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 پيشگفتار .4
َا ا ِي اُكْم عالاْيِه أاْجًرا ِإَلا الا ُقْل َلا أاْسأالُ » :ةشریف وند سیحان در آیةخدا  بیاتاهالباه  تمحیّ (32 شردَوی/ )« ُقرْر ا لدَوا

المز عشق قلیی باه ائماه هرکسی عالوه بر ابرا نماید؛ ورا برای انسان ترسیم می علیهم الساّلم ، باه علایهم الساّ

و شااعران نیا  باا  داردبرمیت به ایشان گام در مسیر محیّ ،لفمخت هایروشهای خود به ستگیتناسب شای
ماذکور  شاریفة از عاامالن باه آیاة ،در قالب الفاظ لقیف خویش و ریختن احساسات ناب استمداد از طیع

آنجاا کاه شاعر باه  . ازدارندبا سرودن شعر اعالم می )ع( بیتاهله گیرند و الت ام خویش را نسیت بقرار می

باه شاود و منتشار مای جاهماهدر  زماان باوده و باه سارعت ، بهترین اب ار رسانه در هارت عاطفیماهیّجهت 
انیات رهیاران الهای ح ّ ،زباان شاعر بااکنند تا از شاعران تالش می رخیب ؛بنددها ن ش میدر خاطره یآسان

 نمایند. هزمان جاودانو ح ایق پنهان را به فرهنگ جامعه و شعور اجتماعی منت ل سازند و آن را در طول 

 و هدف پژوهش ضرورت. 4-4
ضارورت دارد کااه جامعاه بااا  ، از آن جهاات)ع(حضاارت رضاا اجتمااعی اخااال   ت درباازخوانی و دقّا

و نسایت باه  قارار داده توجّاهتداریم را ماورد  میتنی بر رفتارو اخالقی  ةحضرت، وظیفن آاز  یالگوبردار
در  هاای اخاال  اجتمااعی آن حضارتکشاف بنیادنیا  ایان پاژوهش هادف از ؛ یددیگر مراعات نمایند

 توانادمیدارد،  ایبرجساتهاز آنجاا کاه شاعر در انت اال مفااهیم ن اش  و ؛خالل شعر عربی و فارسای اسات

 .ع( فراهم سازد) رضاپردازی اخال  اجتماعی امام بستری را برای الگو

 پژوهش پيشينة. 4-0
ای را در ایان ر ارزنادهآثاا ، اان و نویساندگانانان، مح ّبه جهت جایگاه واالی اماام هشاتم در میاان مسالم

سایمای اماام » ا... هاادی باا عناواندکتار رو  م الاة توان بهاین آثار می ةاز جمل .اندزمینه به یادگار گذاشته

کاه شااعرانی  معرّفای، ضامن ایان م الاه وی در .اشااره نماود ا« تا جامیرضا )ع( در شعر پارسی از سنایی 

 است. ذکر نمودهها را های آنهایی از سرودهرشان با مد  امام ثامن )ع( زیور یافته، نمونهدیوان اشعا
تارین آبادی، مهمغالمرضاا رضاایی ساهل ةنوشت« در دیوان دعیل خ اعی بیتاهل»ای با عنوان نامهپایان 

ر و اشاعار دعیال داه باه ساایر آثااکاه در آن نویسانده عاالوه بار این اساتتح یق انجام شده در این زمیناه 

سیاسای  -هاای ادبای و تفسایر نداات و ارزش و شر  ویة بیشترین تأکیدش بر قصیدة تائیّ اشاراتی نموده
 .استو مفاهیم و مضامین مندرج در آن 

، های  تح یاق و اثار مسات لی باه )ع(نگاارش شاده در خصاوم اماام رضاا  فااتیتألآثاار و قالعاة با م 

 فارسی و عربی نپرداخته است. تعهّدع( در شعر مرضا )اخال  اجتماعی امام بازتاب 
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 پژوهش هایپرسش. 4-9
 بر چه صفاتی استوار است؟ امام رضا )ع( اخال  اجتماعی یادهایبن :الف

ع( موجاود رضاا )اخاال  اجتمااعی اماام  یادهاایبنمنیع دیگری برای جستجوی  ،یاتآیا به غیر از روا ب:
 است؟

ع( چاه رضاا )اخالقای اماام  یهاایژگایو یسازبرجستهی در ابراز و هنر ن یک رسانةن ش شعر به عنوا :ج

 اندازه است؟

 روش پژوهش .4-1
هاا و بنیادهاای اخالقای رضاوی در پرتاو شاعر باه بررسای ویژگایتحلیلی  - حاضر با روش توصیفی م الة

 عربی و فارسی پرداخته است.

 . پردازش تحليلی موضوع0
 نزد معصومين تعهّدشعر م اهمّيّت .0-4
َُُمُم الْااروُنن ا » ر برخی که شعر را طیق آیاة شاریفةخالف تصوّبر ُُ  راَّارِع َاراا ر شامارند، ای ماذموم مایپدیاده «الشُّ

شااعرانی باود  ، درباارةفاو  آیاة شاریفة ؛و آلاه دارد رفیعی ن د پیامیر )م( اهمّیّتجایگاه و  هموارهشعر 

پیاامیر )م(  توجّاههمیشه ماورد  تعهّدشعر ما امّ ؛کردندکه با سرودن شعر از گسترش اسالم جلوگیری می
 بوده است. )ع(معصوم و امامان 

نماود و شااعران تشاویق مای بدسرشاتافاراد  م( همواره شاعران را به مد  افاراد نیاک و ذمّ) پیامیر 

بار پیاامیر « عمارو بان عاصام»زمانی که  ،داشتند. به عنوان نمونهرا گرامی می پاییند به اصول و رسالت شعر
ا کاه ماا را یااری نماودی، خداوناد ح ّا» )م( وارد شد و شعر خود را در پیشگاه ایشان خواناد، فرمودناد:

مر   سررراً نإ ا لا  و ِ يري الع إ ا » فرمایناد:ة شاعر مایباارهمچنین ایشاان در ؛(2: 2 ج، 1933 )امینی، «یارت باشد
 (.132 :2229عییدی، ) «َِر حلکمةً الش  
به اشاعاری کاه در راساتای هادایت و تاروی  دیان و بیاان ح اایق و فضاائل نی   )ع( معصوم پیشوایان 

رَّروً مرينرو  يمر  قروف  »: فرمایادمی )ع(دادند. امام صاد  زیادی می اهمّیّتشد، سروده می  نر  ُُ لره  يَّروً  َر  الش 
ای در اناهیاک بیات شاعر بساراید، خداوناد خ ماا هرکس درباارة)ترجمه:  (:2: 1 ج ،1939)صدو ،  «ةِ ي اجلن ر

ع( نوشاته ) رضاااماام  درباارةبه ابوطالب قمی که شعری  )ع(همچنین امام جواد ؛ (نهد.بهشت برای او بنا می

 ایسارودهنیداو ترجماه: ) (:922 :تاابی)کشای،  «انرد  أيخریاً اند ين ن قد أحسنتا  جزاک ُُ » :فرمود ،بودند

 (.گورا ج ای خیر دهد، بر من و پدرم مرثیه بو خداوند ت
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 تعهّدمبخشی به شعر در دامنه )ع(امام رضا  هایروش .0-4-4

از  )ع(شادند، نا د اماام رضاا بخشی به جامعه و گسترش دین اسالم سروده مایهدف آگاهی ااشعاری که ب

 ند.اشتجایگاه واالیی د ،ن د ایشان تعهّدمبس ایی برخوردار بودند و شاعران  اهمّیّت
 اعطای صله .0-4-4-4

 باه رغیات بیشاتری آن شااعرانباود تاا  )ع(هاای معماول اماام رضاا یدای از روش ،له به شاعراناعقای ص

بابات  نعرااع( باه شا) اماامزیادی در تاریخ موجاود اسات کاه  هاینمونه. داشته باشند تعهّدمسرودن شعر 
 .بخشیدندمی، صله تعهّدمسرودن شعر 

