ً رای« :نَ َعو » ر َ
َ
َ َ
رضددا مددی فرمایددگ کدده از پیددامبر پرسددیگنگ ،ممددده اسددت مددؤمه ترسددو

باشگ فرمدود« :وری » یفکه شدگ ممدده اسدت مدؤمه بویدل باشدگ فرمدود:
«وری » یفکه شددگ ممددده اسددت مددؤمه دردغگددو باشددگ فرمددود« :ندده »
(ع مهمجلسی)262 :1404 ،72 ،
یدی از خحرهای دردز ،یسسکگی جامعه است که شاعر عصر عباسدی نیدز
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به ون اشاره کرده است:
ه
ددددددددددده
به ،فإن ّ
ُ
ال تَددددددددددددذ .

ددددددر أق
ددددددع یکفد
َمددددددده یجکمد
أ
ّ
(ابیالعکاهیه)289 :1986 ،

دردز نگو؛ چراکه دردز هر جمعیکی را مکفرق میسازد
در حدددگیم امامرضدددا د شدددعر ابیالعکاهیددده بددده دد نمونددده از
پیامگهای دردز یویی اشاره شگه اسدت در حدگیم امدام ایده صدفت ،مدؤمه
را از ایمددان خددار مددیکنددگ د در شددعر ابیالعکاهیدده باعددم جددگایی افددراد
از یدگیگر میشود
اخالق اجتماعی
در ایه دسکه حقوق مردم یا بهعبارتبهکر «حب الناس» ررار میییرد:

خوشخلقی

یدی از صفات بسیار مهو مؤمه که در ررون د ردایتهای معصومان به ون
توجه دیژه ای شگه است ،خوی پسدنگیگه اسدت امدام مهربدان مدا درایهبداره
میفرماینگ:
«مه ل َ هقی فَ هقیراً مس هلماً فَسل .و عل َ هیه هخ َ ف س َ هم هه علَی أ َ ه ه ه
ل
ال َ عَ .ز َد َج .
اْل أغنیا لَقی ه ّ
َ أ
َ
َ َ َ
ُأ
َ َ
یومَ ال أ هقیام َ هة َد ه ُ َو عَل َ هیه غَ أضبَا ُن»؛ کسی که فقیدر مسدلمانی را ببیندگ د بدرخ ف
أ
س مکردنش به ثردتمنگان به اد س م کنگ ،در ردز ریامدت در حدالی خدگا را

شاعر عصر عباسی نیز بر خو

عامد ه
النددداس بدددرمی رفیدددب،
ددل
َ

رفکاری تأکیگ میکنگ د مییویگ:
ملدددب مددده تلقدددی بوجددده َطلیدددب
د
َ
(ابیالعکاهیه)285: 1986 ،

با مردم ددسکانه رفکار که د با هرکس که میبینی با ردیی یتاده دیگار که
خو خلقی د یتادهردیی یدی از خصلتهای بسیار مهو مسلمان است که
از نظر امامرضا ، حکی در برخورد با نیازمنگان جامعه نیز بایگ به ون توجده
شود ابیالعکاهیه نیز بر عامبودن ون تأکیگ میکنگ
نیکی به مردم

امامرضا در اهمیت نیدی به خویتادنگان ایهیونه فرمودنگ:
ه
کدف اْلذى»؛
وصلُ هب هه الدر  .هحو ُ ُّ
ل َر هحمَک َد لَو هب َتربَة هم َه الما ه د َ
«ص أ
مفضلُ ما ت ُ َ
پیونگ خویتادنگى را برررار کنیگ؛ یرچه با جرعۀ وبی باشگ د بهکدریه پیوندگ
خویتادنگى ،خوددارى از وزار خویتادنگان است (الحرانی)327 :1423 ،

ابیالعکاهیه نیز ایهیونه میسرایگ:
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دیگار میکنگ که خگادنگ بر اد ختمگیه است (صگدق)57 :1378 ،2 ،
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ه
له
أ
د إذا ات ّ
دداج َع أ
سددعت بددرزق ربّددک فَد أ

