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مقدم��ه:
برگزاری جش��نواره بين المللي امام رضا)عليه الس��ام( به صورت س��االنه از سوی وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��امی در داخل و خارج از کشور به مناسبت مياد با سعادت و سراسر 
نورعال��م آل محم��د )صل اهلل عليه و آله وس��لم( حضرت امام علي بن موس��ي الرضا)عليه 
الس��ام( و کريم��ه اهل بيت حض��رت فاطمه معصومه )س��ام اهلل عليها(  و بزرگداش��ت 
حضرت ش��اهچراغ)عليه الس��ام( در ده��ه کرامت ) از يک��م تا يازدهم ذالقع��ده( از اين 
جه��ت اهميت مضاعف مي يابد که همه س��اله انديش��مندان، پژوهش��گران، هنرمندان و 
در ي��ک کام پديدآورن��دگان آثار فاخر رضوي با خلق آث��ار فاخر و ارزنده زمينه ي ترويج 
بي��ش از پيش فرهنگ، س��يره و مع��ارف رضوي را  با همکاری دس��تگاه ه��ا و نهادهای 
عضو جش��نواره و با حمايت اقش��ار مختلف مردم و با پش��تيبانی دول��ت محترم و عنايت 
مجلس محترم ش��وراي اس��امي، خصوصاً اعض��اء محترم کميس��يون فرهنگي مجلس و 
بوي��ژه رهنمودهای مراجع عظام و علمای اعام در يک فض��اي معنوي فراهم مي نمايند.

الف: برنامه هاي موضوعي
برنامه هاي موضوعي تعريف شده در جشنواره بين المللي امام رضا)عليه السام( شامل آن 
دس��ته از برنامه هايي  مي شود که توس��ط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان ها، 
نهادها و س��ازمانهاي عضو، به صورت انتش��ار فراخوان و دريافت آثار و انتخاب برگزيدگان 
پرداخته مي ش��ود و در حال حاضر 85 ش��اخه از جشنواره به موضوعات علمی، پژوهشی، 
فرهنگی، هنری، س��ينمايی، مطبوعاتی، ديجيتالی و ک��ودک ونوجوان اختصاص دارد که 
اهتم��ام به ارتقاء کم��ی و کيفی اين برنامه ها در چارچ��وب کارگروههای تخصصی تحت 

توليت معاونتها و حوزه های تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی می باشد.
ب: امور بين الملل

برنامه هاي تعريف ش��ده براي خارج از کش��ور در جش��نواره بين المللي ام��ام رضا)عليه 
الس��ام( ب��ا به��ره گي��ري از ظرفي��ت علم��ي، فرهنگ��ي انديش��مندان و دانش��مندان 
جه��ان همچني��ن مش��ارکت ارادتمن��دان هش��تمين اخت��ر تابن��اک آس��مان امامت و 
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 والي��ت در اقص��ي نقاط جه��ان با رويک��رد علمي، پژوهش��ي ، فرهنگي و هن��ري برگزار 
اس��امي،  ارتباط��ات  و  فرهن��گ  ب��ا محوري��ت س��ازمان  بخ��ش  اي��ن  گ��ردد.  م��ي 
 هم��کاري نهاده��اي فرهنگ��ي مرتب��ط ب��ا خ��ارج از کش��ور ب��ه وي��ژه مجم��ع جهاني 
اهل البيت )عليهم الس��ام(،جامعه المصطفي العالميه و مرکز مدارس خارج از کش��ور مي 

باشد.
ج: برنامه هاي عمومي

سازماندهي برنامه هاي عمومي جشنواره بين المللي امام رضا)عليه السام( با ايجاد فرصت 
هاي معنوي دهه کرامت در سراسر کشور اعم از شهر و روستا در قالب جشن هاي مردمي 
با مش��ارکت اقش��ار مختلف و با پيش بينی 17 کارگروه از نهادها و تش��کل های مردمی 
با نظارت ش��وراي هماهنگي جش��ن هاي دهه کرامت و با محوريت ستاد عالي کانون هاي 
فرهنگي هنري مس��اجد کشور و با همکاري 30 دس��تگاه فرهنگي و مرتبط کشور به عنوان 

مجري عهده دار اين ساماندهي مي باشند.
د: تکریم امامزادگان و بقاع متبرکه

بزرگداشت امامزادگان به عنوان قطب های فرهنگی جامعه يکی از محورهای اصلی برنامه 
های روز پنجم ذيقعده در تقويم فرهنگی کش��ور و در دهه کرامت می باشد که همه ساله 
در تمامی استانها برنامه ريزی و به مورد اجرا گذاشته می شود و در  طی سال های اخير 
اين بزرگداش��ت به صورت جهانی و در چارچوب همايش و کنگره در دس��تورکار سازمان 

اوقاف و امور خيريه کشور قرار گرفته است. 
ح: بزرگداشت قدمگاه های حضرت امام رضا )عليه السالم( 

برگ��زاری جش��ن ه��ای س��الروز ورود ام��ام رض��ا )علي��ه الس��ام( از س��وی م��ردم در 
 قدم��گاه ه��ای مس��ير هجرت حض��رت ام��ام رضا )عليه الس��ام( از ش��لمچه ت��ا مرو با 
راه اندازی کاروان های نمادين و مراس��م ويژه از جمله برنامه هايی می باش��د که با حضور و 

مشارکت گسترده ی مردم در  استان های مسير هجرت و  قدمگاه ها نهادينه شده است. 
و: هفته هاي فرهنگ رضوي:
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جاري و ساري نمودن ياد و نام امام رضا)عليه السام( در طول سال با برگزاري هفته هاي 
فرهنگ رضوي به منظور بهره مندي از تعاليم و آموزه هاي رضوي با ايجاد فضاي بانشاط 
معنوي در سطح جامعه از جمله برنامه هاي ساالنه اين جشنواره مي باشد که در استمرار 
دهه کرامت در س��طح اس��تان هاي کش��ور توس��ط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسامي و 

دستگاههای عضو به مرحله اجرا گذاشته مي شود.

ز: برگزیدگان:
يکی از دس��تاوردهای بزرگ جش��نواره بين المللی امام رضا )عليه السام( شناسايی پديد 
آورندگان آثار فاخر فرهنگی و هنری در زمينه فرهنگ رضوی می باشد که در برنامه های 
مختلف و در استانهای مختلف از سوی هيأت داوران هريک از رشته های علمی، فرهنگی، 
هنری، س��ينمايی و مطبوعاتی و ديجيتالی آثار برگزيده منتخب شناسايی و نفرات اول تا 
سوم پديد آورنده هريک از اين آثار به عنوان برگزيده شناخته شده و طی مراسم اختتاميه 

برنامه موضوعی هر يک از استان ها و دستگاه ها مورد تقدير قرا ر می گيرند.
ح: خادمان فرهنگ رضوی:

يکی از برنامه های مراس��م اختتاميه جش��نواره بين المللی امام رضا )عليه السام( معرفی 
خادم��ان فرهنگ رضوی می باش��د که از س��وی کميته انتخاب خادم��ان فرهنگ رضوی 
جش��نواره 16 چهره برجسته علمی، فرهنگی و هنری در داخل و خارج از کشور که دارای 
خدمات برجسته ای در ساحت مقدس فرهنگ رضوی باشند معرفی و با اهداء نشان رضوی 

از آنان تجليل می گردد.
ط: افتتاحيه و اختتاميه جش�نواره بي�ن المللي فرهنگي و  هنري امام رضا )عليه 

السالم( :
جش��نواره بين المللي امام رضا )عليه الس��ام( در دهه کرام��ت همزمان با مياد حضرت 
فاطمه معصومه )س��ام اهلل عليها( در ش��هر مقدس قم افتتاح و  پس از اجرا در 31 استان 
کشور و سطح وسيعی از نقاط جهان، اختتاميه آن  در شب مياد با سعادت حضرت علي 
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بن موس��ي الرضا )عليه السام( با حضور مس��ئوالن عالی رتبه، اقشار مختلف، برگزيدگان 
جش��نواره اصحاب فرهنگ و هنر با تجليل از خادمان فرهنگ رضوي در مشهد مقدس به 

کار خود پايان مي دهد.

انتشارات : 
يکی از برنامه های مستمر بنياد بين المللی فرهنگی و هنری امام رضا)ع( که تحت نظارت 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامی فعاليت می کند انتشار محصوالت پژوهشی جشنواره بين 
المللی امام رضا)ع( می باشد. آنچه در متن مطالب پيش روی تقديم شده است، حاصل قلم 
نويسنده ارجمند جناب آقای محمد مهدی حکيمی است که در اين متن تاش شده است 
تا به صورت موجز با نگاهی گذرا سيره و سبک زندگی رضوی مرور شود الگو و سرمشقی 
باش��د برای آنان که به س��عادت دنيوی و اخروی خود و جامعه ای که در آن زندگی می 
کنند می انديشند و زيستن با الهام از آموزه های رضوی را به عنوان تضمين کننده بهشت 
جاودانه و ابدی باور دارند. پس ابعاد زندگانی و شخصيت هشتمين حجت خدا حضرت امام 

رضا عليه السام و پاره تن رسول اهلل را بهتر بشناسيم و زيباتر بشناسانيم. 
بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا)عليه السالم(
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انس��ان امروز، خود را در کوره راههای زندگی ماش��ينی و به دور از معنويت گم کرده است؛ و 
روح انسانی و روابط عاطفی و اخاق اجتماعی را به دست فراموش��ی سپرده و دچار سرگردانی 
شدهاست. زندگی آرمانی و بی ظلم، ستم و تبعيض و نيز دس��تيابی به کمال فردی و اجتماعی 

برای انسان امروز، آرزويی دست نيافتنی گشته است.
در بحران اين زندگی، انسان اميد آن دارد که بر اين سرگردانی، چيره شود و راه درست زندگی 
را باز يابد و به زندگی نابسامان خويش، سامانی بخش��د؛ و از اين راههای پر پيچ و خم و ناهموار، 
در جستجوی راهی بر آيد و به بزرگراه انسانی برسد و خود را در مسير حقيقی زندگی قرار دهد. 

اين آرزوی بزرگ انسان، آنگاه دست يافتنی است که پای در مسير انسانهای بزرگ و راهنمايان 
راستين نهد و آن انسانهای سترگ و معلمان بزرگ بش��ريت را در برابر ديدگان خود الگو و اسوه 
قرار دهد. و سيره و روش آنان را معيار زيست و زندگی فردی و اجتماعی و روش رابطه با انسانهای 

ديگر قرار دهد.
بررسی و ژرفنگری در س��يره و روش زندگی انسانهای راستين و پيش��وايان واقعی، روشنگر 
تاريکزارهای زندگی سرش��ار از بيم و نگرانی امروز جوامع بشری و انسانهای جستجوگر است. از 
اين رو مربيان و انديشمندان به اين شيوه دست مييازند و با ياد آوری سرشتها و ويژگيهای رفتاری 
انسانهای نمونه، جامعه ها  و نسلها را به راهی روشن، رهنمون ميشوند. و مينگريم که در کتاب 
آسمانی و منشور هدايت انسانی، برای تربيت و راهنمايی انسان اين روش به کار رفتهاست؛  و با 
برشمردن ويژگيهای رفتاری و عملی انسانهای نمونه، تابلوهای انسان سازی درخشانی را در برابر 

ديد انسانها قرار داده است.
خداوند در قرآن کريم، پيامبر بزرگ ابراهيم)ع( را بردبار و شکيبا در برابر مشکات و درد آشنا 

و فرمانبر دستورات خويش ميخواند:
اِنَّ ابراهيَم لََحليٌم اَّواٌه ُمنيٌب )سورة هود / 75 (: بيگمان ابراهيم بردباِر دردمنِد فرمانبردار بود.

انسان دوستی و سختکوش��ی - برای نجات انس��ان - پيامبر بزرگ اس��ام نيز چنين تصوير 
شدهاست:

طه * ما اَنَزلنا َعلَْيَک الُْقْرآَن لَِتْشقی ) سورة طه / 1و2 (: ای پيامبر، ما قرآن را از آن جهت بر تو 
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نازل نکرديم که به رنج افتی.
همگامی و همدردی با مردم و مردم باوری راستيِن پيامبر، بدين سان روشن گشته است:

لََقد جاَءُکْم َرُسوٌل ِمْن اَنُْفِس��ُکم، َعزيٌز َعلَْيِه ما َعِنتُّْم، َحريٌص َعلَْيُکْم، بِالُْمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف َرحيم ) 
سورة توبه /128 ( هر آينه فرستادهای از خود ش��ما نزد شما آمد که رنج کشيدنتان بر او سخت 

است و بر ) گرويدن ( شما ) به اسام ( حريص است، و به مؤمنان رئوف و مهربان است.
و نيز قرآن، به الگو بودن پيامبر چنين اشاره ميکند:

َ َکثيرا ) سوره  َ َو الَْيْوَم اْلِخَر َو َذَکَر اهللَّ ِ أُْسَوٌة َحَسَنٌة لَِمْن کاَن يَْرُجوا اهللَّ لََقْد کاَن لَُکْم في  َرُسوِل اهللَّ
احزاب / 21(: به تحقيق رسول خدا برای شما نمونه نيکويی است، برای هر کس که اميد به خدا و 

روز جزا دارد و بسيار ياد خدا کند.  