المو دعیل خدمت حضرت رضاا  عیّاسمهلیى گفت: وقتى ابراهیم بن  عیداهللهارون بن  رسایدند  علیاه الساّ

 :دعیل این قصیده را براى حضرت رضا خواند .بیعت شده بود ولیعهدىه که با آن جناب ب
  ٍ نا رررررررر ا تِ  ِمرررررر ْ  لاررررررررتْ روٍت خا ُس آ ارررررایِ دا مررررررا 

 

 

َا ررررررررفِ قْ مُ  رررررررررر ٍ حْ ُف نا ررررررررررزِ رنْ ما نا   روتِ رصارررررررررا رُر ال
 

 (17: 7991 )اخلزاعي،
 (ن از تالوت خالی شده و منازل وحی الهی عاری از ساکنان خود شده است.آت قرمدارس آیا)ترجمه: 

 :نی  این شعر را سرود عیّاسابراهیم بن 
ُا القا رزا ررررررررافا عا أزا   ررررررررردِ لُّ جا الَّا  ردا َْرررررررِب  را رررررررررلْ ا

 

 

رررررررررررررررررررُما  ِب ِ نارالررررررررررررررررررر َِ َلا أنْ  عُ ِی وصارررررررررررررررررررما   دِ ما
 
 

 (223: 1982مجلسی، )
)ع( تمامی مصائب اهل بیت زایل شد.و این امر در نتیجة ریختاه شادن  مام رضابا اعقای والیتعهدی به ا )ترجمه:

 خون های پاک آل رسول حاصل گشت.(

وقات ى کاه ماأمون دساتور داده باود در آناهااى ن ارههیست ه ار درهم از سدّب ،به آن دو علیه الساّلمامام 
 .(223 همان:)داد  ،نام ایشان ب ننده ب

المنواس چشمش باه حضارت رضاا و ت: روزى ابگف بن یحیى فارسى محمّد افتااد کاه ساوار بار  علیاه الساّ

شاعرى  اهللابو نواس ن دیک آن جناب رفت و سالم کرد و گفات یاا بان رساول  .آوردقاطرى تشریف مى

 :کرد خواندن این شعره شروع ب . ویبخوان: ام مایلم آن را گوش دهى فرمودشما سروده ةدربار

ررررررررررررررررررُ ُمطا . 7  م وُُبرررررررررررررررررررُ يا ثِ  وت  يارررررررررررررررررقِ نا  ن ا ما
 هُ عُ نِسررررررتا  يا   رررررروً ِحررررردَوِ لا عا   ْ ُكررررر ا  لاْ   ْ ماررررر. 3
رررررررررو  ارررررررردا  ارررررررر. 2 ُ لاما  قنارررررررررهُ أتْ قررررررررروً  ا لْ ا خا وَّللا
 داُكمْنرررررررعِ   نا لاررررررُُ اعأعْ  ا الارررررر مُ َُّ أنْرررررررنا . 4

 

ْررررر  رررررنا م أ رْ يمِ لارررررُ  عا  ا الصاررررر يرِ تا  نا رُ و ذُِكرررررما
ررررر ا  ررررررفَّا ِر مُ هْ مِي الرررررردا دِ قارررررر ِمرررررر ْ  هُ و لاررررررما  رُ خا

رررررررفا طا اْصررررررررم نا وكُ فا صاررررررر ررررررررو العا وُكم أ رُّما  رُ شا
رررماررروِ  نا َّارررُم الكِ ْلرررعِ  ُا و جا ررر  ِرررهِ  تْ و  یُ دَوا السُّ

 

 ( 331)مهو : 
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و دامنشان هم پاکی ه است. هر کجا که نام آنان برده شود، سیل صلوات و  ، پاک و طاهرندمحمّدآل . 1)ترجمه: 

. 9 د، او را در زماناه فخاری نیسات.یاشاهرکس به هنگاام ذکار نسایش علاوی ن. 2. شودمیجاری  هاآندرود بر 

را محدم ساخت، شاما را از میاان تماام ماردم،  هاآنو کار خل ت  هنگامی که خداوند مخلوقات را ایجاد نمود

قارآن آماده  یهاساورهو علم قارآن و آنچاه در  شما موجودات آسمانی هستید؛. 1ا اختیار کرد و برگ ید. مصفّ

 (است، در ن د شماست.

 پاولى ازآیاا  !غاالم: اى که تاکنون ساب ه نادارد فرماودفرمود: اشعارى سروده یه الساّلمعلحضرت رضا  

ساپس فرماود: شااید  ؛کرد: سیصد دینار باقیمانده. فرمود باده باه اباو ناواس عرض ؟مخارج ما ن د تو هست

 (.228)همان:  همین قاطر را هم در اختیار او بگذار !غالم .کم باشد
 . سرودن شعر0-4-4-0

داد. بارای نموناه را افا ایش مای هااآن و انگیا ة نادکردمی سرودن شعر تشویق شاعران را به )ع( رضا امام

نوشت کاه مارا پنادى ده آن جنااب در جاوابش ایان اشاعار را  علیه الساّلممأمون براى حضرت رضا وقتی 

 نوشت:

َُ  رِ  ركا نارررررررررررإِ . 7     رررررررررررررردا ررومِ رررررررررررررررو  اا يرا نْ رررررررررررررري 
 و يطررررررروً ُِبارررررررمُِ  ررررررررردَوتا را ى الررررررررررا رررررررررو تا أمرا . 3
رررررررررو تاْشرررررررنْرررررررالذا  رررررررررلُ ج ِ َا ترُ . 2  يمِ َّا ربا لِما
 رةً اَّرارررررررررر ا  لارررررررررررررهُ أهْ  يرأترِررررررررررردَوُت  ا الرارررررررررنا . 4

 

 لِ رررررررررررررومرِ ررررررررررررررررررررررررُل الَرا ما و عا يررررررررررررما  ِ  ررررررررررلُ قعرا  ُ  
 ررررررررررررررلِ ررررررررررررررُل ا مرِ ررررررررررررررررو أما نما مِ  ررررررررررررربُ لرا سْ  ُ 
 ررررررررررررررررررلِ رررو ِ قا يررررررررررررررر ا ةا حِ  ا ردَوْ رُل الَّراررررررررررررأمارررررررررررتا نا 

َا روزِ احلرارررررررررر رررررررررررررلُ َْ  ِ  اكا و ذا مررررررررررررا   رلِ وقرِررررررررررِم ال
 

 (707مهو : )
  پذیرفتاه ،تدر آن مادّ صای دارد و عمال آدمایمشخّت به درستی که تو در دنیایی هساتی کاه مادّ .1: )ترجمه

در انجاام . 9 ؟!شاودمیآرزومناد از آن سالب  که مرگ دنیا را احاطه کرده و آرزویِ ینگرینمآیا . 2. شودمی

در حاالی کاه مارگ ناگهاان سارا  . 1کنی. ورزی و توبه را به آینده موکول میهوای نفسانی و گناه شتاب می

 باشد.(نمی یاندیش و عاقلشخص دورهی   خیر در توبه(أ)تاین کار  ؛دیآیماهلش 

 مشوَق گفتارهای .0-4-4-9

د کاه موجاب بساتند اقاوالی باوباه کاار مای تعهّدمر جهت گسترش شعر د )ع(هایی که امام از دیگر روش

َارو ا لارُه ماِد نارًة ِي » :فرمایندمی )ع(شد. امام رضا می نعرااشتشویق  ُ ترا ُا اَّللا ُحناو  ِرِه ِإَلا  رار ْردا َْراً دا ماو قاوفا ِ ينارو ُمرْمِم   ِشر
نْرياو ساْععا مارااٍت  راُزنیُُه ِ يماو ُكلُّ  لاجلْاناِة أاْنساعا ِم ا الدُّ ترجمه: ) (1: 7 ج ،7211 ،ا    و دَو ه) «مالاٍك ُمقاراٍ  نا ُكلُّ ناِبٍ  ُمْرسا