ه
دددگرات
ل هْلدجدددده الصد
مندددده اْلجدددد ّ

بیه ،د فددی اْلباعددگ تددارا
فددی اْلرددر َ

إن الزکددددداا رریندددددةُ الصدددددلوات
ّ
(ابیالعکاهیة)79: 1986 ،

هریاه پردردیارت ردزی تو را افزدن سداخت ،مقدگاری از ون را بدهعنوان
صگره ،یاهی برای خویتادنگان د یاهی برای بیگانگان ررار ده که همانا زکات
همراه د همنتیه نمازهاست

حضرت رضا در ضمه حگیثی نورانی به نیدی به نااه ن نیدز تتدویب

میکننگ د میفرماینگ:
اصحنع الویر إلی مهله د إلی مه هو غیر ه
« ه
مهل هه فَان ل َ أو ت ُ هصب مه هو مهلُه فأنت
َ ُ
َ
َ
مهلُه» ؛ خیر د خوبی را نسبت به هر اهل د نااهلی ردا دار ایر کسدی شایسدکۀ
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ون بود که بود د ایر نبود ،تو خود الیب د سزادار ونی (ع مهمجلسدی،74 ،
)409 :1404

ابیالعکاهیه نیز در راسکای ایه حگیم رضوی مییویگ:

کدددو همددده مخ لدددی خدددانَنی ُد ُّد ُه

(ابیالعکاهیه)95 :1986 ،

چهبسا ددست د برادری که در ددسکیا

به مه خیانت کرد؛ دلی مه تغییر

ندردم د به اد خیانت ننمودم

در حگیم امامرضا د شعر ابیالعکاهیه به اصل نیدی د مگارای با مدردم،

به عنوان معیاری برای عقل د ددرانگیتی اشاره شگه است حکی محبتکردن در
حب نا اه ن چیزی از ارز
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ددددت
لتَ ،د مددددا ُخنأ
ّ
ُ
ددددگ ُ
َد مددددا تَبَ

د اعکبار ودمی نمیکاهگ؛ چراکده خگادندگ خدود،

پادا دهنگ ون نیدی خواهگ بود د اینده در نیدی به خویتدادنگان نسدبت بده
افراد بیگانه بایگ پیشرگم د پیتکاز بود

حقطلبی و دفاع از ستمدیدگان

امامرضا ، همواره مگافع مظلومان د سکمگیگیان جامعه بودنگ د در مبدارزه
با طاغوت از هیچ رگرتی داهمه نگاشکنگ همانیونده کده در ترسدیو حدومدت
ظالمانه فرمودنگ:
ه«اذا هکذب الوالا ح هبس الأمد َحر د هاذا جار السلأحا ُن هان َ هت ال .گدلَدة ُ د هاذا ح هبس ه
دت
أ َ
َ َُ
َ ُّ
ُ َ
َ ُ ُ ُ َ
الزکااُ مات َ هت الأمَواشی»؛ هریاه زمامگاران دردز بگوینگ ،ختدسالی می شدود
.
هریاه حاکو سکو کنگ ،حددومت سست میشود د هریداه زکدات نپددردازنگ،

ایتان در حگیثی دیگر سرنوشت ظالو را ایهیونه به تصویر میکتنگ:
ای لَو ی ه
ه
ه
عط الم ه
ردا همه الم ه
دای
« َد ادیُّ مَه یُگخلُ النّار امیر ق مُک َ َسل ُِّط لَو ی َ َ
َ
َ
عگی َد ذُد ث َ َ َ
َحقَهُ»؛ نوسکیه کسی که داخل ددزخ میشود ،حاکمی است که دادیر نبدوده د
ثردتمنگی است که حب مای را ادا ندرده ،بیعنی حقوق مالی را نپرداخکه است]
(صگدق)31 :1378 ،2 ،

ابیالعکاهیه نیز از سرنوشت ظالمان بیمناو است د ایهیونه هتگار میدهگ:

إشکگ بغی ه
ه
اْلرض
الناس فی
ّ

عضددددهو علددددی بَعددددض
ُ
َد ُعل ُ ُّ
ددددو بَ

دعهددددو د مامخکدددداردا ْلانفسددددهو
أ

ه
دددداده یقضدددددی
ددددال بدددددیه عبد
فد ه ّ
(ابیالعکاهیه)239 :1986 ،

تجادز د تعگی مردم در زمیه شگت یافت د به همیه دلیل بعضی از ونان بدر
دیگران جایگاهی داال یافکنگ ون ها د ونچه برای خود بریزیگندگ را رهدا کده؛
چراکه پردردیار بیه بنگیانش رضادت میکنگ
از منظر امام معصوم سپردن حدومت به افراد سکمگر عاربکی جبدرانناپدذیر
برجای مییذارد که بایگ به شگت نسبت به ون حسداس بدود همچندیه ،حداکو
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چهدارپایان میمدیرنگ (ع مهمجلسی)1404:14 ،93 ،
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سکمگر نوسکیه کسی اسدت کده داخدل در ددزخ مدیشدود ابیالعکاهیده نیدز
حاکمیت سکمگران را ناشی از ررابکی ناعادالنه بیه مدردم مدیداندگ د از مدردم
میخواهگ که حسرت احوای د ادضاع ونان را نوورنگ د خگادنگ خود بیه ونهدا
دادری میکنگ
خردورزی در برخورد با دوستان و دشمنان

نوع رفکار با یردههای یونایون مردم ،نتداندهنگ میدزان عقدل ودمدی اسدت
ردزی از امامرضا دربار عقل سؤای شگ د ایتان در پاسخ فرمودنگ:

گاهن هة اْلعگا ه د مگاراا اْلص ه
ه
ه
دگرا ه »؛ تحمدل متدد ت د
«
الکجرع للأغُصة َد م ُ َ
ُ
أ
َ ُ

نام یمات د زیرنظرداشکه دشمنان د مگارا با ددسکان (مجلسدی:1404 ،75 ،
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 )394امام مؤمنان را بده سیاسدکی کلدی در برخدورد بدا ددسدکان د دشدمنان

محبب حبیبَک هوناً مدا فَعَ َسدی من یددو َن
فرامیخواننگ د ون از ایه ررار است« :
أ
ه
ض هبغیضک هوناً ما فعسی من یدو َن حبیبُک یوماً مدا»؛ در
هبغَیضک یوماً ما َد ابغ أ
ددسکی اعکگای را نگه دار؛ زیرا ممده است ردزی ،ددسکت با تدو از در دشدمنی
درویگ د در دشمنی با دشمنت نیز از حگ مگذر؛ زیرا ممده است زمانی بدا تدو
ددست شود (همان)147 :12 ،
ابیالعکاهیه نیز درایهبداره بده مواطدب خدویش پیدام ددسدکی د مهربدانی
میدهگ د مییویگ:

ددرد ُه
تد .
ددنح عددده القبدددیح د التد أ

ددددزد ُه
دددده خیددددراً فَ
ُ
أ
د َمدددده مدلیکَ

ل کیددگ
َسددکلقی مدده عددگدو ک د .

دددددگ ُه
کدددداد
إذا
أ
ّ
العددددگد َد لددددو تَ
َ
(ابیالعکاهیه)153: 1986 ،

از کار زشت برحذر با

د به ون پاسخ ندگه د هدرکس بده تدو نیددی کدرد

بر اد بیتکر خوبی که از دشمنت هر حیلهای را خواهی دیدگ؛ دلدی تدو نسدبت
به اد مدر نده
درت در انکواب ددست از اصوی تأکیگشگه در فرهنگ ناب اس می اسدت؛
چراکه انسان تحتتأثیر هونتیه خویش است امامرضا درایهباره هتگار

بگبینی نسبت به خوبان میشود (ع مهمجلسی)197 :1404 ،74 ،

شاعر عرب نیز از هونتینی با ددسکان بگ زنهار میدهگ د در تتدبیهی زیبدا
ایهیونه میسرایگ:

ه
للقددریه
ددلح رددریه السددو
ُص ُ

ه
دددل صد ه
کمثد ه
دددلح اللّحدددد هو د السدددددیه
ُ
(ابیالعکاهیه)495: 1986 ،

همنتینی د ساز
یوشت د چارو است

با بَگ سیرتان بدرای انسدان مانندگ همنتدینی د سداز

ونچه از محالعه در ردایتها د شعرها بهدست میویگ ،رعایت اصدل اعکدگای
در ددسکی ،مگارا با ددسکان ،ددری از هونتیه بدگ د فرامدو کردن خحاهدای
ددسکان است
پرهیز از غرور و تکبر

یدی از کیگهای بسیار مهوشیحان برای سرنگونی انسان نیدوکار ،ایجاد غردر د
تدبر در دی به دلیل انجام کارهای نیک اسدت د ایده ندکدۀ ظریفدی اسدت کده
امامرضا نیز به اهلایمان یادودری کردهانگ:
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میدهنگ د میفرماینگ:
ه
االشرار ت ُ ه
ه
الظه هباْلخیار»؛ هونتدینی بدا بدگکاران ،باعدم
سة
ور ُث ُسو َ ِّ
«مُجال ُ
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هه
ه ه
ه
دب
ب
ق
درجات :منها من یزیه للأعَبگ سو َ عَمَله فَیرَاه ُ ُح أسنَاً فَ أیعجبُهُ َد أ
یح َس ُ
«الع ُ أج ُ
یحسه صنعاً د همنها من یؤمه العبگ بربه فَیمه علی ه هال د ه هل ه
منّه ه
المن.ة علیه فیده»؛
ُ ُ َ
ُ
ّ َ ّ
ُ ّ ُ ّ
خود پسنگی د خودبینی مراتبی دارد :یدی اینده ودمی کار بگ خود را خوب د
زیبا جلوه میدهگ د خیای میکنگ کار

درست است؛ دیگر ایندده ودمدی بدر

ایمانش به خگا منت بگذارد درحالیکه خگادنگ بر اد منت دارد؛ بچراکه بده اد
توفیب ایمان داده است] (ع مهمجلسی)310 :1404 ،73 ،

شاعر عدربزبدان نیدز در سراسدر دیدوان خدود ،انسدانها را از ایده کیدگ
شیحان برحذر میدارد د یاه دبیگاه ضعف انسان را در برابر خالقش بده تصدویر
میکتگ د مییویگ:
حریددده د سدددون ُ ُه،
ُ
ددر الفکددی تَ
یغَ ُّ
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دددگ یومدددداً تَسددددده الحرکددددات
َد البُد ّ
(ابیالعکاهیه)87 :1986 ،

حرکت د سدون انسان اد را مغردر میکنگ؛ دلدی بدهناچار ردزی حرکتهدا
ساکه میشونگ

بالمنایدددا
میدددا مددده ردددگ
َ
تهددداد َن َ

اْلمدددل الحویدددل
غدددر ُه
َد مددده ردددگ
ُ
ّ

غددددردر
من الددددگنیا
ملددددو
تددددر ّ
ق
َ

قامنددددددا فیهددددددا رلیددددددل
َد ّ
من ُم ُ
(همان)332 :

ای کسی که مرگها را سبک مدیشدمرد د ای کسدی کده ورزدی طدوالنی،
اد را فریفکه است ،ویدا نگیدگی کده دنیدا سراسدر فریبدداری د ارامدت مدا در
ون کوتاه است
امامرضا در حگیثی درجههای غردر را برشمردهانگ ونجا کده از ودمدی
کاری ناشایست سرمیزنگ ،غردر مدانع از بازیتدت اد مدیشدود د ونجدا کده

عبادت خگادنگ میکنگ ،فریفکۀ ایه َاعمای شگه د بر خود میبالگ ابیالعکاهیه نیدز
در شعر