اينگونه است که يکی از منابع شناخت از نظر اسام ، سيره انبياء و اولياء الهی و پيشوايان دينی 
از شخص پيغمبر اکرم تا ائمه اطهار، و به عبارت ديگر س��يره معصومين است. عاوه بر روايات و 
سخنان ايشان، شخصيت و رفتارشان، يعنی سيره و روش زندگی ايشان منبعی است برای  شناخت 

و الگويی است برای رفتار فردی و اجتماعی جامعه اسامی.
انسان برای رسيدن به کمال و زندگی انسانی و جامعه آرمانی، بايد از وجود پيشوايان راستين 
بهره گيرد؛  هم در گفتار و قول و هم در رفتار و عمل؛ و شيوه و روش زندگی خويش را به شيوه و 
روش زندگی آنان نزديک سازد. و امام علی بن موسی الرضا)ع( بهترين  الگو برای انسان است؛ در 
رفتارهای فردی و اجتماعی، سرشتهای انسانی و خصلتهای الهی، مهرورزی و ديگر دوستی و... . 
اين امام بزرگ و پيشوای سترگ، هماره در طول تاريخ، الگوی انسانها بوده و اکنون نيز چنين است. 
سخنان امام رضا)ع( و سيره و روش زندگی ايشان بهترين سرمشق و الگوی رفتاری است برای 
تمامی بشريت در تمامی روزها و روزگاران. اين است گوشهای از راه و روش اين پيشوای بزرگ 

انسانها، تا شايد اندکی ما را رهنمون گردد و سرشتهای انسانی و اخاق الهی را در ما زنده کند.
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مقدمه
انسان امروز، خود را در کوره راههای زندگی ماشينی و به دور از معنويت گم کرده است؛ و روح 
انسانی و روابط عاطفی و اخاق اجتماعی را به دست فراموشی سپرده و دچار سرگردانی  گشته 
است. زندگی آرمانی و  به دور از بيدادگری و تبعيض رخت بربسته و نيز دستيابی به تکامل فردی 

و اجتماعی برای انسان امروز، آرزويی دست نيافتنی گشته است.
در بحران اين زندگی، انسان اميد آن دارد که بر اين سرگردانی، چيره شود و راه درست زندگی 
را باز يابد و به زندگی نابسامان خويش، سامانی بخش��د؛ و از اين راههای پر پيچ و خم و ناهموار، 
در جستجوی راهی بر آيد و به بزرگراه انسانی برسد و خود را در مسير حقيقی زندگی قرار دهد. 

اين آرزوی بزرگ انسان، آنگاه دست يافتنی است که پای در مسير انسانهای بزرگ و راهنمايان 
راستين نهد و آن انسانهای سترگ و معلمان بزرگ بشريت را برای خود الگو و اسوه قرار دهد. و 
سيره و روش آنان را معيار زيست  فردی و زندگی اجتماعی و روش رابطه با انسانهای ديگر قرار 

دهد.
بررسی و ژرفنگری در س��يره و روش زندگی انسانهای راستين و پيش��وايان واقعی، روشنگر 
تاريکزارهای زندگی است، و سرش��ار از بيم و نگرانی امروز جوامع بشری و انسانهای جستجوگر 
است. از اين رو مربيان و انديشمندان به اين شيوه دست مييازند و با ياد آوری سرشتها و ويژگيهای 
رفتاری انسانهای نمونه، جامعهها  و نسلها را به راهی روشن، رهنمون ميشوند. و مينگريم که در 
کتاب آسمانی و منشور هدايت انسانی، برای تربيت و راهنمايی انسان اين روش به کار رفتهاست؛ 
و با برشمردن ويژگيهای رفتاری و عملی انسانهای نمونه، تابلوهايی نمونه از انسانهايی تکامل يافته 

را در برابر ديد انسانها قرار داده است.
خداوند در قرآن کريم، پيامبر بزرگ ابراهيم)ع( را بردبار و شکيبا در برابر مشکات و درد آشنا 

و فرمانبر دستورات خويش ميخواند:
اِنَّ ابراهيَم لََحليٌم اَّواٌه ُمنيٌب )سورة هود / 75 (: بيگمان ابراهيم بردباِر دردمنِد فرمانبردار بود.

انسان دوستی و سختکوش��ی - برای نجات انس��ان - پيامبر بزرگ اس��ام نيز چنين تصوير 
شدهاست:

طه * ما اَنَزلنا َعلَْيَک الُْقْرآَن لَِتْشقی ) سورة طه / 1و2 (: ای پيامبر، ما قرآن را از آن جهت بر تو 
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نازل نکرديم که به رنج افتی.
همگامی و همدردی با مردم و مردم باوری راستيِن پيامبر)ص(، بدين سان روشن گشته است:

لََقد جاَءُکْم َرُسوٌل ِمْن اَنُْفِس��ُکم، َعزيٌز َعلَْيِه ما َعِنتُّْم، َحريٌص َعلَْيُکْم، بِالُْمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف َرحيم ) 
سورة توبه /128 ( هر آينه فرستادهای از خود شما نزد شما آمد که رنج کشيدنتان بر او سخت است 

و بر ) گرويدن ( شما ) به اسام ( حريص است، و به مؤمنان رئوف و مهربان است.
تا زمامداران خودسر و خودخواه، اندکی به مردم بينديشند. و آسايش آنان را نيز در نظر داشته 

باشند.
نيز قرآن،  پيامبر)ص( :را الگو و نمونهای برای انسانها – بويژه سرپرستان اجتماعی – معرفی 

ميکند.
َ َکثيرا ) سوره  َ َو الَْيْوَم اْلِخَر َو َذَکَر اهللَّ ِ أُْسَوٌة َحَسَنٌة لَِمْن کاَن يَْرُجوا اهللَّ لََقْد کاَن لَُکْم في  َرُسوِل اهللَّ
احزاب / 21(: بی گمان رسول خدا برای شما نمونه نيکويی است، برای هر کس که اميد به خدا و 

روز پاداش دارد و بسيار خدا را ياد ميکند.  
اينگونه است که يکی از منابع شناخت از نظر اسام ، سيره انبياء و پيشوايان الهی و رهبران دينی 
است؛ از ش��خص پيامبراکرم گرفته تا امامان بزرگ)ع( و همين اصل بازگويی سيره و راه و روش 
معصومان را موجب گشته است. افزون بر )آموزشها و سخنان ايشان، شخصيت و رفتارشان، يعنی 
سيره و روش زندگی  آنان سرچشمهای جوشان برای  شناخت و الگويی است برای رفتار فردی و 

اجتماعی جامعه اسامی است.
انسان برای رسيدن به کمال و زندگی انسانی و جامعه آرمانی، بايد از وجود پيشوايان راستين 
بهره گيرد؛  هم در گفتار و سخن و هم در رفتار و عمل؛ و شيوه و روش زندگی خويش را به شيوه 
و روش زندگی آنان نزديک سازد. و امام علی بن موسی الرضا)ع( از بهترين  الگوها برای انسانها و 
جامعههای انسانی است؛ در رفتارهای فردی و اجتماعی، و سرشتهای انسانی و خصلتهای الهی، 
مهرورزی و ديگر دوس��تی و... . اين امام بزرگ و پيشوای س��ترگ، هماره در طول تاريخ، الگوی 
انسانها بوده و اکنون نيز چنين است. سخنان امام رضا)ع( و سيره و روش زندگی ايشان بهترين 
سرمشق و الگوی رفتاری است برای تمامی بشريت در تمامی روزها و روزگاران. اين است گوشهای 
از راه و روش اين پيشوای بزرگ انسانها، تا شايد اندکی ما را راه نمايد و سرشتهای انسانی و اخاق 
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الهی را در ما زنده کند.
ميالد

يازدهم ذی القعدة  سال 148 هجری قمری، در ش��هر مدينه منوّره و در خاندان پيامبر)ص( 
و اهل بيت)ع( ايشان، و چندی پس از شهادت امام صادق)ع(، نوری درخشيد و فرزندی پای به 
گيتی نهاد. وی را آنگونه که در روايات نبوی آمده بود و خداوند چنين خواسته بود »علی« ناميدند. 
لقبش را »رضا« گذاشتند. به رسم اعراب کنيه ايشان »ابوالحسن« گشت. و ديگر القاب  ايشان 

»عالم آل محمد«، » امام رئوف«، »شمس الشموس« و »معين الضعفاء« است. 
پدر ايشان امام موسی کاظم )ع(، امام هفتم شيعيان و مادرشان بانويی بزرگوار و خردمند به 
نام )تکتم( يا )نجمه( بود. ايشان در مدينه رشد يافت و با تعاليم الهی پدر به باالترين مراتب کمال 
انسانی رسيد و آماده رسالتی بزرگ  گش��ت. اخاق نيکو، دانش فراگير، ايمان و عبادت بسيار، 
دستگيری و جانبداری از بينوايان و ساده زيستی و... از ويژگی هايی بود که امام در سراسر زندگی 

داشت.
امامت

پس از شهادت امام موسی کاظم)ع( به دست هارون الرشيد عباسی، در روز 25 رجب سال 183 
هجری قمری، امامت و رهبری جامعه اسامی و هدايت جامعه بشری را به عهده گرفت. 

سرشتهای انسانی 
امام رضا )ع( به عنوان الگوی کاملی برای انسانها - چه در دوران زندگی و حيات خويش، و چه 
برای مردمان پس از خود - دارای ويژگيها و سرش��تهايی بودند که همگان را از دوست و دشمن 
به شگفتی وا ميداشت؛ و انسانها را شيفته خود ميساخت. بدانگونه که همواره زبان به ستايش او 
ميگشودند و از بزرگيها و رفتارهای انسانی او سخن ميگفتند. امام در سخنان خويش نيز مردمان 
را به رفتارها و خصلتهای انسانی فرا می خواند، دوستی و مهربانی نسبت به يکديگر را آموزش ميداد 
و به ياری يکديگر شتافتن را توصيه می کرد، و سخن ناشايست نگفتن را به همگان می آموخت. 

امام رضا )ع( به نقل از پيامبر )ص(: اوج خردمندي – پس از ايمان به خدا – دوستي با مردم و 
نيکوکاري نسبت به هر ) انسان ( نيکوکار و بدکاري است. )عيون اخبارالرضا)ع( 35/2(

امام رضا )ع(: هرکس مشکلي از مومني را بر طرف نمايد و او را خوشحال سازد، خداوند او را در 
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روز قيامت خوشحال و راضي ميگرداند. )وسائل الشيعه 372/16(
رفتار انسانی با همة مردم آيين رضوی است. مردمان چه نيکوکار باشند و متعهد، و چه تبهکار 
باشند و بی تعهد، بايد با همه رفتاری انسانی داشت. و برای برطرف ساختن مشکل آنان کوشيد 
و آحاد جامعه را چونان پيکری واحد دانس��ت و بر اساس انسانيت خود با همگان رفتاری انسانی 
داشت. امام خود نيز تجس��م اين س��خنان  بود و جامعه اسامی را از انس��انيت خويش سرشار 

ميساخت و چون آموزگاری بزرگ در ميان مردم زيست. 
هيچ گاه کلمه ای به زيان کسی نمی گفت. 

با سخن خويش، ديگران را نمی آزرد و رنجيده نمی ساخت.
سخن کسی را پيش از پايان آن، قطع نمی کرد.

هميشه چهره ای خندان داشت.
هرگز با صدای بلند و با قهقهه نمی خنديد. 

نياز کسی را که می توانست بر آورد، بر آورده می ساخت.
 هيچ گاه نزد کسی که در حضور او نشسته بود، پايش را دراز نمی کرد.

بر تکيه گاهی در برابر افراد تکيه نمی داد.
به دوستان و کارکنانش، هرگز سخنی ناشايست نمی گفت.

چنان بود که ه��ر وقت به خلوت می رفت و س��فره غذايش را می گس��تردند، همه کارکنان و 
خدمتگزاران  را بر سفره می نشاند، حتی دربانان و مهتران را و با آنان بر سر يک سفره می نشست 

و غذا می خورد.
بسيار نيکی می کرد و بسيار صدقه می داد. 

از بينوايان دس��تگيری می کرد  و به نيازمندان  کمک می نمود. اين کار را بيشتر در شب های 
تاريک و به دور از چشم ديگران انجام می داد. 

به عيادت بيماران می رفت. 
در تشييع جنازه ها شرکت می جست. 

از مهمانان خود، شخصا پذيرايی می کرد. 
وقتی بر سر سفره ای می رسيد، اجازه نمی داد تا به احترام او از جای برخيزند. 
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به پاکيزگی بدن، موی سر و پوشاک خود بسيار توجه داشت. 
بسيار بردبار و صبور و شکيبا بود.  

اين خصلتها و اخاقهای انسانی امام در تمامی زندگی ايشان ديده ميشود و با دوست و دشمن 
چنين بودند. و اين سرشتها دشمنان ايشان را تحت تاثير قرار ميداد و آنان را به فروتنی در برابر 

ايشان وادار ميکرد.
مأمون در پاسخ به اعتراض عباسيان به واليتعهدی امام ميگويد: دربارة اين که گفتيد، مأمون 
در بيعت خود، با ابی الحسن الرضا )ع( به تشيع گراييده است، به راستی مأمون به بيعت او اقدام 
نکرد؛ مگر اينکه در امر او آگاه و بينا بود؛ و ميدانست در روی زمين کسی نيست که فضيلتش از او 
آشکارتر، پاکدامنياش از او نمايانتر، و پرهيزکارياش از او زيادتر، و زهد و پارسايی او، در دنيا از او 
بيشتر باشد؛ و نيز از او وارستهتر، و در ميان خاص و عام، پسنديدهتر، و در اجرای اوامر و نواهی از 

او سختتر باشد. ) بحاراالنوار 211/49 (    
اين اعتراف دشمنی است که به شهادت امام بزرگ دست زد، و آنگاه که امام را در کام و عمل 
سرآمد همگان ديد و شاهد بود که هر آنچه را  امام بيان ميکرد، خود بدانگونه ميزيست و گفتار و 

رفتار او همسان بود، ديگر نميتوانست چنين اعترافی نکند.  
مهماننوازی

يکی از سرشتهای انسانی و خصلتهای نيکوی بزرگان، مهماننوازی است. در آيين اسامی کسی 
مومن است که مهمانش را گرامی بدارد. روش و شيوة برخورد و رسيدگی به مهمان نيز از جايگاه 
ويژهای برخوردار اس��ت. مهمان نوازی از اخاق و خصلتهای نيک شمردهاست. مهمان برکت 
است و حضورش باعث افزايش نعمت. امام رضا )ع( هنگامی که مهمانی بر ايشان وارد ميشد، با او 
برخوردی بسيار انسانی و عاطفی داشتند؛ و نه تنها از او پذيرايی ميکردند، بلکه نيازهای او را نيز 
برطرف ميساختند؛ و چنان با محبت با او برخورد ميکردند و او را گرامی ميداشتند، که مهمان به 

خود ميباليد و اين را مايه افتخار برای خويش ميدانست.
 »احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی « که از بزرگان اصحاب امام رضا عليه السام است، ميگويد: 
امام رضا)ع( برای من مرکبی فرس��تاد. من بر آن سوار شدم و به خدمت ايشان رفتم، و تا شب 
هنگام در خدمت امام)ع( بودم. آنگاه که امام ميخواس��ت برخيزد، به من فرمود: » نميبينم که 
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بتوانی راهِی مدينه شوی«. گفتم: آری، فدايت شوم. فرمود: » پس امشب را نزد ما بمان و سپيده 
دمان راه را در پيش گير و برو«. گفتم: فدايت شوم، چنين ميکنم. پس به خدمتکار خود فرمود: 
» رختخواب مرا برای او بگس��تران، و رو انداز مرا بر رويش بيافکن و بالش مرا زير سرش بگذار... 