که هفات  دکنما یک بیت شعر بگوید و ما را مد  کند خداوند شهری در بهشت برای او بنا می مؤمنی که دربارة

 از دنیاست.( تروسیعبار 
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، آن هام قالاب ادبیّااتیعنای  ،و عااطفیاب ارهای احساسای  ترینمهمبدین ترتیب، شیعیان از یدی از  

شاعر  ،های ماذهیی خاود بهاره بردناد. بادون تردیادبیان احساس است برای نشر دیدگاه اوجِ شعر که ن قة

خود در قالب فارسی نو کوشیده است تا مضاامین اشاعار عربای  فعّالیّتمانند شعر عربی از آغاز  فارسی نی 

 بیاتاهالباه  عمی ااًی دهد و به طاور طییعای شایعیانی را کاه و از جمله موضوع ستایشگری را در خود جا

یدای از  تعهّاد .(88 :1982 جعفریاان،)دارد بیات واعر فارسای درباارة اهالورزیدند به سرایش شاعشق می

ن پیاامی الهای و انساانی و هماهناگ شود، شعری که متضمّشعر شیعی محسوب می هایویژگی ترینمهم

 (133: 1932، اریانص) با فقرت سلیم بشری است.

 های اخالقیارزش. 0-9
 باه جاا )ع( اطهاار  ةائمّا در حاقّ نیاایادداشاتن مضاامین اخالقای متعاالی کاه  رباه جهات دربا تعهّدم شعر

در اشعارشاان در خصاوم اماام  اعرانهایی که شاترین ارزشمهم ای دارد. شاید ازاند، امتیاز ویژهگذاشته

اقی و تحلیلای باه اند مواردی است که به ترتیب به صاورت مصادکردهاشاره  هاآنبه  موسی الرّضان علی ب

 شود:پرداخته می هاآن

 کرم. 0-9-4

و در تعامالتشاان باه کاار  شاناختهبا رگ، آن را  نفاوسِ و قدیمی اسات کاه صااحیانِکرم، اخالقی کهن 

ت و ایثاار وّ همّاعلا ،اینداه در کارمو باه جهات  انادکردهسروران خویش را مد   ،آن ةو به واسق اندبرده

و هاای آزادگاان سرشاتات ساروران و از عااد ،کارم ند.شامارب رگی و فخر مای ةنشان را آن ارد،وجود د

 ،های  کااری را همچاون احساان باه ماردم کاه طاوریبه باشد. می )ع(بارزترین اخال  اجتماعی امام رضا 

 (.932: 1ج تا، ، بیبشهرآشوابن ) کرددوست نداشت و به هر ف یری در حدّ توان خود کمک می

نوشاته اسات، رو  ساخا و بخشاش کاه در  )ع(باه فرزنادش اماام جاواد  )ع(ای که اماام رضاا در نامه 

 را باه (اماام رضاا )ع ةناما» گویاد:. ب نقی مایشودمیم است برای ما مجسّ دارریشهراسخ و  بیتاهلنفوس 

هنگاامی کاه بار مرکاب ساوار ن خیار رسایده، دم: ای ابا جعفر به مامام جواد )ع( که به این شر  بود خوان

است تاا خیاری از تاو باه کسای نرساد باه  هاآنبرند و این از بخل شوی غالمان تو را از در کوچک میمی

با رگ باشاد و زماانی کاه ساوار  خواهم کاه ورود و خاروج تاو از درِی که بر گردن تو دارم از تو میح ّ

پاس بخشاش کان و از  ...رکسای کاه از تاو خواسات باده باه ه شاوی باا خاود درهام و دیناار باردار ومی

 (128: 1981انصاریان، ) «تنگدستی بیمناک نیاش.
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 کند:را چنین وصف می دعیل خ اعی بخشش و سخاوتمندی امام رضا )ع(

رررنا خِ دَوَُ /! ُعررردا النارررر دا  ْرررو نا  راياررر   روفا الررررفا
 

  ررررررررر ُ رررِ طرا  َلا نا  رررريرررررررررردُ رلِ تا  ررررررررررررِب َلا رررروئِ قا را ر 
 (722: 7991 )اخلزاعي،  

بازگردید، زیرا با رحلت اماام رضاا )ع(  و سیکهای خالی ای جویندگان بخشش و کرامت! با چمدان)ترجمه: 

 (.که معدن بخشش و ب رگواری بود دیگر کسی نیست که به شما کمک کند

رررررررررساْ  رهُ لارررررررر ُُ ترا را   مٍ ررررررررررررررردَوْ نا ُکررررررررررلا  را ررررررررررردُ اْ رو
 

 ررررررررررررررررررررررررردَوفُ طُ ة  تا  ا ررررررررررررررررررررویِ سرا ِه نا ررررررررررررررررررررررلِ رررروئِ نا  ِ  
 (722و : )مه 

تاا صای   روزشایانهای دارد که همچون ابرهایی پربااران در طاول امام رضا )ع( دستان کریم و بخشنده)ترجمه: 

 (.باردمی

 :کندمییاد  )ع(األخرس در ابیات زیر به زییایی از کرم امام رضا  عید الغفّار 

 رررررررررروضا القا  ي  رِ ْشرررررررررررررررررو مُ ضا الر ِ  يُّ ِلرررررررعا . 7
ررررراِف مُِ ردَوا  رررررررُب النرراررررررِ قا . 3  افِ ما يرررررُب السُّ
 ا ِ رررررررريُد الض ررررررا اِ  ماِ دَوا  ررررُل ال رارررررزِ جا . 2

 

َا ْيرررررررررررغا نا    مِ مارررررررررررروُث اعأُ ياررررررررررروُِ غِ طاررررررررررررُث ال
ررررررررررررررررم ِ رررررررررررررررررررروِف یا نا يررررررررررررررُع الا نِ ما   يررررررررررررررُع ا ِما

ررررررررر َِ دِ شا  ررررررررررررمقا َّرا نرْ اررررررررررررو ا ما وِ  إذا قاررررررررر ُد ال
 

 (99 :3001 )اعأخرس، 
بخشاش او . 2 .هااتملّباران بخشش است و پنااه  و ایشان )ع( قاطعانه است امام رضا داوری و حدم .1)ترجمه: 

. 9 اسات. تبلنادهمّو  آیادنمیاست در عین حال باه آساانی باه دسات درخواست  کنندةاجابتن دیک است و 

 ساخت وشادید الع ااب اسات  م بگیارد،ماهر است که هرگاه بخواهد انت ا ایرزمندهاو پاداشش فراوان است و 

 گیرد.(انت ام می

را در قالاب واگگاانی چاون غیاع العقاای، قریاب  )ع(صفت بخشندگی امام رضاا  ،شاعر در این ابیات 

شاش باه بااران بخشاش را از جهت کثارت بخ )ع(امام  ل،و در بیت اوّ کندمیؤال، بیان و مجیب السّ والالنّ

 طاوریباه  جویادمیر بیان کرم آن حضرت از صنعت بالغی جناس بهاره کند و همچنین دو عقا تشییه می

آن حضارت، میاان ایان دو واگه جنااس  رساانییاریباه  «غیاا »به کرم ایشاان و  «غیع» با اطال  واگة که

داناد و بخشاش ایشاان را قای آن حضارت را دور از دساترس نمایع ،مدر بیت دوّ و ؛کندمی برقرارناقص 

 کند.می معرّفی الوصولسهل

را  )ع(کارم اماام رضاا  است که در اشعار خود صافت پساندیدة بن شیخان از شاعرانی محمّد ،شاعر عمانی