زیبایی د مقبولیت َاعمای را موکص به خگادندگ دانسدکه د از انسدان

خواسکه است که همواره مرگ را پیش ردی خود ببیندگ د بده نعمتهدای دنیدا
خو بیه نباشگ
سخاوت و بزرگواری

سوادتمنگی یدی از ارز های اخ ری است که ویات ررون د ردایدات بده ون
زیانبار اجکماعی ،یعنی تنگدسکی است امامرضا میفرماینگ:
ه
ه
ه
صه همنأهدا مد.تدهُ إلدی
الجنّة مغصانُها فی ُ
«السوا ُ َش َجر َ قا فی َ
الگنیا ،فَم َ أه تَعَل َ.ب بغ ُ أ
ه
ه
ه
الجنة د البولُ َش َجر قا فی ه
مغصانها
صه همه
النار مغصانُها فی ُ
َ
الگنیا ،فَمَه تَعَل ّ َب بغ ُ أ
ُ
َ

مدّتهُ إلی النار»؛ سوادت درخکی است در بهتت که شاخههایش در دنیا است؛
پس هرکس به شاخهای از ون درودیزد ،به بهتت میردد د بول درخکی است

در وتش که شاخههایش در دنیا است؛ پس هرکس به شاخهای از ون بیادیزد،
به جهنو میردد (النوری)14 :1366 ،7 ،

ابیالعکاهیه نیز از مای به عنوان انگدخکۀ وخرت یاد میکنگ:

رلددت مددالی د ثردتددی
إذا
إزددت مدداالً
َ
َ

د مددددا لددددک إال ه ّال د الحسددددنات
(ابیالکاهیة)87: 1986 ،

هریاه مالی بر داراییات افزددی ،یفکی که ایده ثدردت د مدای مده اسدت؛
درحالی که هیچ چیز جز خگادنگ د کارهای نیک برای تو پایگار نمیمانگ
امام کریو از همگان میخواهگ در بوتدش دسدکی یتدوده د رلبدی دسدیع
داشکه باشنگ:
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پرداخکهانگ درحقیقت ،سوادتمنگی زداینگ یددی از وفتهدای بسدیار مهدو د
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هه
ه
هه
ه ه
السر ه
« أه
در عَل َ هیه أو َد دَ أف هع الأمَددر ُ هده
صوا عَلَی رَ َضا َح َوالج الأم ُ أؤمن َ
إحر ُ
یه َد إ أد َخای ُّ ُ
عنهو فَ هإن .ه لَیس همه أاْلَعم ه ه ه
ه ه ه
السر ه
ه ه َ
در عَلَی
ای عن أ َگ .
َأُ أ ُ َ َ أ َ
ال ب َ أع َگ أالیمَان م أف َضلُ م أه إ أد َخای ُّ ُ
هه
یه»؛ حریصانه بهدنبای بدرودردن نیداز نیازمندگان باشدیگ هدیچ عملدی
الأم ُ أؤمن َ
بعگ از داجبدات ،برتدر از شدادکردن مسدلمان نیسدت (ع مهمجلسدی،75 ،

)347 :1404

در راسکای حگیم مذکور ابی العکاهیه نیز کمدک بده خلدب را مایۀیتدایش
کارها میدانگ د مییویگ:

ه
دددوالج مدددا اسدددکَحعت
الح
َد
َ
اردددض َ

ه
َد
کدددده ل َهدددد ِّو مخیددددک فددددار أ
أ

َفلَویدددددددر میدددددددام الفکدددددددی
ُ

الحددددوالج
یددددوم رضددددی فیدددده
أ
ق
(ابی الکاهیة)110: 1986،
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هرونچه در توان داشکی نیازها را برودرده د انگده برادرت را برطدرف سداز
پس برتریه ردزهای انسان ردزی است که در ون نیازها را برودرده میکنگ
امامرضا به اصل بوتش تأکیگ د از سوادت بهعنوان درخکی در بهتت
یاد میکننگ همچنیه ،حضرت از شادکردن دی مؤمه ،بهعنوان کاری مفیگ یاد میکنگ
که بعگ از انجام داجبات ،هیچ چیز در پیتگاه خگادنگ ،زیباتر د بهکدر از ون نیسدت
ابیالعکاهیه نیز از پیامگهای دنیایی د وخرتی بوتش سوه مییویگ دی از بقای مای
بوتیگهشگه سوه مییویگ د مواطبینش را به برودردن نیازهای دیگدران تتدویب
میکنگ؛ چراکه اد بهکریه ردز انسان را چنیه ردزی میدانگ
رازداری