.)عيون اخبارالرضا)ع( 212/2 ( 
برخورد امام با ميهمان اينگونه است که حتی رختخواب خويش را برای او ميگستراند. و يا در 
برخوردی بسيار زيبا با مهمانی ديگر، به دستوری بزرگ اشاره ميکنند، که هميشه شايسته است 

راحتی و آسايش مهمان را در نظر گرفت و از او انتظار کار و خدمتی نداشت:
ميهمانی بر حضرت رضا)ع( وارد شد، و تا پاسی از ش��ب، نزد آن حضرت نشسته بود و سخن 
ميگفت، در اين ميان چراغ رو به خاموشی گذاش��ت. مرد مهمان دست دراز کرد تا آن را روبهراه 
َّا  کند، امام )ع( او را از اين کار بازداشت، و خود به درست کردن چراغ پرداخت، و سپس فرمود: » إن
َقوٌم اَل نَسَتخِدُم أْضَياَفنا : ما گروهی هستيم که هرگز مهمان را به کار وا نميداريم «. ) بحاراالنوار 

)102/49
امام در سخنی به نقل از پيامبر گرامی يکی از حقوق ميهمان را چنين بر ميشمارند: 

» ِمن َحق الّضيِف اَن تَمِشَی َمَعُه َفتخِرَجُه ِمن َحريمَک اِلی الباِب:  از جمله حقوق مهمان بر تو 
آن است که )هنگام رفتنش( او را تا دم در همراهی کنی « ) عيون اخبار الرضا 70/2 (

آراستگی و نظافت
آراستگی، نظافت وتميزی را همه ميپسندند و همة انسانها به زيبايی و پاکيزگی گرايش دارند. 
اين موضوع در تعاليم اسامی از اهميت ويژهای برخوردار است تا بدانجا که پيامبر گرامی نظافت 

را جزئی از ايمان دانستهاند: 
الّنظافة من  اإليمان : پاکيزگی نشانة ايمان است. ) نهج الفصاحه /790 (

در نگاه اسامی انسانها بايد در عين سادگی و به دور از اشرافيگری، پاکيزگی و آراستگی ظاهری 
را رعايت کنند و افراد در جامعة اسامی از س��يمايی زيبا و دلپذير برخوردار باشند. در نگاه امام 
رضا )ع( نيز بهداشت و نظافت اهميت ويژهای دارد، و کثيفی و پليدی، زشت و نکوهيده شمرده 

شده است. امام در روايتی چنين ميفرمايند: 
َ َعزَّ َو َجلَّ يُْبِغُض  َل َو يُْبِغُض  الُْبْؤَس  َو التََّباُؤَس َو أَنَّ اهللَّ َ تََباَرَک َو تََعالَی يُِحبُّ الَْجَماَل َو التََّجمُّ أَنَّ اهللَّ
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ِمَن الرَِّجاِل الَْقاُذوَرة... : خداوند متعال زيبايی و آراستگی را دوست دارد، و بيچارگی و بيچاره نمايی 
را دشمن ميدارد، و خدای بزرگ مردم ژوليده و کثيف را دشمن ميدارد... ) فقه الرضا )ع( /354 (

بايد توجه داشت آراسته بودن و نظافت نيازی به تجملگرايی و اشرافيگری ندارد؛ انسان ميتواند 
زيبا و آراسته باشد اما اهل تجمل و اسراف نباشد. و نيز ژنده پوشی و سيمايی ناخوش آيند داشتن 
و نا زيبا بودن به عنوان زهد وساده زيستی در نگاه اسامی نکوهيده است. امام رضا )ع( هميشه با 
ظاهری آراسته و زيبا در ميان مردمان ظاهر ميشد و همگان از ديدن ايشان لذت ميبردند. و هرگاه 

در خلوت خويش به سر ميبرد، زهد ميورزيد و بر خود سخت ميگرفت.
ابن عّباد گويد: امام رضا )ع( در تابستان به روی حصير و در زمستان به روی پاس می نشست، 
و جامه خشن می پوشيد، و هنگامی که در ميان مردم ظاهر می شد، خود را می آراست. ) عيون 

اخبار الرضا )ع( 178/2 (
اين همان صفات اوليای خداست که ظاهر خود را برای  ش��ادی انسانها در جامعه ميآرايند و 
با س��يمايی دلپذير در جامعه حاضر ميشوند و شکوه ظاهری جامعة اس��امی را در حّدی که به 

اشرافيت و طاغوتگرايی نيانجامد حفظ ميکردند.
عاوه بر آراستگی ظاهری و پاکيزگی، ايشان هميشه خشبو و معطر در جامعه حاضر ميشدند. 
عطر و بوی خوش برای انسان در عبادت، و در خانواده و در جامعه تکليفی است انسانی و اخاقی، 

که امام رضا )ع( بر آن تاکيد فرموده است.    
يَب  فِي  ُکلِ  يَْوٍم َفإِْن لَْم يَْقِدْر َعلَْيِه َفَيْوٌم َو يَْوٌم اَل َفإِْن  ُجِل أَْن يََدَع الطِّ امام رضا )ع(: اَل يَْنَبِغي لِلرَّ
لَْم يَْقِدْر َفِفي ُکلِّ ُجُمَعٍة َو اَل يََدْع ذلک -  امام رضا )ع(: شايسته نيست که انسان هر روز عطر نزند. 
اگر هر روز نتوانست روز در ميان، و اگر نتوانست در هر جمعه، و اين ) اندازه ( را ترک نکند. ) کافی 

)510/6
در خانواده نيز که جامعة کوچک اس��ت اين تکليف بايد انجام شود، و با استفاده از عطر و بوی 
خوش خاطر همس��ر و ديگر اعضای خانواده خرس��ند گردد، و روابط خانوادگی استوارتر  شود. 
همچنين انسان بايد عاوه بر بوی خوش، خود را برای همسر خويش بيارايد. آراستگی در خانه 
و در حضور خانواده بسيار ضروری اس��ت، و باعث ميشود همگرايی و دوستيها در کانون خانواده 
استوارتر گردد و جاذبهها ژرفتر و افزونتر شود. و نيز زمينة پاکدامنی در خانواده بيشتر فراهم گردد. 
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اين ويژگی و اين رفتار از خصلتهای برجستة امام رضا )ع( بشمار ميرود که ايشان در جمع و حضور 
خانواده نيز هميشه آراسته و پاکيزه بودند.  

ابن جهم می گويد: نزد ام��ام رضا )ع( رفتم و او موهايش را رنگ س��ياه زده بود. گفتم: فدايت 
شوم، با رنگ سياه موهايت را رنگ کردی؟ فرمود: »در رنگ آميزی مو، پاداش است. رنگ کردن 
مو و آراستگی و آمادگی )با آراس��تن ظاهر( از چيزهايی اس��ت که پاکدامنی زنان را افزون می 
سازد؛ و زنان، پاکدامنی را رها کردند؛ چون همسرانش��ان خود را برای ايشان آماده نکردند« . ) 

مکارماالخاق / 89 (
عالم آل محمد يا داناترين مردمان

اسام دين علم و علمآموزی است. خداوند سخن خويش را با پيامبر با " بخوان " آغاز کرد.
َِّک الَِّذي َخلََق )سوره علق آيه 1(  اْقَرأْ بِاْسِم َرب

 بخوان به نام پروردگار خويش که آفريد 
و به گستردگی و تاکيد فراوارن قرآن، کتاب آسمانی انسانها را به دانش اندوزی فراخوانده است. 
اين اصل بسيار حياتی و جاودانه در سخنان و سيره پيامبر و امامان شيعه هميشه جاری بوده است. 
پيشوايان ما به عنوان آگاهترين انسانها در تمامی دورانها شناخته شدهاند و همگان از عالمان و 
فرهيختگان به علم ايشان اعتراف کردهاند و تاريخ گواه اين مسئله است که ايشان مورد مراجعة 

همة انديشمندان و جستجوگران دانش قرار داشتهاند.
در ميان پيشوايان شيعه، امام رضا )ع( به عالم آل محمد معروف بودهاند. امام کاظم )ع( تمام 
فرزندانش را به خدمت در نزد امام رضا )ع( و رجوع به آن حضرت در امور دينی توصيه ميکنند و 

چنين ميگويند:
ِّي  ٍد َفَسُلوُه َعْن أَْديَانُِکْم َو اْحَفُظوا َما يَُقوُل لَُکْم َفإِن َهَذا أَُخوُکمْ  َعلِيُ  بْنُ  ُموَسی  الرَِّضا َعالُِم آِل ُمَحمَّ
َُّه  ٍد لَِفي ُصلِْبَک َو لَْيَتِني أَْدَرْکُتُه َفإِن ٍة يَُقوُل لِي إِنَّ َعالَِم آِل ُمَحمَّ ٍد َغْيَر َمرَّ َسِمْعُت أَبِي َجْعَفَر بَْن ُمَحمَّ
َسِميُّ أَِميِر الُْمْؤِمِنيَن - اين برادر شما، علی بن موسی، عالم آل محمد)ص( است. از او درباره امور 
دينی خويش بپرسيد و آنچه ميگويد به خاطر بسپاريد؛ زيرا از پدرم جعفر بن محمد )ع( شنيدم 
که به من فرمود: عالم آل محمد )ص( در ُصلب تو اس��ت و آرزوی من است که او را درک کنم؛ او 

اميرالمؤمنين ناميده ميشود. ) کشف الغمه 317/2 (
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امام رضا )ع( چنان بود که همگان به آگاهی و علم درياسان او اعتراف داشتند، و وی را عالمترين 
و دانشمندترين مردمان روزگار ميدانستند و هيچ عالمی را بر وی برتری نميدادند. 

 اباصلت هروی گويد: من از علی بن موسی الرضا )ع( دانشمندتر و عالم تر نديدم؛ و هيچ عالمی 
او را ديدار نکرد، مگر اين که همين را مانند من شهادت داد. از اينرو مأمون گروهی از دانشمندان 
اديان گوناگون و فقيهان و متکلمان اس��ام را در جلس��اتی گرد آورد تا با امام به بحث و گفتکو 
بنشينند، ليکن همگی مغلوب علوم سرشار آن حضرت شدند؛ و به فضل و برتری او گواهی دادند. 

و در برابر دانش درياسان امام به ناتوانی خويش اعتراف کردند. ) بحار االنوار 100/49 (
امام خود نيز به اين امر اشاره ميکند و از اين حقيقت پرده برميدارد:

من در حرم پيامبر خدا )ص( مينشستم؛ دانشمندان در مدينه زياد بودند، چون يکی از آنها در 
مسئلهای ناتوان ميشد، همگی به من اشاره ميکردند و مسائل را نزد من ميفرستادند، و پاسخ آنها 

را ميدادم. )بحار االنوار100/49(
امام رضا )ع( نه تنها در مدينه مرجع نهايی پاسخگويی به مس��ائل علمی بود، بلکه در تمامی 
سرزمينهای پهناور اسامی مورد رجوع دانشمندان و فرهيختگان قرار داشت؛ و تودههای مردم 
نيز برای پرسشهای خويش به ايشام روی ميآوردند، و اينگونه بود که در طول مسير حرکت امام 
از مدينه تا مرو، امام رضا )ع( به هر کجا که گام مينهاد، مردمان به دور او گرد ميآمدند و مسائل 
گوناگونی را از ايشان ميپرسيدند و پاسخ ميگرفتند. رجاء بن ضّحاک که مأمون او را برای آوردن 

امام رضا )ع( به مرو، به مدينه فرستاده بود چنين ميگويد:
به خدا س��وگند، من مردی را در برابر خدا پرهيزگارتر از او نديدم، همچنين کسی را نديدم، 
که بيش از او، در تمام اوقاتش، به ياد خدا باشد. و بيشتر از او از خدا بترسد...، آن حضرت در هيچ 
شهری وارد نميشد، مگر اين که مردم از هر سو به او رو ميآوردند، و مسائل دين را از آن امام )ع( 
ميپرسيدند، و آن حضرت نيز به آنان پاسخ ميدادند، و حکمتهای بسياری برای آنها از پدرانش، از 
امام علی )ع( و از پيامبر خدا بازگو ميکرد.  هنگامی که از اين سفر باز گشتم و نزد مأمون رفتم، از 
چگونگی حال آن حضرت در طول راه پرسيد، او را از آنچه در شب و روز، و اوقات توقف و حرکت 
از آن امام ديده بودم آگاه کردم، مأمون گفت: آری،  ای پسر ضّحاک، اين )علی بن موسی الرضا( 