 :ه استدستو
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ُِ عاررروُف أعْ حاارررنا . 7 رررالَّا  و  دَوایا/ لررررا ِي ي ِ ولِ کا
ررررقاررررنا . 3 ررررلا الر ِجا  م مُ ِمرررررنرْ نا  دَو ا لُ ومِ وُف الکا
 تْ را عا ْصررررأا يرررِل  ا مِ وجلا  ِ  اهُ دا يُض  اررررتِفررر. 2
َا    ارراجروً إلاردَوا وسا أ رْ النار /را ترار. 4   ایِهِ وِ  
 تْ احاارررزا َّاررر  ترا  حا ریِْ لا اخلارررَْرررَا  ِ دَوا َارررترا . 5
َِ  ري ضا نا نا . 1  وِت ِمرر ْ کاررا العرا  نا ریِْ ي اخلاررا

 

ررررررقارررررريررررررل  نا لِ قا    اعارررررردا  مارررررر ِ  زا ِي  رُ کْ لا الشُّ
ر رُ  مُ  يُّ ِلرعا   /دا الناردَوَِ نا ُض اجلُرو ِ    اردَوسا
َِ أ ا   ادا را ُمز ِررررْرررررُح العا ضاررررفْ دَوَاً ترا ُجرررر  ررررهِ و

 ا َا یِ دَوْ مارررررررر دَو ا ا ُررررررر ُردَوا  ً  أنْ عاررررررردَو  مارْ ُ  قُررررررر
رررما  يرررهِ لا عا  رررردا نرررً  نا  ْ وِس ما ي النارررروعِ سا  امادَوحا
 َااِ  ُمْفررررررا وِسررررررا  الا   ِي ْضررررررا أا  ا  هِ دا ْررررر ا 
 

 (41: 7951 )طه ععده، 
 .2شاود. مای و به هنگام دشمنی سپاس کم ندستت در میان بشر اندک هلیّوکشندگان بار مسئ. به دوش1)ترجمه: 

او دساتان . 9علی بن موسای اسات کاه جاود و بخشاش فاراوان دارد.  هاآنو از میان  نداکم شده ،مردان کامل

از  گاروهگروه. 1. ساازدمیمتالطم را رسوا دریای  ،دستانش به جهت کثرت بخششو  سرشار از کار نیک است

نیاک  کارهایبه انجام . 2. یابندمیدست  هانعمترازیر هستند و به آبشخور س اشخانهکه سوی  بینیمیمردم را 

وادی  و. 3 ؛انادکردهبار او ازدحاام  گروه گروه و فارد باه فاردمردم به صورت  که طوریعادت نموده است به 

 (گشت. بدیلبیها نیدوکاریبنابراین او در  ؛شده است نیدی و برکات از دستانش پر

 را )ع(اماام رضاا  ،. شااعرکنادمی خودنمااییع( بیشاتر ) رضااحضرت  کرم نظر در ابیات فو ، دقّتبا  

باه طاور ضامنی  محسوب کرده و انسان کاملو ایشان را  کندمی معرّفیاز مردم  هاگرفتاری کنندةبرطرف

 .داندمیو جود و کرم ایشان  رسانییاریکامل بودن آن حضرت را در 

و ایان زییاایی را در  کنادمیز زییاایی وصاف ع( را پار ا) رضاادستان میارک اماام  ،شاعر با بیانی ادبی 

 یدریاا ،دساتان میاارک ایشاان باه جهات وفاور بخشاش کاه طوریبه  کندمیجود و کرم ایشان منحصر 

ایشاان باه  همچناین بخشاش و عاادت و ؛کنادشرمسار میشندگی است، اج را که خود نماد و سمیل بخموّ

کاه باه صاورت گروهای و فاردی  دانادمیضرت را عامل سرازیر شدن مردم به سوی آن ح انجام کار خیر

 .شتابندمیبه زیارت ایشان 

 و ؛نمایادمیه دساتان میاارک ایشاان فیض وادی خیار و برکاات را محادود با در بیت آخر ،در نهایت 

 هااندوییرا در  )ع( الرّضاا علای بان موسایکاه اماام  شاماردبرمی هااییویژگیکرم و بخشش را از جمله 

 ساخته است. نظیربی
  اماام رضاا )ع( اشاااره رساانییاریع خاود، باه کارم و ای ضامن اباراز تشاایّاباو فاراس حمادانی در قصایده

 :کندمی معرّفینجات از تمامی نامالیمات  و ایشان را وسیلة کندمی
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 رو أْخرلِ  ما کُ   و ا ِم ْ جا دَو الناجُ أیْ  تُ سْ لا . 7
رررررَْ جا  ِنرررررهِ ا ْ نا . 3  رررررررررردَوَل ما   نا رررررررررررردَوسا مُ ٍر نا فا

 

ررررررررررررررررررر   ...ي ٍ ِلررررررررررررررررررعا ررررررررررررررررررررردا نا أْحا   ِ روُه إَلا شا
 لررررررررري ٍ ِمررررررررر  عا  رِم  ِرررررررررهِ أْکررررررررر ي ٍ ِلرررررررررو عا ناررررررررر

 

 (711: 7913)احلمداين، 
و فرزنادش جعفار و موسای و . 2 کانمم را تنها از احماد و علای آرزو مایرهایی از هر آنچه بیم دار. 1)ترجمه: 

 است.( ی انگشگفتسرورمان علی بن موسی که کرمش 

الم بیاتاهالاز شاعران  شهرآشوبکه او را ابن  ابن المشیع المدنی اسات، در رثاای  برشامرده علایهم الساّ
 یبخشاجان گویاد. شااعر باه واساقةالیب بیاانی ساخن مایامام رضا )ع( از کرم آن حضرت در قالاب اسا

ب باه کاه مارگ آن مترتّا داردیما، آن را در قالب موجاودی زناده عرضاه «الناد/» ةواگمدنیه( به  )استعارة
 شده است: )ع(گ امام رضا مر

َارررررررر. 7  ماررررروتا ُِبارررررررو سايِ رررررررررِدي ةً  ارررررررررو  ُرْقرررررر
َْرررررِدِه نا ماررررروتا اْ ُرر. 3  الناررداىداى ِمررررْ   را

 

رررريِ دٍ    ماررررو ِم ْرُلررررررررررررُه ِ رررررري الناررررررررررررروِس ِمررررررْ  سا
ررررررررررررردَْوُت  ِرررررررررررررررِه  راْقرررَّاررررررنا   ررررررررررررِديَشاارررررررررررررا الْما
 

 (221: 2، ج 1939)صدو ، 

پس از او هادایت . 2همانند او نیست.  مهتریدر میان مردم  !ای زمینی که سرورم در آن رحل بربسته. 1)ترجمه: 
 مرگ شتاب کرد و بر او پیشی گرفت.(و از بین رفت  یبخششگرو 

داناد کاه باا شاان را عاین بااران مایو ای آوردیم )ع(باران( را استعاره از امام رضا ) «غيث» همچنین در ادامه
 :سازدیمکرم و بخشش خود همگان را سیراب 

 قررررررررررررررر اهُ َلا زاافا غاْيرررررررررررررررُث اَّللِا  ارررررررررررررررو . 7
رررررررررو ا لاناررررررررررو غاْي ررررررررررروً  ِرررررررررررِه نراْرتارررررررردَِوي. 3  كا
  مدَوسرررررررر  الر ضرررررررروِإ ا عاِلي ررررررررروً ا ْرررررررررر ا . 2

 

 ِمْنررررررررررررررُه یااِئررررررررررررررروً ُماْرررررررررررررررَّاِدي  عالاْيرررررررررررررركا  
رررررررررررنا   َّرررررررررررراِديرررررررولن رررررررررررراْجِم  ِرررررررررِه نرامْ ررررررركا  ا  وكا

رررررررلا نا  رررررررردٍ قارررررررْد حا َُ ِ ررررررررري ماْلرا َُ ررررررررْم  السُّ
 

 (221: 2)همان،ج
چه آن ب رگوار در میان ما . 2بر تو باد بامدادان و شیانگاهان  وندرحمت خدا باران پیوسته ای قیر امام. 1)ترجمه: 