64

یدی از صفت های ندوهیگه افتای اسدرار اسدت کده امدام علیابهموسدی
درایهباره میفرماینگ:

یه َد ُّ ه
ورکو هبالأدک ه
ه
ور ال ّگ ه
مان فی ُمم ه
ى « َم .ن الذاعدةَ
أ
یدو فی ُمم ُ ه أ
عَل َ أ
الدگنیا فَإن .دهُ ُرد َ
ُ
ه
ه
ه
ه
ه
دگ ِّدو فَد
ده عَ ُ
ى « ما تَدکُمُهُ م أ
ذیع َد الأقاتلُ َشریدان» َد ُرد َ
ى «الأم ُ ُ
ک أفر ق» َد ُرد َ
هیق ُف عَل َ هیه َدلیک»؛ بر شما باد به رازپوشی در کارهای دیه د دنیایکان ،ردایت
شگه است که «افتایرى کفر است» د «کسی که َاسرار را برم میکنگ ،با راتل
شریک است» د «هرچه از دشمه پنهان میکنی ،ددست تو هدو نبایدگ بدر ون
ویاهی یابگ (ع مهمجلسی.)347 :1404 ،78 ،

ابیالعکاهیه نیز مواطب خود را ملزم به رعایت ایه خوی نیک میکنگ د مییویگ:

یددده فیدده معنددی علیددک
د لددو لددو
أ

تنظددددر
نظددددرت لنفسددددی کمددددا ُ
ُ
ُ
(ابیالعکاهیه)168 :1986 ،

ویا از مه در انکتار سوه بیو داری د پرهیز میکنی؛ درحالیکده سدعادت د
بهر مه در نگهگاری سوه کامل تر د بهکر است د ایر بدرای تدو معندایی در ون
بنگهبانی] نباشگ ،از نفس خودم مراربت میکنو؛ همانطورکه تو مراربت میکنی
در حگیم امام رلوف از صاحب راز ،رازپوشی خواسکه شدگه اسدت د از ون
که افتای راز دیگری میکنگ ،با عنوان مجرم تریه افراد ،یعنی رات ن یداد شدگه
است ،شایگ به ایه دلیل است که افتاکننگ راز ،کتنگ وبدردی دیگدری اسدت
ابی العکاهیه نفس خود را ملزم به رازداری د رازپوشی می کنگ د بده اطرافیدانش
اطمینان میدهگ که از نفس خویش مراربت میکنگ
مؤدببودن
هرچه هخرد انسان افزدن شود بر ادب اد نیز افزدده مدیشدود پیتدوای هتدکو
شیعیان جهان از عقل بهعنوان هگیهای الهی نام میبرنگ د میفرماینگ:
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إنکتدددار الحدددگیم
وددداف
َ
ُ
ممنّدددی تَ

حظددددی ،فددددی صددددونه هه مدفَددددر
َد ّ
ُ
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ه ه ه
ه
.دف
ده تَدل َ
ب رَ َگ َر عَلَیده َد م َ أ
« َملأعَ أقلُ حبا ق م َه ه ّ
ب کلأفَةق فَم َ أه تَدل َ.ف اْلَدَ َ
ال َد اْلدَ ُ
الأع أقل لَدو یدز هدد هب ه
دذلک هإال ّ َج أهدل»؛ عقدل بوتتدی اسدت از جاندب خدگا د
َ َ أ أ أ
ادبداشکه ،تحمل سوکی است د هرکس با زحمدت ادب را نگهدگارد ،بدر ون
رادر میشود؛ اما هرکس بهزحمت بوواهگ عقل را بهدست ودرد ،جز بر جهدل
اد افزدده نمیشود (ع مهمجلسی،