بهترين و داناترين و عابدترين مردم روی زمين است. )عيون اخبار الرضا 2/ 182-180 (
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يکی از بی نظيرترين اجتماعات مردمی در طول سفر امام، اجتماع مردم و عالمان و دانشمندان 
نيشابوری به گرد مرکب امام بود؛ آنجا که از امام خواستند روايتی برای  آنان بازگويد، و امام چنين 
کرد. در تاريخ آمده اس��ت که: بيش از بيس��ت هزار نفر قلم و دوات به دست سخنان امام را ثبت 

ميکردند.
امام )ع( آنگونه بود که هر آنچه از او ميپرسيدند، پاسخ ميگفت و مسئلهای نبود که وی به  آن 

آگاه نباشد و پرسشی نبود که وی به آن پاسخ نگويد.  
ابراهيم بن عباس گويد: من نديدم که از امام رضا )ع( پرسشی شود که او، آن را نداند؛ و داناتری 
از او، به آنچه تا زمانش بر روزگار گذشته است، نديدم. مأمون با طرح مسائل بسيار و پرسش از هر 
چيزی، آن حضرت را می آزمود. و امام )ع( او را پاسخ می فرمود. در حاليکه تمامی پاسخ های آن 

حضرت از قرآن گرفته شده و از آن برخاسته بود. ) عيون اخبار الرضا )ع( 180/2 (
دانش امام چنان گسترده بود که انسانها را به شگفتی وا ميداشت تا آنجا که برخی  ميپنداشتند 

و کنجکاوی ميکردند و چنين گمان برده بودند که ايشان از پيامبران الهی است.
سليمان جعفری – شاگرد امام – ميگويد: در خدمت امام رضا )ع( بودم، خانة ايشان از اصناف 
مردمان پر بود و هر يک، از آن حضرت پرسشهايی ميکردند و پاسخهای مناسب ميشنيدند. من 
چون اين حال شگفت و اين گستردگی علم و دانش شگفتآور را ديدم که از حّد و توان بشر بيرون 
است؛ نگران شدم و با خود گفتم: شايسته اين است که ايشان از پيامبران الهی باشند. در اين هنگام 
آن حضرت شتابان رو به من کرد و فرمود: ای س��ليمان، امامان همگی حليم و بردبار و دانايند و 
مردم نادان ايشان را پيامبران ميدانند و حال آنکه پيغمبر نيستند. )مناقب آل ابی طالب 363/4( 
امام رضا )ع( به تمامی لغات و زبانهای مردمان و ملتها آگاهی داش��تند و هر قومی را به زبان و 
گويش خودش راهنمايی ميکردند و با آنان سخن ميگفتند. آری امام با زبان پارسی، هندی، ترکی 
و رومی و... سخن ميگفتند و اين نيز همگان را به شگفت وا ميداشت که ايشان چگونه به تمامی 

لغات و زبانها آگاه است و با هر کس به زبان خود او سخن ميگويد. 
اباصلت هروی خدمتگزار و يار امام ميگويد: علی بن موسی الرضا )ع( با مردمان به لغات و زبان 
های ايشان سخن می گفت. به خدا سوگند، امام رضا )ع( فصيح ترين و داناترين مردمان بود به هر 
زبانی و هر لغتی. روزی به آن حضرت گفتم: از معرفت و آگاهی شما به هر زبان و لغتی در شگفتم! 
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امام فرمود: اباصلت، من حجت خداوند بر خلق او هستم و نمی شود که کسی حجت خدا بر مردمان 
باشد، ليکن بر لغات و زبان های ايشان آگاه نباشد. ) مناقب آل ابی طالب 362/4 (

اينگونه بود که توجه مردم و علما و انديشمندان به امام بود و اين خواست خليفه نبود. امام رضا 
)ع( در مجموعه گفتمانهای خود با متفکران مذاهب و مکاتب، تمامی نقشههای مأمون را نقش بر 
آب کرد، و جويندگان راستين علوم الهی را آگاه ساخت که علوم حقيقی را از درس آموزان مدرس 

وحی بياموزند.
آنچه در مرو اتفاق افتاد و مأمون، خليفة عباس��ی در نظر داشت که که علم امام رضا )ع( را زير 
سؤال ببرد؛ از اينرو بزرگان مذاهب و اديان و دانشمندان و فيلسوفان و متکلمان بزرگ را گرد آورد 
تا با امام مناظره و گفت و گو کنند. به گمان اين که امام )ع( در پاسخ آنها در خواهد ماند و از گرايش 

تودهها به او کاسته خواهد گشت.
حسن بن محمد نوفلی هاش��می گويد: آنگاه که امام رضا )ع( به مرو وارد شد، مأمون به وزير 
خويش، فضل بن سهل گفت تا بزرگان اديان و انديشمندان روزگار را گرد آورد تا با امام به بحث 
و گفت و گو بنشينند. فضل بن سهل چنين کرد و جاثليق - بزرگ مسيحيان - و رأس الجالوت 
- بزرگ قوم يهود - و رؤس��ای صائبين - س��تاره پرس��تان - و ُهربُذ اکبر - بزرگ زرتشتيان - و 
فيلسوفان و متکلمان و... را فرا خواند و در مجلسی گرد آورد. مأمون به فضل بن سهل آفرين گفت 
و او را تشويق کرد؛ و به اين عالمان و دانشمندان و فيلس��وفان و... گفت: من شما را برای آن گرد 
آوردهام، تا با پس��ر عموی من - امام رضا )ع( - که از مدينه بر من وارد شده است، مناظره کنيد. 

پس صبحگاهان همگی نزد من حاضر شويد و هيچ يک از شما سر باز نزنيد. 
حسن بن محمد نوفلی گويد: ما در خدمت امام ابو الحس��ن الرضا )ع( بوديم، که ناگهان ياسر 
خادم وارد شد و گفت: ای سّيد و آقای من، خليفه به شما سام ميرساند و چنين پيام داده است 
که: برادرت فدايت شود، فرهيختگان و انديشمندان و رهبران اديان و متکلمان و... از تمامی ملّتها 
در اينجا گرد آمدند، اگر دوست ميداری با آنان گفت و گو کنی، صبحگاهان نزد من آی و اگر دشوار 

ميباشد به خود سختی مده، ما نزد تو ميآييم و اين برای ما آسان است.
حضرت فرمود: به مأمون بگو من خواستة تو را ميدانم، و صبحگاهان در مجلس تو حاضر ميشوم. 
نوفلی گويد: چون ياس��ر خادم رفت، حضرت روی به من کرد و گفت: از اينکه مأمون اينان - 
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دانشمندان و بزرگان فرق و مذاهب و اديان و... - را جنين گرد آورده است به نظرت چه ميرسد؟ 
گفتم: فدايت شوم، ميخواهد شما را امتحان کند و دوست دارد ميزان علم و دانشتان را بفهمد 

اّما به خدا سوگند، روش بدی را در پيش گرفته است.
امام رضا )ع( فرمود: روش او چيست؟

عرض کردم: اصح��اب کام و مجادله بر خاف علما ميباش��ند، آنها اهل انکار هس��تند و اگر 
برای آنها دليل بياوری که خداوند متعال واحد اس��ت، ميگويند ثابت کن و همچنين اگر بگويی 
محمد)ص( رسول خداس��ت ميگويد رس��الت او را ثابت کن. و تا آنجا چنين ميگويند تا شخص 
سرگردان شود و هر چه با حّجت و دليل، گفتة آنها را باطل کنی، مغالطه ميکنند تا بدان جا که 

شخص از گفته خود دست بردارد. پس فدايت شوم، از آنها دوری کن.
حضرت لبخندی زد و فرمود: ای نوفلی! آيا ميترسی که داليل مرا باطل کنند؟ 

عرض کردم: نه به خدا سوگند، من هرگز چنين گمانی دربارة شما نميبرم. اميدوارم حق تعالی 
شما را بر آنها پيروز گرداند.

امام فرمود: ای نوفلی! آيا دوست داری بدانی مأمون چه وقت از عمل خويش پشيمان ميشود؟
عرض کردم: بلی.

امام فرمود: آنگاه که داليل مرا در برابر اهل تورات با توراتشان و در برابر انجيل باوران با انجيلشان 
و در برابر اهل زبور با زبورشان و با ستاره پرستان با منطق خودشان و با زرتشتيان با زبان فارسی 
و با روميها با زبان رومی و... بشنود. پس آنگاه که  دهان هر گروهی را ببندم ) و پاسخ استواری به 
آنان بدهم ( و نادرستی داليل آنها را آشکار سازم و هر يک از گفتة خويش دست بردارند و گفتة 
مرا بپذيرند؛ در آن وقت مأمون آگاه ميشود که آنچه در سر داشته است پوچ بوده است و هرگز به 

مقصود خويش دست نيافته است. آنگاه است که پشيمان ميشود. 
سپيدهدمان فرا رس��يد و همگان از اميران لشکر و بنی هاش��م و مردم و... در مجلس مأمون 
گرد آمدند. آنگاه حضرت وضو گرفت و شربتی آشاميد و به مجلس وارد شد و با مأمون به گفتگو 
پرداخت تا آنگاه که مأمون رو به جاثليق کرد و گفت: ای جاثليق! اين پسر عّم من، علی بن موسی 
بن جعفر )ع( اس��ت و از فرزندان فاطمه )س( دختر پيامبر ما و علی بن ابی طالب )ع( اس��ت که 
من دوست دارم با او به گفتوگو و مناظره بپردازی و با انصاف رفتار کنی... ) عيون اخبار الرضا )ع( 
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  ) 154/1
اين مناظرهها و گفتوگوها ادامه يافت تا آنجا که امام هر يک ازدانشمندان و فيلسوفان و متکلمان 
و بزرگان اديان و... را با برهان و دليل قانع ساخت و مطلب را برای همگان آشکار کرد و هر يک از 

آنها گفتههای امام را پذيرفتند و دست از داليل و عقيدة خويش برداشتند.
امام رضا )ع( آن هنگام که در مقام مناظره و رويارويی علمی و فرهنگی با عالمان و انديشمندان 
گروه های مختلف و نمايندگان مکاتب قرار می گيرند، باهمان مهربانی و اخاقهای انسانی، با کمال 
احترام به يکايک پرسش ها، شبهات و مسائل آنان پاسخ می دهند و از هيچ رويارويی علمی روی 
برنمی تابند و از طرح هيچ شبهه ای از سوی مناظره کنندگان دغدغه ای به خود راه نمی دهند و به 

اين گونه، معنای امام  و راهنما بودن را در فرهنگ اسامی بر جهانيان نمايان می  سازند.
امام رضا )ع( در اين مناظرات و گفتوگوها با رعايت اصولی که بايد در يک مناظره و گفتوگوی 
علمی رعايت شود؛ به جامعه اسامی و عالمان و انديشمندان و شيعيان و پيروان خويش روش 
و متد صحيح در مناظرات علمی را يادآور ميش��وند. اکنون به چند اصل در اين مناظرات اشاره 

ميکنيم:
1- صبر، حلم و بردباری: امام در اين مناظرات با صبر و گشادهدلی با مخالفان روبهرو ميشوند 
و گاه برخی از اين گفتوگوها چندين ساعت به طول ميانجاميد. امام در تمام اين مدت صبورانه به 

گفتوگوها ادامه ميدادند.
2- رعايت انص��اف: امام در تمامی اين جلس��ات و در جای جای گفتوگوه��ا انصاف را رعايت 
ميکردند و از طرف مقابل نيز درخواست ميکردند که انصاف را رعايت کند. پس در مناظره با هر 
کسی که باش��د، در هر طبقهای و با هر مذهب و مکتبی که باشد، بايد رعايت انصاف را راهنمای 

خويش قرار داده و از گفتارهای تعّصبی و مخالف با انصاف، به طور کامل پرهيز کرد.
3- در مناظره علمی بايد مناظره کننده احاطه و تس��لط کامل  بر باورها و اعتقادات خويش و 
طرف مقابل داشته باشد و با منابع علمی و کتابها و مأخذ اعتقادی به طور کامل آشنا باشد. آنچنان 

که امام رضا )ع( با هر عالمی که مناظره ميکردند با او از کتابها و منابع خود آنها بهره ميگرفتند.
4- در مناظره نبايد سخن طرف مقابل را ناتمام قطع کرد، بلکه بايد فرصت داد شخص منتقد، 
انتقاد و اشکالش را به طور کامل بيان کند، آنگاه پاسخ او داده ش��ود؛ همانگونه که امام رضا )ع( 
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هيچگاه در هيچ مجلسی سخن کسی را قطع نميکرد.
5- مناظرات علمی بايد در جمع انديشمندان و مردم برگزار شود تا نظريه حق و صحيح و قابل 
دفاع، به عنوان يک باور صحيح مورد تأييد ديگران قرار گيرد و مانع ترويج عقايد باطل و غير قابل 
دفاع شويم. همانگونه که در مناظرات امام )ع( با انديشمندان، حضور مردم و عالمان رعايت شد.