. 9 او چون ستاره ای بود که بواسقه او هدایت می یافتیم و میشدیمسیراب از آن چون بارانى بود که همیشه 
 (.نهان شد و قیر آن ب رگ را پوشیدوفات یافت و ب رگى در قیر پ قیبه تح )ع(  موسی الرّضاهمانا على بن 

بخشاش او را مسااوی بخشاش داناد و میکرم و بخشش  را مایة موسی الرّضاعلی بن  ،موسوی گرمارودی
 دیگار نیا   یهاارهیّساباه کارم آن ب رگاوار، ی حتّا و ردیاگیفراماه موجاودات را داند کاه هماخداوند می

 رسد:می
دراز  اتاخانهسا ّباه ساوی  یخ نیا دست مارّ/ یبخشیموقتی تو / اعقای خداوند سیحان است/ بخشش تو

 (22: 1939 )موسوی گرمارودی، .است
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دفتار  برگای از آن ابار( را) «سررو »د کاه کنا)ع( را به دفتر ب رگی تشییه مای واعظ ق وینی کرم امام رضا

ابار  ،ساقور آن دفتار چراکاه؛ نیساتی باه سااحت آن راه نادارد وداند که سراسر در حال بخشش اسات می

 ری ان: بارانِ ،آن یهان قهاست و 

 دفتاار کاارم او سااحاب یااک ور  اساات ز
 

 بااران اشو ن قه است ابر رگ از سقرش که 
 (211: 1923 ق وینی،) 

گاوی قارن هفاتم شااعر پارسایفریومادی معاروف باه ابان یماین  ىطغرائا محمّدین بن یمین الدّمحمود  

باودن ایشاان را بارای  ندهبخشا و پرداخته سورة انسان 1 ةبه تضمین آی ع(رضا )در وصف کرم امام  هجرى

 کند:مخاطب، به صورت مستند بیان می

 کاااان حااارم گاااوهر رّ دریاااای فتاااوّت،دُ

 

 اسات یاتاامش هال ده شر  جود آباایکرآن 

 

 

 (99: 1911 فریومدی،) 

 ةایشاان را ماراد آیاداناد و شااه جاود و معادن دسات و دل باازی مایع( را پادرضاا )امام  ،خیهمچنین فرّ

 :شماردیبرممس، والشّ

 آن پادشااااااه جاااااود آن معااااادن ساااااخا

 

حیمس والضاااااّ والشاااااّ  یاااااةور آمنظااااا   

 (238 :1932 فرخی،) 

 کند:می معرّفیع( را معدن جود و کرم ام )ام ،خیح ین الهیجی نی  همچون فرّ 

 امااام معااادن کاااارم جاااان جهاااان امااااام

 

 

 ن شااودتَم خُااعااال همااه او خلااق فاایض کاا  

 (233: 1981الهیجی، )  

اسات، قارن یاازدهم هجاری  سارایانغ ل ترینب رگ که ازبه صائب تیری ی  تخلّصم ،علی محمّد میرزا 

 گوید:چنین می )ع(ود امام رضا در وصف کرم و ج

  سااخا جااودش بااه شاایر پاارده دهااد طعمااة

 

 عفااوش کشااد بااه روی خقااا پااردة صااواب 

 (1982 :1981)تیری ی،   

کناد ، کرم ایشاان را باه حیواناات توصایف مای)ع(ضمن بیان عفو و بخشش امام رضا  ،صائب در این بیت

 .داندمیدهد از جنس سخا و کرم را که به شیر پرده می هاییطعمهو جنس 

از  و بخشااش هاا و کارمکنااد کاه برطارف نماودن حاجات انساانباه صاورت واضا  بیاان مای ابان یماین

 خصوصیات اخالقی شما است:
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  حاجااااات ارباااااب نیاااااز ةاى جناباااات قیلاااا

 حاجات اباان یمااین را هاام روا کاان بهاار آنااک
 

 شیهت رواساتحاجتى کاینجا رود معروض، بى 

 حاجات خل ااان روا کااردن ز اخااال  شماساات
 

 (92: 1911 )فریومدی، 

و باه ر ه باه هنگاام نیااز تماامی نیازمنادانکناد کاتوصیف مای یاقیلهرا  )ع(امام رضا  ،شاعر در ابیات فو 

طلاب شاود بادون تردیاد  زادهبا رگهر حاجتی که از محضر آن  دانند،نیک می چراکهنهند؛ سوی او می

 کند.محسوب می )ع(اخال  امام برطرف خواهند نمود و این خصیصه را از 
 صداقت .0-9-0

های اخال  اجتمااعی ن اش بسا ایی در هادایت جامعاه و ساالمت قت و راستی به عنوان یدی از بنیادصدا

. صاداقت و آوردی مایجامعاه باه فسااد رو ،باا از باین رفاتن صاداقت کاه طاوریبه  ،تعامل افراد آن دارد

تواناد راهگشاای ، مایدر وجاود آن ب رگاوارو الگاویی برتار، صفتی راساخ به عنوان  )ع(راستی امام رضا 

 ایان ویژگای و صافت اماام غافال مسیر زندگی اجتمااعی بشار اماروز باشاد. شااعران باا طیاع لقیفشاان از 

 اند.ن را به وضو  در شعر خود گنجاندهاند و آنیوده

 چنین سروده است: (ع) رضااالخرس در خصوم راستی و صداقت امام  عید الغفّار 

 وضارررررررالر ِ  ي ِ ِلرررررررعا  قِ دْ ِصررررررر لِ  ْررررررري مِ ِفررررررر ا  
 

ررررررررررررَّا ا رْ و نا ضارررررررررررُح الر ِ ُصررررررررررررعْ  ترارررررررررررعرالا ا    مسا
 ج
 

 (700: 3001 )اعأخرس، 
 (گشت. رویگشادهراستی علی الرضا، صی  رضا روشن شد و  همچون ترجمه:)

الم بیاتاهال ( شااعر معاصار عراقای کاه در حاب1121ّ یمتاوفّ) عیدالمنعم الفرطوسی  اشاعار علایهم الساّ

صاداقت  بارکناد، را یااد مای اطهاار ائمّةر که در آن زی ه است، در ملحمةه یادگار گذاشتفراوانی از خود ب

اساتعارة صانعت بالغای کااربرد از  ،اخالقای در بیان این خصیصة و ؛کندایشان تأکید می گفتاریراستو 

 یدای از لاوازمرا کاه زباان  و آوردمایصاداقت را اساتعاره از انساان  کاه طوریبه  ،ورزدنمیغفلت مدنیه 

 کند:می ا به عنوان زبان صداقت توصیفر ائمّة اطهارو ذکر نموده شد باآن می

رررررررررر  ِ ويارررررررررحا نا . 7  ي ٍ ِلررررررررررعا  دا َْررررررررر را  يِ طا عْ السِ 
َِ  رِ وقِ  اررررررررررنا  ي ِ ِلرررررررررعا نا . 3  و الصاررررررررررنا  مِ ْلرررررررررال
َِ دَوا اجلارررررررررررررررو نا ضاررررررررررررررالر ِ نا . 2     ٍ ِلرررررررررررررررعا  ُثا  ا
رررررر/ أئِ دا اُ رررررر تِ ْيرررررر را  لُ ْهررررررأ. 4 ررررررر ةُ ما  قٍ  حا

 

ُِ را ْهررررررررررررررررررلزا ا ةِ  قا د ِ الصِ رررررررررررررررررر دَوفِ َُّرررررررررررررررررالعا نا    ا
ررررررررررررررررَلً نا دَوْ قرارررررررررررررررر قِ َِ  ُِ را لا الصُّررررررررررررررررر مِ وظِ کا  و
ُِ نارررررررررررررررررررررررررما اعأُ  مِ وئِ قاررررررررررررررررررررررررر نرررررررررررررررررررررررره ُثا ا ْ نا   و
ُِ يارررررررررررلِ نْ اعأُ   ُ خررررررررررریا  قِ دْ ُ  الصِ رررررررررررُسررررررررررألْ   و

 