.)355 :1404 ،78

ابیالعکاهیه نیز ادب را زینکی برای انسان میشمرد د مییویگ:

دددده
هح
ُ
ممددددا یزین ُ
ُ
لددددو الفکددددی ّ

ه
ه
فضددددله مدبُدددده
حلیددددة
تمددددام
د
ُ
(ابیالعکاهیة)61 :1986 ،

ونچه به انسان زیندت مدیبوتدگ ،بردبداری ادسدت د ادب زیندت تمدامی
فضیلتهای اد است
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در حگیم رضوی د در شعر ابیالعکاهیه عقل د ادب مد زم یدگیگرندگ د از
پیونگ یوهر عقل د ادب ،انسان کامل پگیگ میویگ
عفو و گذشتداشتن

حضرت ثامهالحجج درایهباره فرمودنگ:
«ما الکقَ أت هفئ َ ه
کان رَ ُّط هإال ّ ن ُ هصر َم أع َظمُهُما عَ أفدو»؛ هریدز دد یدرده بداهو ردبدهرد
َ َ
َ

نمی شونگ ،مگر اینده پیردزى با یردهی است که بوتش بیتکرى داشکه باشگ

(ع مهمجلسی.)402 :1404 ،71 ،

در حگیثی دیگر ،حضرت برای عفدو محلدوب شدرطی تعیدیه مدیکنندگ د
میفرماینگ:
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فو همه غیر عکاب»؛ عفو زمانی پسنگیگه اسدت کده بدا سدر
«
ُ
الصفح الجمیل :العَ ُ
زنش د م مت همراه نباشگ (صگدق)294 :1378 ،1 ،

ابیالعکاهیه نیز ودمی را به تقویت ردحیۀ عذرپذیری دعوت میکنگ د مییویگ:
ه
تقبدل العدذ َر
کندت ال
ش دحیدگاً ،إن
ع أ
ُ
َ

دددددت ال تجددددددادز َزلّددددددة
َد إن کند
َ
(ابیالعکاهیه)374 :1986 ،

ایر عذر پذیر نیسکی د ایر از یناه د لغز

دیگران چتوپوشدی نمدیکندی،

تنها زنگیی که
یذشکی سکودنی است که با ندوهش همراه نباشگ شاعر عرب انزدا د تنهایی را
بر فرد عذرناپذیر تحمیل میکنگ
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در حگیم امامرضا نگذشکه د نبوتودن همدراه بدا شدسدت اسدت د
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نتیجه
در احادیم امامرضا د اشعار شاعر عرب ،ابیالعکاهیده ،بده همدۀ ونچده از
مؤمه حقیقی انکظار میردد ،کمابیش اشاره شگه است د بدیشدک ردایتهدای
رضوی بسیار جامع تر از شعرهای شاعر عصر عباسی است ونچده درایهمیدان
اهمیت دارد ،اشاره به محکوای متکرکی است که مگ نظر عدالو وی محمدگ د
شاعر حدیو عصر عباسی است امام دیژییهای انسان کامل را به مقگستدریه
د زیبدداتریه دجدده بهتصددویر مددی کتددگ تددا اعجدداز اسدد م در نهادینددهکردن
وداب مسددلمانی در دجددود پیددردانش ،دیگربددار بددر همگددان اثبددات شددود
بارزتریه دیژییهای اخ ری که در رالب اخ ق الهی د فردی د اجکمداعی بده
ون اشاره شدگ ،عبارتاندگ از :رضدایت بده تقدگیر الهدی ،توکدل بده خگادندگ،
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
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شدیبایی ،پرهیز از تدبر ،خو

ُخلقی ،سوادت ،یذشتداشکه د که بیشک

بهکاربسکه ونها یره از بسیاری از متد ت جامعۀ اس می مییتایگ د ضامه
نیکبوکی افراد ون است
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