در پيشگاه خداوند
بهترين الگو و شايستهترين انسانها برای درک حقيقت عبادت و عبوديت خداوند، اوليای الهی 
و پيشوايان راستين هستند. سيره و روش امام رضا )ع( نيز بهترين الگو و سرمشق برای پرستش و 
عبادت خداوند است. شب زندهداريها، سجدههای طوالنی، نمازهای اول وقت، روزه داری و... امام 
به ما ميآموزد که بايد در عبادت خداوند چگونه بکوشيم. امام رضا )ع( نيمه شب را بهترين زمان 

برای عبادت خداوند ميدانست و با شب زنده داری در دل تاريکی شب به راز و نياز ميپرداخت. 
لَِها إِلَی  ِر يُْحِيي أَْکَثَر لََيالِيِه ِمْن أَوَّ ��هَ ابراهيم بن عباس ميگويد: َکاَن َقلِيلَ  النَّْومِ  بِاللَّْيلِ  َکِثيَر السَّ
ْبح  - امام )ع( شبها بسيار کم ميخوابيد، و شب زنده داری ميکرد؛ بسياری از شبها را از اول شب  الصُّ

تا به صبح احياء داشت. )عيون اخبار الرضا )ع( 184/2( 
يکی از جلوههای زيبا و قابل توجه زندگی عبادی امام رضا )ع( سجدههای طوالنی ايشان است. 
سجدههايی که فراتر از عبادتهای واجب است و نشان دهنده اظهار عبوديت و بندگی امام در برابر 

خداوند است.
صولی می گويد: از جده ام پرس��يدند که درباره رفتار حضرت رضا)ع( سخنی بگويد. جده من 
که زنی بسيار عاقل و سخاوتمند بود گفت: حضرت رضا)ع( که هميشه نمازشان را در اول وقت 
می خواندند وقتی نماز صبحش��ان تمام می شد به س��جده ميرفتند و س��ر مبارک خويش را بر 
نمی داشتند تا باال آمدن آفتاب. و آن حضرت در اين مدت به ذکر خدای تعالی مشغول بودند. ) 

عيون اخبار الرضا )ع( 422/2 (
همچنين اباصلت گويد: امام رضا )ع( را ديدم که به سجده رفت و پانصد مرتبه در يک سجده 

» سبحان اهلل « گفت. ) عيون اخبار الرضا )ع( 30/1 (
امام رضا )ع( عاقه ويژهای به روزه داری داش��ت ، از اين رو در طول سال روزههای مستحبی 

بسياری ميگرفت.
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ْهِر َو يَُقوُل َذلَِک  َيامِ  َفَا يَُفوتُُه ِصَياُم ثََاثَِة أَيَّاٍم فِي الشَّ ابراهيم بن عباس ميگويد: َکانَ  َکِثيَر الصِّ
ْهر - امام بسيار روزه ميگرفت، روزههای اول و وسط و آخر ماه را هرگز از دست نميداد، و  َصْوُم الدَّ
ميفرمود: روزه گرفتن در اين سه روز برابری ميکند با روزة سال. )عيون اخبار الرضا )ع( 198/1 (

نماز، رکن اساسی دين است و ستون خيمة اسام و معراج مؤمنان. نماز زمينة شکوفايی راستی 
و درستی است و بازدارندة از کژی و نادرستی است. نماز آرامش، سکون، و امنيت روانی را پديد 
ميآورد و زمينة زدودن هر گونه دلهره، بيم و نگرانی است. از اين رو در تعاليم اسامی از اهميت 
نماز و نقش حياتی آن بسيار سخن رفته است؛ و بر پا داری آن با آداب و شرايط ويژه، مورد تاکيد 
قرار گرفته است و رعايت زمان مناسب و در اّول وقت، الزم شمرده شده است؛ به ويژه به جماعت 
برگزار کردن آن. به خاطر اهمّيت موضوع، پيشوايان ما در روش و سيره خويش به اين امر توجه 
ويژهای داشتهاند، تا برای ديگران اهمّيت نماز، نيک روشن شود. امام رضا )ع( نيز در سيرة خود و 

در موارد بسياری، اهمّيت اين موضوع را نشان دادند.  
ابراهيم بن موسای قزار ميگويد: روزی در خراسان در مسجد، در خدمت امام رضا )ع( بودم. بر 
چيزی که از آن حضرت ميخواستم اصرار کردم. در اين هنگام امام برای پيشواز يکی از جماعت 
طالبين بيرون رفت. در راه وقت نماز ش��د، و امام به جانب ساختمانی که در آنجا بود روی آورد و 
در زير سخرهای که در نزديکی آن س��اختمان بود، فرود آمد. و تنها من در خدمت ايشان بودم. 
 ُ ايشان فرمود: اذان بگو. عرض کرد: منتظر باشيد تا اصحاب به ما بپيوندند. امام فرمود: » َغَفَر اهللَّ
َرنَّ َصَاًة َعْن أَوَِّل َوْقِتَها إِلَی  آِخِر َوْقِتَها ِمنْ  َغْيِر ِعلٍَّة َعلَْيَک أَبَداً بَِأوَِّل الَْوْقت  - خداوند، تو  لََک اَل تَُؤخِّ
را بيامرزد! هرگز نماز را از اّول وقت آن، به آخر وقت آن، بدون علت به تاخير ميفکن، هيچکاه اّول 

وقت را از دست مده«. پس اذان گفتم و نماز خوانديم. ) منتهی المال 1651/3 (
رويداد ديگر در زندگی آن امام بزرگ به ثبت رسيده است که اهميت بسيار باال و حياتی نماز 
اّول وقت را روشن ميسازد. امام در آن روزها که مأمون جلسه گفتوگو و مناظره تشکيل داده بود 
و امام )ع( را با عالمان بزرگ اديان و مذاهب و مکاتب فلسفی به بحث واداشته بود و امام با عالمان 
مسيحی و متکلمان و فلسفهدانان به گفتوگو ميپرداخت. در هنگام مناظره با عمران صابی که از 
عالمان بزرگ و متکلمان به نام زمان بود، هنگام نماز رسيد و در حالی که گفتگوی انان با عمران 
صابی به نقاط حساس خود رسيده بود و عمران آماده پذيرش سخنان امام شده بود، امام گفت و 
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گو را رها کرد و به عمران فرمود: نماز ميگزاريم و به گفتوگو باز  ميگرديم. 
پس امام و مأمون از جای برخاستند. امام در داخل خانه نماز گزارد و مردم در بيرون، پشت سر 
محمد بن جعفر نماز گزاردند. نماز که به پايان رسيد، امام به مجلس بازگشتند و عمران صابی را 

خواستند و فرمودند، بپرس ای عمران. و به گفتگو ادامه دادند.
عمران همچنان پرسشهايش را مطرح کرد و امام پاسخ ميدادند و پس از پاسخ ميگفتند: ) پاسخ 
سؤالت را ( دريافتی؟ او پاسخ ميگفت: آری ای موالی من، خوب فهميدم. و در پايان اين گفتوگو 
که به طول انجاميد، عمران صابی به راه راست هدايت شد و شهادتين بگفت و رو به قبله به سجده 

افتاد و اسام آورد و... ) عيون اخبار الرضا )ع( 1/ 154 ( 
اين روش و سيرة آن پيشوايان بزرِگ انسانيت است که هر کاری را گر چه بسيار با اهمّيت باشد، 

بر نماز اّول وقت پيش نميدارند؛ حتی در بزرگترين مجالس و مهمترين امور و کارها.
با بينوايان و محرومان

همسان زيستی با محرومان و بينوايان يکی از ويژگيهای اساسی امام و حاکم در جامعة اسامی 
است؛ و ره آوردهايی بسيار سازنده دارد. اين امر مهم در تمامی راه و رسمهای پيامبران و امامان 
وجود داشته است؛ و در اسام نيز از آغازين روزها به اين امر توجه شده است؛ و پيامبر )ص( خود در 
کنار محرومان و پابرهنگان و بردگان بود و با آنان ميزيست. پيامبر در کنار آنان بود؛ با آنان نشست 
و برخاست داشت؛ و همانند آنان زندگی ميکرد. امامان ما نيز همگی چنين بودند و هيچ يک - چه 
بر مسند حاکميت بودند و چه نبودند - بر خاف اين سيره و روش گامی بر نداشتند؛ بلکه همانند 

پايينترين طبقات مردم زندگی ميکردند.
امام رضا )ع( نيز در دوران زندگی همانند پدران خويش، همراه با بينوايان و تهيدس��تان بود 
و همانند آنان ميزيس��ت و از هر نوع تجمل و اش��رافيگری دوری ميگزيد. امام با وجود اينکه به 
واليتعهدی رسيده بودة بر خاف روش��های معمول و مرسوم در دستگاه خافت به شيوة پدران 
خويش ميزيست و با رفتار خود بر شيوة زندگی مأمون، خط بطان ميکشيد و انديشههای غير 
اسامی او را آشکار ميساخت. امام علی بن موس��ی الرضا )ع( در جای جای سخنان خود انساِن 
مومن را عضوي از جامعه بزرگ انساني ميداند . جامعهاي که در آن انسانها يا مسلمانند و برادران 
ديني؛ و يا غير مسلمان و هم نوع. جامعهای که درد و رنج هر يک از آحاد آن، درد و رنج انسان مومن 
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است و او خود را موظف ميداند تا فريادرس، ستمديدگان باشد و دادرس دادخواهان؛ و در اين راه 
از هيچ کوششي دريغ نورزد. بني آدم را اعضاي يکديگر دانسته و درد و رنج هر يک از انسانها، او را 

نيز به درد آورد و حساسيت اجتماعي و عواطف انساني را گسترش دهد. 
امام رضا )ع(: احسان  و اطعام  به  مردم  ، و دادرسی  از ستمديده  ، و رسيدگی  به  حاجتمندان از 

باالترين  صفات  پسنديده  است . )بحار االنوار 78 / 357(
امام رضا )ع(: خداوند توانمندان را مکلّف کرده است تا براي ) ادارة ( امور بيماران زمينگير و ديگر 

مبتايان قيام کنند... )عيون اخبارالرضا)ع( 89/2(
در فرهنگ الهي و انساني اسام، توجه به نياز نيازمندان و برآوردن حاجت حاجتمندان از ارزش 
و جايگاه ويژهاي برخوردار است. اين امر تکليف و وظيفهايست بر آنان که توانمندند تا در ياري 
ناتوانان سبقت جويند. اين امر مسابقهايست که شرکت کنندگان در آن هر گامي که بر ميدارند به 
خداوند بزرگ و پاداش الهي نزديکتر گشته و در ساية خشنودي خداوند قرار ميگيرند. به همين 
دليل است که پيامبر و امامان ما بيش از همگان به اين مهم توجه داشته و در سيرة و روش زندگي 

خويش چنين رفتار کردهاند.
امام رضا )ع(: برتري��ن صدقه و انف��اق در راه خداوند، ام��داد و ياري ضعيفان اس��ت. )تحف 

العقول/525(
امام رضا )ع( خود در اين امر بر ديگران پيشی ميگرفت؛ و در سيره و روش زندگی خود چنين 
رفتار ميکرد.  ايشان در دوران واليتعهدی، مالی نيندوخت؛ و آنچه را در اختيار داشت به بينوايان 

و محرومان ميبخشيد و برای آخرت خود ذخيره ميکرد.
امام )ع( در خراسان، همة اموال خويش را در روز عرفه ) ميان مردم و نيازمندان ( تقسيم کرد. 
) در اين هنگام ( فضل بن سهل عرض کرد که اين کار زيان اس��ت. امام )ع( فرمود: بلکه اين کار 
غنيمت و سود است. آنچه را برای دستيابی به پاداش الهی و کرامت انسانی بخشيدی، غرامت و 

زيان مشمار. ) بحاراالنوار 100/49 (
اين چنين است که به داد بينوايان ومحرومان رسيدن کرامت انسانی و عملی الهی است. پس 
آنان که بر خاف اين رفتار ميکنند و دم از کرامت انس��انی و حقوق انسان ميزنند، راهی درست 

نميروند و مسئوليت خود را انجام نميدهند.
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امام رضا )ع( هر آنچه از نعمتها در اختيار داشت با بينوايان و تهيدستان تقسيم ميکرد و آنان را 
در زندگی خويش شريک ميساخت و هميشه به ياد آنان و در کنار آنان بود.

معمر بن خاد گويد:  هنگامی که امام رضا )ع( غذا می خوردند، س��ينی می آوردند و نزديک 
سفره می گذاشتند، او به بهترين غذايی که برايش می آوردند می نگريست، و از هر غذا مقداری 
را برمی داشت و در آن سينی می نهاد، سپس دستور می داد آن سينی غذا را برای بينوايان ببرند. 