 (77: 7ج ، 7911)الفرطدَوس ،  
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باقر العلم و قسم به جان علی و و . 2زهرای صدی ه  قسم به جان امام حسن و امام حسین بعد از علی و. 1 )ترجمه:

. 1، امانتدارانو قسم به رضا و جواد سپس قسم به علی و فرزندش و قسم به قائم . 9 م صاد  و کاظم صالحیناما

 (زبان راستی و بهترین سروران هستند.هدایت پیشوایان حق و  بیتاهل

را باه  )ع(اماام رضاا  فضاائل اخالقای ،مظهار العجائابمعاروف خاود  اثاردر شاعر قرن نهام  ،تونی عقّار 

 گذارد:می صحهگفتاری آن حضرت چنین استعد اخالقی صداقت و رکشد و به بُیر میتصو خوبی به

  ل کااااااه صااااااد  اولیاسااااااتمعناااااای اوّ
 

 

 ساااتموسااای الرّضادان علااای در جهاااان مااای
 

 (229: 1912نیشابوری،  عقّار) 

 :پردازدمی )ع(با مقلع ذیل به مد  امام رضا  ایقصیدهابن یمین در  

  جاسات دانى چهدل که مى کن ز جان اى گوهرافشان

 

 پااااااک رضاسااااات ةمهااااای  ناااااور الهاااااى روضااااا 

 :داندمیکاری را مرک  صد  و درست )ع(ر امام رضا منوّ قیّة ایشان 

  پاار نااورش از رفعاات سااپهر دیگریساات ةقیّاا

  رفعاات گااردون گااردان دارد آنگااه باار ساارى
 

 انوارش چاو مهار انادر سماسات و اندرو ذات پر 

   و صفاساتمجمع ت وى و عصمت مرک  صاد
 

 (91: 1911 )فریومدی، 

 خلقحسن. 0-9-9
تفسایر تعاالی اخالقای آناان اسات. در نفس و تربیت ماردم و  اب ارهای ت کیة نیترمهمخلق یدی از حسن

 و چهارة ییروگشاادهخلق به معنای خام، آن است که باا حسن» خلق آمده است:در تعریف حسن نمونه

 هالعاادّفو شود و یدی از فضاایل اخالقای اسات کاه در روابا  اجتمااعی رو هشاد و زبان نرم و مالیم روب

باه سایب دارا باودن ایان صاافت واالی  )ع(( اماام رضااا 192: 9 ج ،1982 )مداارم شایرازی، «.ر اساتماؤثّ

 و یرفتاارکینتأکیاد باه  ضامن توصایه و و عام را به خاود جلاب نماوده اسات و مّدوستی خا ،اخالقی

)ترجماه:  (45: 7 ج ،7212 صردنق،)«   ٍ ُر قاررِ ِق خايرْ ُ  اخلُلْ ُحسْ »فرمایند: ن مسأله میای اهمّیّت خل ی درخوش

تی و سیب تحدایم روابا  اجتمااعی خلق عامل به یس، حسندر ح ی ت (.دوست است نیبهتر خُل ی،خوش

شاود و ت مایو در جامعه باعاع مهار و محیّا داردیموابه ادراک و احترام مت ابل  ها راانسانزیرا  شود؛می

 بخشد.می در نتیجه به زندگی گرمی و نشاط

 یشااعر تواناایرازی حاافظ شا .اندداشته یخل خوش ی خام بهتوجّهنویسندگان نی   بسیاری از شاعران و

 سراید:این باره می قرن هشتم در
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 تاوان کارد صاید اهال نظار و لقاف به خُلاق

 

 نگیرنااااد ماااار  دانااااا را و دانااااهبااااه دام  

 (9 :1989 )حافظ، 

اند که افاراد ترساان بادان پنااه دمی غاریخلق امام را همچون و حسناألخرس رأفت و مهربانی  عید الغفّار

 مانند:می در امانناگوار  حواد آن از  ةبرند و به واسقمی

ررررررررررررررررررر َِّرررررررررررررررررررهِ أ ا را دَوُذ  ِ ُلررررررررررررررررررترا . 7  دَو  فُ وئِ اخلا
ررررررر  ماررررررر ْ نا . 3 َِ را مُ رالررررررر لِ ْيرررررررنرا و ررررررروً لِ و ا  ا كا   ا

 

 م ِ ِمررررررررررررٍر مُ أْمرررررررررررر ل ِ ُكرررررررررررر   ْ ِمرررررررررررر  ُ ما أْ َّارررررررررررر را  
رررررررررررر اررررررررررر  مِ َاحا زْ مُ رالرررررررررررر و ِرررررررررررهِ   ا كا ِي   شا

 

 (707: 3001 )اعأخرس، 
هولنااکی در  و رأفتش از هار حادثاة برندمیو رأفت او پناه  هراسان، به مهربانیو  زدهوحشتافراد . 1: )ترجمه

 (.شودمی حاجتمندان از مملوهرکس دری برای برآوردن م صود و مراد باشد الجرم آستانش  .2 ؛داردامان می

 گوید:ع( سخن می) رضااز اخال  خوش امام شاعر عارف و نامدار، ح ین الهیجی در ابیات ذیل  

 گااار از باااا  خلاااق تاااو یاااک ره شااامیمی

  آسااااااااماااااا اج هاااااااوا را کناااااااد عنیر

  بااااه خااااون دل کیااااک ساااارعت غافاااال
 

 گاااذاری باااه ایااان خااااک اغیااار نمایاااد 

 بساااای  زمااااین مشااااک اذفاااار نمایاااااد

 حضاااار نمایااااداگاااار اللااااه در کااااوه م
 

 (322: 1981)الهیجی،  

آسامان و  ،کناد کاه نسایم خاوش و باوی آنرا به باغی تشییه می )ع(رضا اخال  امام  ،شاعر در ابیات فو 

اباراز نمایاد کاه اخاال  آن  خواهادمیدر واقع شاعر با ایان بیاان  .کندزمین را پر از بوی عنیر و مشک می

 عنیر و مشک مورد پسند همه است. وی خوشب چراکهحضرت برای همگان خوشایند است؛ 

 چنین سروده است: هامهربانی گرمارودی در حسن خلق و مهر امامِ

درختاان باه / کنادهستی باا تاو قیاام مای/ تو امامی/ به جای مورچگان بیفدند ینگاهمین/ سپاه مهرت را بگو

: 1939 گرماارودی،موساوی ) توساتگاوی تدییر/ و مهربانی/ کائنات به نماز تو ایستاده/ کنندتو اقتدا می

23-28) 

  )ع( موسای الرّضاابان ه از صانعت تشاخیص باه وصاف مهار علای شاعر با طیع لقیف خاویش باا اساتفاد

و  اناددادهگیارد کاه ساپاهی را تشادیل افارادی در نظار مای ساانبهیشاان را مهار ا که یطوربه پردازد، می

باه جهات مهار و اخاال   ؛ وکنادکیاد بیشاتری مایأصنعت به زیاد بودن مهر آن حضارت تاستفاده از این 
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 رار داده و باا او در صاف نماازی کناد و او را اماام خاویش قاباه ایشاان اقتادا مایام )ع( طییعات زییای ام

 است. یمهربانایستند که مدیّر آن می

 )ع(رضاا خلاق اماام رى است باه روشانی از حسانیازدهم هج از سخنوران سدة «جویا»بیک میرزا داراب 

مصاراع  کاه یطاورجویاد باه ز صنعت بالغی تشییه ضمنی بهاره مایگوید و در بیان این صفت اسخن می

 آورد:ه میوان دلیلی بر امدان وجود مشیّم بیت زیر را به عندوّ

 گهااار جاا  نداااویى اخاااال ز پااااک مجااو

 

 

 ندیااده اساات کسااى باار جیااین آینااه چااین   
 

 (88 :1988زاده، و ن وی بیرجندی احمدی) 