) اصول کافی 52/4 (
امام رضا )ع( در ظاهر و روابط اجتماعی نيز چني��ن بودند که هيچ تفاوت و تمايزی با مردمان 
و تودههای جامعه نداش��ت و در جايی که حضور مييافت شناخته نميشد و هيچگاه تشريفات و 
همراهان و مازمان به همراه نداشت و همانند شاهان رفتار نميکرد. ايشان با شيوه و رفتار عملی 
خويش، اعمال و رفتار خلفا را باطل ميس��اخت و مردم را آگاه ميکرد که شيوة زندگی حاکمان 
اسامی بدينگونه است؛ امام در برخورد با محرومان و بينوايان و اميران و صاحب منصبان هيچ 

تفاوت و تمايزی قائل نميشد.
امام رضا )ع(: آن کس که فقير مسلماني را ببيند و به او سام کند بر خاف سام کردن به ثروتمند، در 

روز رستاخيز خداي بزرگ را خواهد ديد که بر او خشمگين است. )بحاراالنوار 38/72 (
امام رضا )ع(: هر کس مؤمني را خوار کند، يا او را به سبب فقر و تنگدستي حقير شمارد، خداوند 

او را در روز قيامت انگشت نما و رسوا خواهد کرد. )عيون اخبارالرضا)ع( 33/2(
امام با تودههای محروم بود و در کنار آنان؛ و چون از مردم فاصله نميگرفت از مشکات آنان با 
خبر ميشد. و از دردها و رنجهای آنان آگاه ميگرديد و نيازهای آنان را ميشناخت. بدين گونه امام 

بزرگ انسان، درد آشنای تودههای محروم بود.
حرمت و کرامت انسانی و اسايش و بينيازی آنان از جايگاه بلند و بيمانندی برخوردار بود، که 

نظير آن ديده نشده است.
ياس��ر خدمتگزار امام ميگويد: ) در روزی که امام رضا)ع( »به دس��ت خليفة تبهکار عباسی« 
مسموم ش��ده بود، و در همان روز و در اثر همان سم به شهادت رسيد(، پس از اينکه نماز ظهر را 

گزارد، به من گفت: ای ياسر! مردم )اهل خانه و کارکنان و خدمتگزاران(، چيزی خوردند؟
گفتم: آقای من! که ميتواند غذا بخورد، با اينکه شما در چنين حالی هستيد؟ )حال مسموميت 
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شديد و واپس��ين لحظات زندگی(، در اين هنگام امام)ع( راست نشست، سپس فرمود: سفره را 
بياوريد، و همگان را بر سر سفره فراخواند و کسی را فرو گذار نکرد، و يکايک را مورد محبت و مهر 
خويش قرار داد... هنگامی که همه غذا خوردند، امام بيهوش افتاد... )فرازهايی از س��خنان امام 

رضا)ع(، دفتر نخست، ص95 به نقل از عيون اخبارالرضا)ع( 410/2 (     
احترام به مذاهب ديگ��ر و پيروان آنان تا حدی وصف ناپذير در دي��دگاه امام اصالت و اهميت 
داشت، که حقوق راستين بشر را به اثبات ميرس��اند، که حتی پس از مرگ يک زردشتی )که به 

اسام نگرائيده بوده است( انديشه و خواسته و وصيت او را محترم ميشمارد. 
 ياس��ر خدمتگزار امام ميگويد: نامهای از نيشابور به مأمون رس��يد )به اين مضمون(: مردی 
مجوسی )زردشتی( هنگام مرگ وصيت کرده است، که مال زيادی را )از اموال او( ميان بينوايان و 

تهيدستان تقسيم کنند. قاضی نيشابور آن اموال را ميان مسلمانان تقسيم کرده است.
مأمون به امام رضا)ع( گفت: ای سرور من در اين موضوع چه ميگويی؟ امام فرمود: مجوسيان 
به بينوايان مسلمان چيزی نميدهند. نامهای به قاضی نيشابور بنويس تا همان مقدار از مالياتهای 
مسلمانان بر دارد و به بينوايان زردشتی بدهد. )فرازهايی از سخنان امام رضا)ع(، دفتر نخست، 

ص92 به نقل از: عيون اخبارالرضا)ع( 2/  15 ؛ مسند االمام الرضا)ع( 332/2 (
اکنون مقايسه کنيد با حقوق بشر ادعايی غرب دروغزن، که با افکار و انديشههای ناسازگار با 

سياستهای سلطه طلبشان چگونه رفتار ميکنند.
باری مأمون خليفة مستکبر و مقامپرست عباسی، در برابر رفتار الهی و اسامی امام رضا)ع( تاب 
نياورد، و هر روز رسواتر ميشد؛ و پايگاههای حکومتش لرزانتر ميگرديد. تا سرانجام به شهادت امام 
دست يازيد، در حقيقت خود را در انديشة انسانهای آزاده و در پيشگاه تاريخ به محاکمه کشيد، و 

برای همه نابود ساخت. و امام و مکتب او پاينده و جاودان باقيماند. 
سرانجام امام علی بن موسی الرضا)ع( پس از عمری نورانی و با برکت و سرشار از سرشت  های 
انسانی در آخرين روز ماه صفر سال 203 هجری قمری به دست مامون خليفة عباسی، مسموم 

گشت؛ و دعوت پروردگار خويش را لبيک گفت و به شهادت رسيد. 
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بسم اهلل الرحمن الرحیم 
التقدیم :

إقامة مهرجان اإلمام الرضا )ع( الدولي سنویًا من قبل وزارة الثقافة و اإلرشاد اإلسالمی 
في داخل و خارج البالد لمناسبة مولد حفید الرسول الکریم محمد )ص( اإلمام علي بن 
موسی الرضا )ع( و کریمة أهل البیت السیدة فاطمة المعصومة )سالم اهلل علیها( و ذکری 
ذي  من  الحادي عشر  حتی  الواحد  )من  المبارکة  الکرامة  عشرة  في  )ع(  شاهجراغ  السید 
القعدة(،تحظی بأهمیة کبیرة من هذه الجهة ،ألنه سنویًا یهئ العلماء  و الباحثون و الفنانون 
،و بإختصار منتجو األعمال الرضویة الفاخرة و ذلک من خالل خلق أعمال فاخرة و قیمة 
و ثمینة، األرضیة الالزمة لترویج الثقافة و السیرة و المعارف الرضویة بشکل أکثر فأکثر 
،بمساعدة المنظمات و المؤسسات التي تتمتع بعضویة المهرجان و أیضًا حمایة و دعم کافة 
أطیاف المجتمع و دعم الدولة الکریمة و عنایة مجلس الشوری اإلسالمي، السیما أعضاء 
لجنة الثقافة بالمجلس و خاصة إرشادات المراجع العظام و العلماء الکبار في جو روحي عمیق.

ألف : البرامج الموضوعیة 
البرامج  الدولي،تشتمل علی  الرضا )ع(  المحددة في مهرجان اإلمام  الموضوعیة  البرامج 
التي یتم قبولها و إستالمها من قبل دوائر الثقافة و اإلرشاد اإلسالمي و المنظمات و 
المؤسسات الذات عضویة ،و ذلک عن طریق الدعوة و إستالم األعمال و إختیار الفائزین 
أیضًا،حیث و في الوقت الراهن حوالي 85 فرع من المهرجان یختص بالموضوعات العلمیة 
أیضًا،حیث  الرقمیة و األطفال  الصحفیة و  السینمائیة و  الفنیة و  الثقافیة و  البحثیة و  و 
قضیة اإلهتمام باإلرتقاء الکمي و الکیفي لهذه البرامج تضع في إطار جهود فریق العمل 
األخصائي و بإشراف المساعدیة و المجاالت األخصائیة التابعة لوزارة الثقافة و اإلرشاد 

اإلسالمیة.
ب: الشؤون الدولیة 

باإلستفادة  الدولي  الرضا )ع(  في مهرجان اإلمام  البالد  لخارج  المحددة  البرامج  تقام 
من القدرات العلمیة و الثقافیة لمفکري  و علماء العالم و مشارکة محبي و عّشاق اإلمام 
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علي بن موسی الرضا )ع( في أقصی نقاط العالم ، و ذلک بنهج علمي و بحثي و ثقافي و 
فني أیضًا.هذا القسم یرتکز عل منظمة الثقافة و العالقات اإلسالمیة و مساعدة المؤسسات 
العالمي ألهل البیت )علیهم السالم( و  الثقافیة المرتبطة بخارج البالد،السیما المجمع 

جامعة المصطفی العالمیة و مرکز مدارس خارج البالد أیضًا.
 ج : البرامج العاّمة 

تنظیم البرامج العامة لمهرجان اإلمام الرضا )ع( و ذلک من خالل إیجاد فرٍص معنویة في 
عشرة الکرامة المبارکة في کافة أرجاء البالد،السیما في المدن و القری في إطار مهرجانات 
شعبیة بمشارکة کافة أطیاف المجتمع و بتوقعات 17 فریق عمل من المؤسسات و المنظمات 
غیر الحکومیة و بإشراف مجلس التنسیق لمهرجانات عشرة الکرامة و بمحوریة لجنة المراکز 
الثقافیة و الفنیة العلیاء التابعة لمساجد البالد و بمساعدة 30 جهاز ثقافي  مرتبطًا بالبالد 

بصفة المسؤول التنفیذي لهذا التنظیم أیضًا.
د : تکریم األئمة المبجلین و العتبات )البقاع( المقدسة 

تعتبر ذکری أوالد األئمة کاألقطاب الثقافیة للمجتمع،إحدی أهم المحاور الرئیسیة للیوم 
الخامس من ذي القعدة في التقویم الثقافي للبالد و في عشرة الکرامة المبارکة أیضًا،حیث 
المناسبة أخذت بنظر  المحافظات و خالل السنوات األخیرة، هذه  تقام سنویًا في جمیع 
اإلعتبار بشکل عالمي و في إطار المؤتمرات في جدول أعمال منظمة األوقاف و الشؤون 

الخیریة في البالد.
ح : ذکری مناسبة خطوات اإلمام الرضا )علیه السالم(

إقامة إحتفاالت ذکری دخول اإلمام الرضا )ع( من قبل الناس في خطوات مسیر هجرة 
اإلمام الرضا )ع( من الشلمجة حتی مرو،و ذلک من خالل إعداد قوافل رمزیة و مراسیم 
خاصة ،من ضمنها برامج تم إضفائها بحضور مشارکة الناس بشکل واسع في المحافظات التي 

تقع علی مسیرة هجرة و خطوات اإلمام )ع(.
و : أسابیع الثقافة الرضویة 

تدّفق ذکری إسم اإلمام الرضا )ع( طیلة السنة من خالل إقامة أسابیع الثقافة الرضویة 
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علی  بإیجاد مساحة حیویة روحیة  و  الرضویة  الدروس  و  التعالیم  من  اإلستفادة  بهدف 
صعید المجتمع ،یعتبر من ضمن البرامج السنویة لهذا المهرجان،حیث یقام في عشرة الکرامة 
المبارکة علی صعید کافة محافظات البالد بواسطة دوائر الثقافة و اإلرشاد اإلسالمیة العامة 

و األجهزة المرتبطة بها أیضًا.
ز : الفائزین 

التعرف علی مبدعي  الکبیرة لمهرجان اإلمام الرضا )ع( الدولي هی  إحدی اإلنجازات 
األعمال الثقافیة الفاخرة و الفنیة في مجال الثقافة الرضویة ،حیث یتم إختیارها في البرامج 
و المحافظات المختلفة من قبل لجنة الحکام في الفروع العلمیة و الثقافیة والفنیة و السینمائیة 
و الصحفیة و الرقمیة،کما یتم تحدید الفائزین من األول حتی الثالث،کما یتم تقدیرهم 
المعنویة  المحافظات و األجهزة  من  لکل  الموضوعیة  للبرامج  اإلختتامیة  المراسیم  خالل 

أیضًا.
ح : ُخّدام الثقافة الرضویة

إحدی برامج مراسیم إختتامیة مهرجان اإلمام الرضا )ع( الدولي، هو اإلعالن عن خّدام 
الثقافة الرضویة و التي یتم تحدیدهم و منحهم األوسمة الرضویة من قبل لجنة إختیار 
خدام الثقافة الرضویة ،حیث یبلغ عددهم 16 شخص من الشخصیات العلمیة و الثقافیة و 
الفنیة البارزة من داخل و خارج البالد و الذین یتمتعون  بخدمات متمیزة في مجال الثقافة 

الرضویة المقدسة .  
ط : إفتتاحیة و إختتامیة مهرجان اإلمام الرضا )ع( الثقافي و الفني 

مهرجان اإلمام الرضا )ع( الدولي ُیفتتح في عشرة الکرامة المبارکة بالتزامن مع میالد 
السیدة فاطمة المعصومة )علیها السالم( في مدینة قم المقدسة و بعد إجرائها في 31 محافظة 
و نقاط واسعة من العالم،یتم إختتامه في لیلة میالد اإلمام الرضا )ع( المیمونة، و ذلک 
بحضور المسؤولین رفیعي المستوی و األطیاف المختلفة من المجتمع و الفائزین بمهرجان 

أهل الفن و الثقافة و تکریم خدام الثقافة الرضویة في مدینة مشهد المقدسة أیضًا.
المنشورات :
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إحدی البرامج المستمرة لمؤسسة اإلمام الرضا )ع( الفنیة و الثقافیة و التي تنشط تحت 
إشراف وزارة الثقافة و اإلرشاد اإلسالمی ، هی نشر اإلنتاجات البحثیة لمهرجان اإلمام 
الرضا )ع( الدولي .ما تم تقدیمه من المطالب المکتوبة أعاله ،هو نتیجة لجهود الکاتب 
نظرة  من خالل  بإسهاب  و  النص،سعی  هذا  في  حکیمي،حیث  مهدي  محمد  السید  الفاضل 
عابرة،أن یکون السیرة و النمط  الرضوي عبرة و درس للذین یفکرون بالسعادة الدنیویة 
و األخرویة ألنفسهم و لمجتمعهم ،و یرون أن اإللهام من الدروس الرضویة ضمان 
للجنة الخالدة و السرمدیة أیضًا.لهذا علینا أن نتعرف علی أبعاد حیاة و شخصیة اإلمام علي 

بن موسی الرضا )ع( و بضعة رسول اهلل )ع( بشکل أفضل.