 تواضع و فروتنی .0-9-1

المامامااان معصااوم   همااواره در زناادگی سرمشااق دیگااران بودنااد و بااه مااردم درس زناادگی  علاایهم السااّ

کردنااد و بااه کساای اران زنادگی نماایبااه روش جیّاا کردنااد،خااود را از مااردم جادا نماای هاااآنناد. آموخت

 )ع(ندیادم کاه اماام رضاا نویساد: هرگا  ، چنین میعیّاسابراهیم بن  قول کردند. صدو  ازنمی اعتناییبی

در حضاور دیگاران در سخن به کسی جفا ورزد و سخن کسی را پیش از تمام شدن ققاع نمایاد. حضارت 

 نماود و باا ر سافرة غاذا دعاوت مایانداختناد خادمتداران را ساکرد چون سفرة غذا مایپایش را دراز نمی

شاد و مانناد دا مشاغول مایخا شاد و باه عیاادتپاس از اساتراحت بیادار مای هاشابد. خورغذا می هاآن

 (1: 1981هی، اللّ)آیت برد.مستمندان میو به خانة  داشتبرمیشب غذا را  هاینیمهیاکانش ن

روایاات  و ؛نی  به عنوان یدی دیگار از اخاال  اجتمااعی ایشاان قابال ساتایش اسات )ع(فروتنی امام رضا 

تاوان اماام را از ایان گا ارش تااریخی مای داریمردممختلفی در این زمینه ن ل شده است. اوج فروتنی و 

دریافت که مردی در حمام از آن حضرت خواست تا بادن او را ماالش دهاد و اماام باا فروتنای پاذیرفت؛ 

کردند و او امام را شاناخت، باا اضاقراب و پریشاانی پاوزش طلییاد؛  توجّههنگامی که دیگران آن مرد را م

، شهرآشاوب)ابان  داد.در م ابل شماتت دیگاران دلاداری مای کار خود، آن مرد را آن حضرت با ادامةامّا 

اند. چنین الگوی رفتااری، بازتااب روشانی از ایان نی  به خوبی بدان پرداخته تعهّدم اشعار (932 :1 ج ،تابی

 آید.می دست بهتری، تنها با معیار ت وا ها با یددیگر برابر بوده و بردینی است که تمام انسان ةآموز

دهنگاان اسایان ی پارورشام و حتّاکردند تماامی خادّرا پهن می ایسفرهزمانی که امام  گویدمی عیّاسابن 

 :نمایدمیعد اخالقی ایشان چنین اشاره به این بُ و ؛نشستندمیو دربانان با ایشان بر سر یک سفره 
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َِ ُت  ِ ْسررررررررعِ لا . 7 رررررررررول   ناررررررررر ا الاِ دَوْ ِة ثرارررررررررفا
رررررأنِ َّا وِس ُمسْ نا ْسررررر  الناُت إلارررررْسرررررلا . 3  وً سا
  نارررررري الاِ ذِ  يرررررها ِمررررر ْ ُت الَّ ِ أ ْرررررا یا إذا . 2
ررررررررترا  و إ ْ ماررررررر. 4 َْررررررررلاررررررررُت عا وخا فا  دمٍ   ُم

 

رررررررررِشرررررررررررُت أمْ ِصرررررررررنا    أسِ خا الرررررررررررا ومِ ي شا
 وسِ ولنارررررررررررررررررررررررررررُس  ِ ين آناررررررررررررررررررررررررررنِ ررررررررررررررررررررررررررکِ لا 

 أسِ وليارررررررررررررررر ِ  هِ وئِررررررررررررررر  الَّا لاررررررررررررررررُت عا ِتْررررررررررررررر
 سِ  ا  ْررررررررررررررررررررررررررررررُت ِلِ َا ضارررررررررررررررررررررررررررررَْ ضا تا  َلا نا 

 

 (217: 4)مهو ، ج  
نماها هرگ  انس با آدم. 2 روم.نیازی پوشیدم و سرافراز در میان مردم راه میبی با عفّت و پاکی لیاس. 1 )ترجمه:

اظهار نیاز ، با مه غرور و تدیّر از صاحب ثروت دیدهنگامی ک. 9 گیرم.انس می هاانسانگیرم، ولی با و الفت نمی
و به خاطر نااداری هرگا   ندردمکه نادار است هرگ  فخر  کسآنبر . 1 شدستم.و غرور او را  ندردن ن د او تدیّر

 .(ننمودم ثروتمندانخضوع و تواضع ن د 

 .شماردبرمیخالیق  رسانیاریو او را  داندمیشاعر در این ابیات امام را پاکدامن و عفیف و سربلند 

ع( مواساات و همادردی باا محروماان جامعاه باود؛ و طای زیاارت آن ) رضاااماام  ةیدی از صفات برجست

ُم عالار  غاردَْوِث السار ا » شاود:قر  شده و به ایشان چنین خقااب مایاو م اخالقیِ ب رگ ةخصیصحضرت این 
روِ  نا  ررو ا  أاْیضُ   ِرهِ  صارویاتْ  مار ْ اللاْمفا رس و فریاااد سااازچارهد باار دروترجمااه: ) (52: 99 ج، 7402ملسر ، ) .«ُخرااسا
 (گر گشته استید تابان جلوهخورش سانبهوجودش  که سرزمین خراسان به برکت کسیآنو  بیچارگان

 :گویدمیفروتنی امام چنین  دربارةح ین الهیجی 

  نوازیمسااااادینتاااااویی آنداااااه هنگاااااام 
  نیااااااازیبیبااااااه رنااااااگ سااااااالم از ره 

 

 خاااااک را زر نمایاااادت کافیسااااکفاااات  
 گاااااااادای درش ردّ گااااااااوهر نمایااااااااد

 

 (322: 1981)الهیجی، 

 عدالت. 0-9-5

 :گویدمی جلّی آن در گفتار و کردار امام )ع(و تعدالت صفت  بارةدر االخرس عید الغفّار

ررررررررر فِ دْ  عاررررررررِي نا  َا  يررررررررركِ لِ ا الا ذا ها  يمِ ِظرررررررررال
 

 م ِ لِ  غارررررررررررررُكررررررررررررر   ْ ِمررررررررررررر ةِ يارررررررررررررعِ الرا  و ُ ناارررررررررررر 
 (700 :3001 )اعأخرس،  

 این پادشاه عظیم است.( عدالتت از هر غم و اندوهی در )ترجمه: نجات رعیّ

داناد، پادشااه مای ینداهارا ضامن  )ع(اماام رضاا  .ه اساترا با ملیک جمع نمودعدل  ،لاوّشاعر در مصراع 

 ظلام ةباه واساقه کا دانادمای عدالت او را سیب نجات و رهایی افراد طی ه پایین جامعاه از غام و انادوهی

ت باا اغلب پادشااهان عاادل نیساتند و بیشاتر از اینداه باا رعیّا که یحالدر  .است فراگرفتهرا آنها  ،حاکمان

 کنند.ستم می هاآن عدالت رفتار کنند به
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 سراید:چنین می )ع(در خصوم عدالت امام رضا  ،«خاور»به  تخلّصمحمود خان دنیلى م

 گاااوهر دُرج ساااخا اختااار بااارج عقاااا

 داشااته از بااأس او قلااب فااتن اضااقراب

 از تااو بااه عااالم شااده بااازوى ایمااان قااوى
 

 وار  موسى، رضا آنداه علاى شاد باه ناام 

 یافتاااه از عااادل او کاااار جهاااان انتظاااام

 یافتاااه از عااادل تاااو دیااان پیمیااار قاااوام 
 

 (122: 1988زاده، احمدی و ن وی) 

و آن را در دو امار مهام آورد ساخن باه میاان مای )ع(از عادالت اماام رضاا  به وضو شاعر در ابیات فو  

و دیگار اینداه  دانادمای )ع(یابی امور جهان را مدیون عدالت امام رضاا سامان ایندهداند. یدی کارساز می

 .کندر یعنی دین میین اسالم، توصیف میلت ایشان را عامل قوام و پایداری دین پیامیعدا

بان ای در بااب من یات اماام علای شاعر قارن سای دهم در قصایده «صفا»به  تخلّصحسین اصفهانی م محمّد

 کند:حضرت اطال  می را بر آن «ملک دادگر» عنوانگوید و ، از عدالت ایشان سخن میموسی الرّضا

 سااارى قصاایده خوانااد در پیشااگاه گاال

 دادگاااار الملااااکملکفرماناااده قاااادر 
 

 چون مر  رو  من که ستایشگر رضاست 

 شاااه رضااا کااه م تاادر ملداات قضاساات
 
 

 (82: 1998 )اصفهانی، 

زیار باه  باا مقلاع ایقصایدهع( غافل نیاوده و در ) رضاسجایای نیک امام از  ،قاآنی شاعر نامدار عهد قاجار

 خته است:عدالت ایشان پردا

 دریاا از برشاد بامادادان ابری تیره به گردون

 زمان را عدل او زیور جهاان را ذات او مفخار

 

 

 گوهرزا و گوهربی  و گوهرری  و جواهرخی 

 پیااراپرور جهاان را او جهاانرا او زماانزماان 

 

 (12 :1288 ،)قاآنی

اماام رضاا  شخصایّتکور باه وصاف مذ ةو تاریخی، در قصید روایی یهان لو  هاآموختهبه  توجّهشاعر با 

کاه محادود باه مداان  شاماردیبرمابرجستة ایشان را عدل و انصااف  یهایژگیوپردازد و یدی از )ع( می

 کاه باه زماناه زینات  دانادیماهری عادالت ایشاان را همچاون جاوا ؛ واست در زمان نی  جارینیست بلده 

 دهد.می

دب و زنادگی، یاا میاان ا سازگاری داشته اسات و رابقاةجتماعی ادب اسالمی با این مفاهیم ا ،بنابراین 

و ادیب مسلمانی است کاه ابعااد رساالت خاویش را درک کارده  ادب و جامعه رابقة آشداری در اندیشة
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لفتاه ر.ک: ) گی پای بارده اسات.دبه همیستگی عمیق میان میادی اسالمی و حرکات زنادگی بار مادار زنا

 (182 :2212حافظ، 

 هاا و ساجایای اخالقای ائمّاةرسی مملو از تعاابیری اسات کاه باه بیاان خصیصاهعربی و فا متعهّد شعر 

در ایان میاان اشاعار زیاادی در هار دو زباان فارسای و عربای در  که پرداخته است علیهم الساّلممعصومین 

و بیات آن  ده است کاه هار مصاراعدر اطوار مختلف به یادگار مان )ع( الرّضا علی بن موسیخصوم امام 

تواناد در کناار ماا تییاین نمایاد، در واقاع شاعر مای رگوار را بارایی آن ب شخصیّتبعاد گوناگون واند اتمی

کاه مالحظاه  طورهماانمایاد. را برای نسل اماروز باازگو ن )ع(امام رضا  شخصیّت ،روایات و ن ل تاریخی

 برخای از، بحاع حجام فراخاورت باه تناساب و این م اله با استمداد از شعر عربی و فارسی توانسگردید؛ 

این در پایاان باه دوساتداران پاژوهش در ادب بناابر ؛را به تصویر کشاند حضرت میانی اخال  اجتماعی آن

الم ائمّة اطهارتقیی ی و مریدان  آن میاان  کاه بنیاة ادب تقیی ای باه واساقة گارددپیشانهاد مای علایهم الساّ

باه ساایر ابعااد  ،(122: 1983 نیاا،سانیمح) قیل از اساالم بازگشات دارد هایدوره به فارسی و عربی ادبیّات

هات باه ج ادبیّااتشاعر و  چراکهبپردازند؛  ادی، سیاسی، فرهنگی و...جمله اعت  از )ع(ی امام رضا شخصیّت

و ع ال مخاطاب  آن ب رگاواران، در حاسّ شخصایّت معرّفایتواناد در برخورداری از عاطفه و خیاال مای

 اسالمی یاری رساند. در جامعة علیهم الساّلم بیتلاه شخصیّتپردازی الگو نفوذ بیشتری یابد و به

 نتيجه. 9
 ورةبلداه از د ،شوده و یا در یک زبان خام خالصه نمیبه یک دور در شعر، )ع(. اخال  اجتماعی امام رضا 1

 های گوناگون از جمله عربی و فارسی قابل مالحظه است.معاصر در زبان ی تا دورةعیّاس

از ذکر اخاال  متعاالی  مچون: مد ، رثای، فخر، وصف و...هر اغراض مختلف شعری ر دو زبان، د. شاعران ه2

 اند.غافل نیوده )ع(امام رضا 

های اخال  اجتماعی ایشان ترین بنیانعمدهامّا د باشهای اخالقی میجامع تمامی فضائل و ارزش )ع(. امام رضا 9

 خلق، صداقت، فروتنی و عدالت.، حسنخراج گردید عیارتند از: کرمکه از شعر عربی و فارسی است

که به وفور در آثار شاعران هر دو زبان مالحظه گردیاد، اصال  )ع(ها و اخال  اجتماعی امام . یدی از ویژگی1

اخالقی آن ب رگاوار  ةیدی از بارزترین سجی ؛نتیجه گرفت توانمیکه بر این اساس  اخالقی کرم و بخشش است

اماام رضاا )ع( بار بخشاش و  تأکیادساخاوتمندی ایشاان اسات و آن باه جهات  کارم وی دارد، عد اجتماعکه بُ

 باشد.خاوتمندی در گفتار و کردارشان میس
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 1جَّموعي ة ي الش َر اللَّزم الفویسي نالَرينمضوت م  أخ ق الموم یضو اَل

 2ُبم  هوَ لدَو
 ، إیرانمعارف القرآن الکرمیعة العلور و آداهبا، جامغة العربیة و اللّ  قسم أستاذ مساعد يف

 صلخ  ال
جایا األخالقیددة، بلسددان العاطفددة الّسدد مدن علددی م الّسددالرأهدل الییددت ب مددا یتعّلددقو عر امللتددازر ودداو  أن یصددّور القدیم امسددالمیة الّشد
تذی حبذوها وتقتفدی آءارهدا. اخلیا و  الوءیقدة ارخییدة والتّ  قافیدةالثّ  للعالقدات نظدرا   وخیطو خطوات واسعة للّتعریف بوجوه نرّیة وّضاءة وح

 عبنی املذکورین.شعراء الشّ  أشعار لألئمة املعصومنی يف جند أصداء الّسجایا األخالقّیةمیکن أن  امیراينعبنی العريب و الشّ  بنی
د منداذ  تصدّور، أن تسدعیراسدة هدذه الدّ   ن   املددعلدى أسداس  والعدريب األدبدنی الفارسدي يف يجتمداعضدا االن أخدال  اممددار الرّ م 

مددن  هلكّند، ةالفضدائل امنسددانیّ  لکدلّ  جتسدیدا  تاّمددا  یکدون  )ع( هن ددأ مدعاد علدی مندا البحددق املقدارن. عتمددوباال حلیلديالتّ  -الوصدفي 
، من دا: اودود، حسدن أکثدر يب دورا  ع( ضدا )الرّ مدار ما معدامل شصصدّیةبعدض تظ ر لندا الفارسیة األشعار العربیة و  بعض خال  دراسة
أکثدر مدن صاء الّسدقوا إلدی اودود و تطر   غتنیاللّ  کلّ   يف ءعراهذا البحق هو أّن الشّ لیه إمما توَصل و  العد واضع و والتّ د  اخللق، والصّ 
 .ةوذلک ألّن اممار )ع( شّدد يف کلماته علی هذه القیم االجتماعیّ  الّشیم اخللقّیة

 .والّسصاء یين، اوودعر امللتازر الدّ شّ ال، )ع(، اممار الرضا ةجتماعیّ األخال  االة: ليلي  الکلموت الد  
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