المرکز الدولی لإلمام الرضا)ع( ـ  الثقافی و الفنی 
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میالد النور
  ولد الرضا علیه السالم عام 148 الهجري في المدینة المنورة من ساللة خاتم النبوة و 
الرسالة, حبیب اإلله محمد صلی اهلل علیه و آله و آله الطیبین المعصومین علیهم السالم 
فطلعت شمس وجوده بعید شهادة جده اإلمام الصادق علیه السالم فتشعشعت لمحاته في 
العوالم و اآلفاق. سموه “علیا” حسب الروایات النبویة _و کان اهلل قد أراد ذلک من قبل_ 
و لقبوه ب”الرضا” و تکنی ب”أبي الحسن” حسب تقالید العرب في التکني؛ و لحضرته 
علیه السالم ألقاب آخر کعالم آل محمد” و “غریب الغرباء” و “شمس الشموس” و “معین 

الضعفاء”.
والد حضرته الجلیل هو اإلمام موسی بن جعفر علیه السالم إمام الشیعة السابع و أمه 
المکرمة هي سیدة شریفة حکیمة تدعی )تکتم( أو )النجمة(. ترعرع حضرته علیه السالم 
في المدینة و قد کان محیطا بجمیع الکماالت اإلنسانیة قابال ألن یکون محطا لذاک األمر 
العظیم فإن أخالقه الحسنة و علمه الواسع و اإلیمان و کثرة العبادة کانت من جملة خصائصه 

التي تعد کخیر دلیل علی إمامته و حجتیته.
اإلمامة

أخذ حضرته علیه السالم زمام اإلمامة و قیادة األمة اإلسالمیة و هدایة المجتمع البشري 
بعد شهادة أبیه اإلمام موسی الکاظم علیه السالم بید هارون العباسی في الیوم الخامس و 

العشرین من شهر الرجب عام 183 الهجري.
الخصائص اإلنسانیة

کان اإلمام الرضا علیه السالم کأسوة کاملة لجمیع األنام _ سواء في حیاته و ألبناء عصره 
أو فیما بعده و لمن یأتی بعد عصره_ مشتمال علی خصائص و طبائع تعجب کال من األعداء 
و األصدقاء و تجعل األفئدة تحن إلیه. کما کانوا یمدحونه دائما متذاکرین عظمته محدثین 
بُخُلقه اإلنساني الکریم. إن اإلمام علیه السالم کان یدعو الجمیع إلی إتخاذ السلوکات 
الشفقة تجاه اآلخرین و کان  الصداقة و األخوة و  باستعمال  الخصال اإلنسانیة مذکرا  و 
یوصي حضرته باإلسراع في مساعدة بعضنا لبعض و یعلم الناس حفظ اللسان عن األقوال 
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التافهة و ...
ا

ِیَماِن  َد اإلإْ ِل بَعإْ َعقإْ ُس الإْ قال الرضا علیه السالم نقال عن رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله: َرأإْ
ِر إِلَی ُکلِّ بَرٍّ َو َفاِجٍر. )عیون اخبارالرضا)ع( 35/2( َخیإْ ِطَناُع الإْ ُد إِلَی النَّاِس َو اصإْ ِ التََّودُّ بِاهللَّ
ِقَیاَمةِ. )وسائل  َم الإْ َبُه یَوإْ ُ َقلإْ َح اهللَّ مٍِن َفرَّ َج َعنإْ ُمؤإْ َضا علیه السالم َقاَل: َمنإْ َفرَّ أیضا َعِن الرِّ

الشیعه 372/16(
إن السلوک اإلنساني مع جمیع األنام هو من سمات التعلیمات الرضویة؛ فعلینا أن نتعامل 
مع الجمیع بطریقة إنسانیة سواء کانوا محسنین ملتزمین باإلنسانیة أو شریرین متمردین ال 
مبالین بها. لنسعی في سبیل حل مشاکلهم و لنفرض المجمتع کبنیة واحدة و لتکن تصرفاتنا 
الهامة  النقاط  بهذه  کان عامال  السالم  علیه  إن اإلمام  باإلنسانیة.  متسمة  مع جمیعهم 
فکان قد حول المجتمع زاخرا من سلوکها اإلنساني غارقا في مرامه العالي, فکان یعیش هکذا:

ما جفا أحدا بکالمه
ما قطع علی کالم أحد حتی یفرغ

کان طلق الوجه بساما
ما قهقه في ضحکه

ما رد أحدا عن حاجة یقدر علیها
ال مد رجلیه بین یدي جلیس قط

ال اتکأ بین یدي جلیس له قط
ال رأیته شتم أحدا من موالیه و ممالیکه قط

کان إذا خال و نصب مائدته أجلس معه علی مائدته ممالیکه و موالیه حتی البواب السائس 
کان علیه السالم کثیر المعروف و الصدقة 

اللیالي  السر و أکثر ذلک یکون منه في  المساکین في  الفقراء و  کان یسدي معروفه إلی 
المظلمة
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کان یعود المرضی 
و یشیع الجنائز

کان یقري الضیوف و یکرمهم بنفسه
ما کان یسمح  بأن یقوموا حین األکل حتی یفرغوا.

کان کثیر العنایة بنظافة بدنه و شعره و لباسه.
و کان حلیما صبورا.

هذه الخصال و األخالق اإلنسانیة الموجودة في اإلمام علیه السالم کانت جاریة في 
جمیع أبعاد حیاته, سواء مع صدیقه أو عدوه. هذه الشیم الجمیلة کانت توقع علی قلوب 

أعدائه و یخضعهم للتواضع عند حضرته علیه السالم.
َما  َأمَّا  "َو  السالم:  للرضا علیه  البیعة  العباسیین علی  اعتراض  قال مأمون في رد علی  و 
إاِلَّ  ُموُن  َمأإْ الإْ لَُه  بَایََع  َفَما  ع  َضا  الرِّ َحَسِن  الإْ بِي  أِلَ َعةِ  َبیإْ الإْ فِي  ُموِن  َمأإْ الإْ َصاِر  تِبإْ اسإْ مِِن  ُتمإْ  َذَکرإْ
ًة َو اَل  َهَر ِعفَّ اًل َو اَل َأظإْ َیَن َفضإْ ِرَها َأبإْ َق َأَحٌد َعَلی َظهإْ ِرهِ َعالِمًا بَِأنَُّه لَمإْ یَبإْ ِصراً فِي َأمإْ َتبإْ ُمسإْ
َعامَّةِ  ةِ َو الإْ َخاصَّ َضی فِي الإْ سًا َو اَل َأرإْ َلَق نَفإْ َیا َو اَل َأطإْ نإْ داً فِي الدُّ َهَد ُزهإْ َرَع َوَرعًا َو اَل َأزإْ َأوإْ

ه"  ) بحاراالنوار 211/49 (    ِ مِنإْ َو اَل َأَشدَّ فِي َذاِت اهللَّ
هذا هو اعتراف عدو قتل اإلمام علیه السالم فلما رأی اإلمام علیه السالم فائقا علی 

الجمیع في قوله و عمله و شهد أنه یعمل بما یقول فما کان له بد من هذا اإلعتراف.
اإلستضافة

إن اإلستضافة هي من أبرز الطبائع اإلنسانیة و من أحسن خصال الکرام.  فالمؤمن من 
إکرام  أسلوب  و  التعامل  طریقة  إن  و  بإکرام ضیفه.  یقوم  من  هو  اإلسالمي  المنظور 
الضیف هو من النقاط الهامة الجدیرة باإللتفات ایضا. إن اإلستضافة و إکرام الضیف یعد 
من األخالق الحسنة و الخصال الجمیلة. الضیف برکة و وجوده یزید النعم. حین ورود 
الضیف علی الرضا علیه السالم ,کان یتعامل مع ضیفه بغایة المالطفة و نهایة العطوفة؛ ما 
کان یقوم بقضاء حوائج ضیفه فحسب بل کان یبالغ في محبته و إکرامه إلی حد کان الضیف 

یعد ذلک فخرا و یذکره کوسام شرف.
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علیه  الرضا  کبار أصحاب  یعد من  الذي  ِطيِ   َبَزنإْ الإْ ٍر  نَصإْ َأبِي  ِن  بإْ َیی  یَحإْ ِن  بإْ ِد  ُمَحمَّ ِن  بإْ َمَد  َأحإْ
ِل إِلَی  َدُه بِاللَّیإْ ُت ِعنإْ ُتُه َفَأَقمإْ ُتُه َو َأتَیإْ َضا )علیه السالم( إِلَيَّ بِِحَماٍر َفَرِکبإْ السالم َقاَل: بََعَث الرِّ
َمِدیَنةِ  ُجوِع إِلَی الإْ ِدُر َعَلی الرُّ َهَض َقاَل لِي اَل َأَراَک تَقإْ ا َأَراَد َأنإْ یَنإْ ُ َفَلمَّ ُه َما َشاَء اهللَّ َأنإْ َمَضی مِنإْ
ُت  َعُل ُجعِلإْ ُت َأفإْ ِ َعزَّ َو َجلَّ ُقلإْ ُد َعَلی بََرَکةِ اهللَّ َلَة َو اغإْ َدنَا اللَّیإْ ُت فَِداَک َقاَل َفبِتإْ  ِعنإْ ُت َأَجلإْ ُجعِلإْ ُقلإْ
َت  َحَفتَِي الَّتِي َأنَاُم فِیَها َو َضعِي تَحإْ هِ مِلإْ َرِحي َعَلیإْ ُرشِي لَُه فَِراشِي َو اطإْ فَِداَک َقاَل یَا َجاِریَُة افإْ

تِي ...)عیون اخبارالرضا)ع( 212/2 ( ِسهِ مَِخدَّ َرأإْ
إن إکرامه للضیوف یبلغ إلی حد یفرش علیه السالم فراشه لضیفه؛ و في سلوک جمیل 
مدهش مع ضیف آخر, یشیر حضرته علیه السالم إلی دستور عظیم یقول بأنه یجدر أن 

نالحظ راحة الضیف في جمیع األوقات و ال نتوقع منه إجراء عمل أو تقدیم خدمة:
ِض  ُثُه فِي بَعإْ َدُه ُیَحدِّ ٌف َو َکاَن َجالِسًا ِعنإْ َضا )علیه السالم( َضیإْ َحَسِن الرِّ روي أنه: نََزَل بَِأبِي الإْ
بَاَدَرُه  ُثمَّ  َحَسِن )علیه السالم(  الإْ َأُبو  َفَزبََرُه  لَِحُه  لُِیصإْ یََدُه  ُجُل  الرَّ َفَمدَّ  َراُج  السِّ َفَتَغیََّر  ِل  اللَّیإْ

َیاَفَنا.) بحاراالنوار 102/49( ِدُم َأضإْ َتخإْ ٌم اَل نَسإْ َلَحُه ُثمَّ َقاَل إِنَّا َقوإْ ِسهِ َفَأصإْ بَِنفإْ
و یشیر اإلمام إلی حق من حقوق الضیف نقال عن رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و 

یقول:
َباِب. ِرَجُه مِنإْ َحِریمَِک إِلَی الإْ ِشَي َمَعُه َفُتخإْ ِف َأنإْ تَمإْ یإْ  مِنإْ َحقِّ الضَّ

التزین و النظافة
إن التزین و النظافة صفتان یرغب إلیهما جمیع الناس و اإلنسان بطبیعته یمیل إلی الجمال 
و النقاوة. لهذا الموضوع أهمیة کبیرة في التعلیمات اإلسالمیة حتی یعد رسول اهلل صلی 

اهلل علیه و اله النظافة جزءا من اإلیمان و یقول:
النظافة من اإلیمان)نهج الفصاحة/790(

في الرؤیة اإلسالمیة یجب علی الناس أن یراعوا النظافة و تزیین الظاهر _بالبساطة و 
بعیدا عن األرستطقراتیة_ و لتکن آلحاد المجتمع اإلسالمي هیئة جمیلة مقبولة. إن الصحة 
عدتا  القذارة  و  الوساخة  و  السالم  علیه  الرضا  منظور  في  خاصة  أهمیة  لهما  النظافة  و 
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کأوصاف کریهة و مکروهة؛ فیقول اإلمام علیه السالم في حدیث:
َ َعزَّ َو  َس  َو التََّباُؤَس َو َأنَّ اهللَّ ُبؤإْ غُِض  الإْ َل َو ُیبإْ َجَماَل َو التََّجمُّ َ تََباَرَک َو تََعالَی ُیِحبُّ الإْ َأنَّ اهللَّ

َقاُذوَرة ) فقه الرضا )ع( /354 ( َجاِل الإْ غُِض مَِن الرِّ َجلَّ ُیبإْ
فلننتبه بأن التزین و النظافة ال یحتاجان إلی الترف و األرستقراطیة؛ إذ اإلنسان یستطیع 
أن یکون جمیال و متزینا دون أن یکون مترفا و مسرفا. و ایضا لنلتفت بأن رثاثة الثیاب 
و الهیئة الکریة و غیر الجمیلة تحت عناوین کالزهد و بساطة المعیشة! هي من األمور 
المکروهة من المنظور اإلسالمي المنهیة عنها. إن اإلمام الرضا علیه السالم کان یخرج 
لکنه کان یتزهد و  الجمیع و تبهجهم. و  الناس بهیئة متزینة و جمیلة کانت تسر  إلی 

یضّیق علی نفسه في خلوته و منعزله. 
یقول ابن عباد: » کان جلوس الرضا علیه السالم علی حصیر بالصیف و علی مسح في 

الشتاء و لبسه الغلیظ من الثیاب حتی إذا برز للناس تزین لهم.
في  یظهرون  و  للناظرین  بهجة  ظاهرهم  یزینون  الذین  اهلل  أولیاء  صفات  هي  فهذه 
المجتمع بهیئات جمیلة و یحفظون مجد المجتمع اإلسالمي و اعتزازه إلی حد ال ینزلق 

إلی أودیة األرستقراطیة و الطاغوت.
عالوة علی تزین الظاهر و النظافة, کان حضرته علیه السالم یحضر في المجتمع متعطرا 
عبقا في جمیع األحوال. إن العطر و الرائحة الطیبة في العبادة و بین األسرة و المجتمع, هو 

تکلیف إنساني و أخالقي أکد الرضا علیه السالم علیها.
ِدرإْ  ٍم َفإِنإْ لَمإْ یَقإْ یَب  فِي  ُکلِ  یَوإْ ُجِل َأنإْ یََدَع الطِّ َبغِي لِلرَّ یقول اإلمام الرضا علیه السالم: اَل یَنإْ

ِدرإْ َفِفي ُکلِّ ُجُمَعةٍ َو اَل یََدعإْ ذلک ) الکافی 510/6( ٌم اَل َفإِنإْ لَمإْ یَقإْ ٌم َو یَوإْ هِ َفَیوإْ َعَلیإْ
یجب أن نراعي هذا التکلیف ایضا بین أسرتنا کمجتمع صغیر لنسر زوجنا/زوجتنا و سائر 
أعضاء األسرة باستعمال الطیب و العطور حتی تتعزز العالقات العائلیة.  و یجب ایضا أن 
یزین اإلنسان نفسه لزوجه/زوجته _عالوة علی استعمال الطیب_ فالتزین في البیت و عند 
األسرة أمر حیاتي ذي أهمیة بالغة یسبب تعزیز العالقات الجمعیة و تقویة الصداقة الکائنة 
بین األسرة و تعمیق التجاذبات الثنائیة و ایضا یمهد أرضیة أحسن لحصول مقولتي العفاف 



41زیستن زیر سایه خورشید

و التعفف في األسرة. هذه الخصیصة و هذا السلوک و تزینه و تجمله علیه السالم بین 
المجتمع و األسرة, یعد من أبرز خصال اإلمام الرضا علیه السالم الممتازة.

ُت  َتِضٌب بَِسَواٍد َفُقلإْ َحَسِن )علیه السالم( َو ُهَو ُمخإْ ُت َعَلی َأبِي الإْ ٍم: َدَخلإْ ِن َجهإْ َحَسِن بإْ یقول الإْ
ا یَِزیُد  یَِئَة مِمَّ ِخَضاَب َو التَّهإْ راً إِنَّ الإْ ِخَضاِب َأجإْ َواِد َقاَل إِنَّ فِي الإْ َت بِالسَّ َتَضبإْ ُت فَِداَک َقِد اخإْ ُجعِلإْ

یَِئَة لَُهن . َواِجِهنَّ التَّهإْ ِک َأزإْ َة لَِترإْ عِفَّ ةِ النَِّساءِ َو لََقدإْ تََرَک النَِّساُء الإْ فِي ِعفَّ
عالم آل محمد أو أعلم من في األرض

دعا  و  “إقرأ”  بلفظ  رسوله  مع  بدأ کالمه  تعالی  فاهلل  التعلم  و  العلم  دین  اإلسالم  إن 
اإلنسان إلی التعلم في عدید من آیات کتابه العزیز.  إن هذا القاعدة الحیاتیة و الخالدة 
األئمة  و  آله  و  علیه  اهلل  صلی  اهلل  رسول  کلمات  في  حیة  تزال_جاریة  ال  _و  کانت 
السالم عرفوا کأعلم  أئمتنا علیهم  المعصومین. إن  السالم و سیرة  الطاهرین علیهم 
الناس في جمیع األعصار و األدوار, و اعترف الجمیع عالمهم و جاهلهم إلی علم هؤالء 
الذین  المراجع  بأنه کانوا علیهم السالم  القضیة  التاریخ خیر شاهد لهذه  المعصومین و 

یراجعهم المفکرین و بغاة العلم. 
و من بین هؤالء األئمة علیهم السالم کان اإلمام الرضا علیه السالم معروفا بعالم 
آل محمد فنری بأن اإلمام الکاظم علیه السالم یوصي جمیع ولده إلی خدمة الرضا علیه 

السالم و الرجوع إلیه في أمورهم الدینیة و یقول:
َفُظوا َما یَُقوُل لَُکمإْ  یَانُِکمإْ َو احإْ ٍد َفَسُلوُه َعنإْ َأدإْ َضا َعالُِم آِل ُمَحمَّ نُ  ُموَسی  الرِّ َهَذا َأُخوُکمإْ  َعلِيُ  بإْ
َتنِي  بَِک َو لَیإْ ٍد لَِفي ُصلإْ ةٍ یَُقوُل لِي إِنَّ َعالَِم آِل ُمَحمَّ َر َمرَّ ٍد َغیإْ َن ُمَحمَّ َفَر بإْ ُت َأبِي َجعإْ َفإِنِّي َسمِعإْ

مِنِیَن.) کشف الغمه 317/2 ( ُمؤإْ ُتُه َفإِنَُّه َسمِيُّ َأمِیِر الإْ َرکإْ َأدإْ

امام رضا )ع( چنان بود که همگان به آگاهی و علم دریاسان او اعتراف داشتند، و وی 
را عالمترین و دانشمندترین مردمان روزگار میدانستند و هیچ عالمی را بر وی برتری 

نمیدادند. 
کان الناس جمیعا یعترفون بعلم الرضا علیه السالم الذي یمثل البحر في غزارته و وسعته 
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و کانوا یعدونه أعلم دهره و ما فضلوا غیره علیه.
َضا  ِن ُموَسی الرِّ َلَم مِنإْ َعلِيِّ بإْ ُت َأعإْ : َما َرَأیإْ َهَرِويِّ ِن َصالٍِح الإْ اَلِم بإْ ِد السَّ ِت َعبإْ لإْ یقول َأبو الصَّ
ُموُن فِي َمَجالَِس لَُه َذَواِت َعَدٍد  َمأإْ ِل َشَهاَدتِي َو لََقدإْ َجَمَع الإْ ع َو اَل َرآُه َعالٌِم إاِلَّ َشِهَد لَُه بِمِثإْ
ُهمإْ  ُمَتَکلِّمِیَن َفَغَلَبُهمإْ َعنإْ آِخِرِهمإْ َحتَّی َما بَِقَي َأَحٌد مِنإْ ِریَعةِ َو الإْ یَاِن َو ُفَقَهاَء الشَّ دإْ َ ُعَلَماَء األإْ

ُقُصوِر ) بحار االنوار 100/49 ( ِسهِ بِالإْ ِل َو َأَقرَّ َعَلی نَفإْ َفضإْ إاِلَّ َأَقرَّ لَُه بِالإْ
فهذا اإلمام نفسه یشیر إلی هذا األمر یزیل الستار عن حقیقته و یقول:

َألَةٍ  َمسإْ َعنإْ  ُهمإْ  مِنإْ َواِحُد  الإْ َیا  َأعإْ َفإَِذا  ُمَتَوافُِروَن  َمِدیَنةِ  بِالإْ ُعَلَماُء  الإْ َو  َضةِ  وإْ الرَّ فِي  لُِس  َأجإْ ُت  ُکنإْ
َها. َمَسائِِل َفُأِجیُب َعنإْ َمعِِهمإْ َو بََعُثوا إِلَيَّ بِالإْ َأَشاُروا إِلَيَّ بَِأجإْ

إن الرضا علیه السالم لم یکن المرجع األخیر الذي کان یراجع إلیه في المدینة فحسب, 
بل األقالیم اإلسالمیة الواسعة بأجمعها کانت محط رجوع العلماء و المثقفین إلیه؛ فها هي 
ذي الحشود التي کانت منحدرة إلیه لطرح مسائلهم, و هکذا کان مواضع مسیر اإلمام 
علیه السالم إلی من المدینة إلی مرو مملوءة من األنام مجتمعین حوله یسألون مسائلهم 
عن حضرته علیهم السالم و یلتمسون أجوبتهم عنه. یقول رجاء بن ضحاک الذي کان قد 

أرسله المأمون إلی المدینة إلجبار اإلمام إلی مجیئه إلی مرو:
ُه  َقاتِهِ مِنإْ ِ فِي َجمِیِع َأوإْ راً هلِلَّ َثَر ِذکإْ ُه َو اَل َأکإْ ِ تََعالَی مِنإْ َقی هلِلَّ ُت َرُجاًل َکاَن َأتإْ ...فو اهلل َما َرَأیإْ
ِزُل بََلداً إاِلَّ َقَصَدُه النَّاُس  ه ... َکاَن )علیه السالم( اَل یَنإْ ِ َعزَّ َو َجلَّ مِنإْ فًا هلِلَّ َو اَل َأَشدَّ َخوإْ
َکثِیَر َعنإْ َأبِیهِ َعنإْ آبَائِهِ َعنإْ َعلِيٍّ )علیه  ُثُهُم الإْ ُتونَُه فِي َمَعالِِم ِدینِِهمإْ َفُیِجیُبُهمإْ َو ُیَحدِّ َتفإْ یَسإْ
َسَألَنِي َعنإْ  ُموِن  َمأإْ الإْ َعَلی  بِهِ  ُت  ا َوَردإْ َفَلمَّ ِ )صلی اهلل علیه و آله(  السالم( َعنإْ َرُسوِل اهللَّ
َن  نِهِ  َو إَِقاَمتِهِ َفَقاَل لِي “یَا ابإْ لِهِ َو نََهاِرهِ َو َظعإْ ُه فِي لَیإْ ُتُه مِنإْ ُتُه بَِما َشاَهدإْ َبرإْ َحالِهِ فِي َطِریِقهِ َفَأخإْ
ُه”  تَُه مِنإْ بِرإْ َأَحداً بَِما َشاَهدإْ َبُدُهمإْ َفاَل ُتخإْ َلُمُهمإْ َو َأعإْ ِض َو َأعإْ رإْ َ ِل األإْ ُر َأهإْ اِک َهَذا َخیإْ حَّ َأبِي الضَّ

)عیون اخبار الرضا 2/ 182-180 (
إن من أعجب اإلجتماعات الشعبیة أثناء سفر اإلمام الرضا علیه السالم التي لم یر مثیل 
له هو کان إجتماع أهالي نیسابور و علمائهم و حکمائهم حول مرکب الرضا علیه السالم؛ 
حین طلبوا من حضرته بأن یحدثهم فحدثهم. قیل بأنه کان هناک أکثر من عشرین ألف 
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کاتب مسجلین کلمات اإلمام بأقالمهم. 
کان اإلمام علیه السالم یجیب ما یسأل عنه و لم تکن مسألة إال و هو یعلمها و لم یکن 

سؤال إال و هو یجیبها.
َأُل َعنإْ َشيإْ ءٍ َقطُّ إاِلَّ َعلَِم َو  َضا )علیه السالم( ُیسإْ ُت الرِّ َعبَّاس:  َما َرَأیإْ َن الإْ َراِهیَم بإْ یقول إِبإْ
َتِحُنُه  ُموُن یَمإْ َمأإْ َو َکاَن الإْ ِرهِ  تِهِ َو َعصإْ ِل إِلَی َوقإْ وَّ َ َماِن األإْ ُه بَِما َکاَن فِي الزَّ َلَم مِنإْ ُت َأعإْ اَل َرَأیإْ
آِن )  ُقرإْ تَِزاَعاٍت مَِن الإْ َؤاِل َعنإْ ُکلِّ َشيإْ ءٍ َفُیِجیُب فِیهِ َو َکاَن َکاَلُمُه ُکلُُّه َو َجَواُبُه َو تََمثُُّلُه انإْ بِالسُّ

عیون اخبار الرضا )ع( 180/2 (
إن علم اإلمام علیه السالم الواسع کان یعجب الجمیع إلی حد کان البعض یظنون أنه واحد 

من أنبیاء اهلل.
ُلوٌء مَِن  َممإْ ُت  َبیإْ الإْ َضا )علیه السالم( َو  َحَسِن الرِّ الإْ َأبِي  َد  ِعنإْ ُت  ُکنإْ  : َفِريُّ َجعإْ الإْ َماُن  ُسَلیإْ یقول 
ُثمَّ  النَّاَس  َفَتَرَک  بَِیاَء  َأنإْ یَُکوُنوا  َأنإْ  َبغِي  یَنإْ ِسي  نَفإْ فِي  ُت  َفُقلإْ ُیِجیُبُهمإْ  ُهَو  َو  َأُلونَُه  یَسإْ النَّاِس 
بَِیاء  َأنإْ ُسوا  لَیإْ َو  بَِیاَء  َأنإْ َجاِهُل  الإْ َسُبُهُم  یَحإْ ُعَلَماُء  ُحَلَماُء  َة  ئِمَّ َ إِنَّ األإْ َماُن  ُسَلیإْ یَا  َفَقاَل  إِلَيَّ  َتَفَت  الإْ

)مناقب آل ابی طالب 363/4(
إن اإلمام الرضا علیه السالم, کان عالما بلغة جمیع الشعوب و األمم فکان یرشد کل قوم 
بلغتهم و یکلم کل شخص بلغته. نعم إنه کان یتکلم بالفارسیة و الهندیة و الترکیة و الرومیة 
و ... و کان ذلک یعجب األنام بأنه کیف حصلت له اإلحاطة بجمیع اللغات و األلسن و 

یکلم کل شخص بلغته.
ُت لَُه فِي  َضا )علیه السالم( ُیَکلُِّم النَّاَس بُِلَغاتِِهمإْ َفُقلإْ :  َکاَن الرِّ َهَرِويُّ ِت الإْ لإْ یقول َأُبو الصَّ
ٍم َو ُهَو اَل  ًة َعَلی َقوإْ ُ لَِیتَِّخَذ ُحجَّ ِقهِ َو َما َکاَن اهللَّ ِ َعَلی َخلإْ ُة اهللَّ ِت َأنَا ُحجَّ لإْ َذلَِک َفَقاَل یَا َأبَا الصَّ
ِخطابِ  َو َهلإْ  َل الإْ مِنِیَن )علیه السالم( ُأوتِیَنا َفصإْ ُمؤإْ ُل َأمِیِر الإْ ِرُف ُلَغاتَُهمإْ َأ َو َما بََلَغَک َقوإْ یَعإْ

ِرَفُتُه لِلَُّغاتِ ) مناقب آل ابی طالب 362/4 ( ُهَو إاِلَّ َمعإْ
هکذا صارت أنظار الناس و العلماء و الحکماء ملتفة إلی اإلمام علیه السالم و لم یکن 
هذا األمر وفق ما کان یرومه الخلیفة. إن اإلمام الرضا علیه السالم کان یدمر مخططات 
مأمون و یعّلم طالب العلم اإللهي الصادقین في طلبهم بأن یتلقوا العلم الحقیقي من 
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معلمي مدرسة الوحي و معادنه.
العلماء و  إن ما جری في مرو من أمر مأمون بجمع کبراء المذاهب و األدیان و خبراء 
الفالسفة و المتکلمین لمناظرة اإلمام علیه السالم و احتجاجه, کان هادفا إلی التشکیک 
في أعلمیة اإلمام الرضا علیه السالم زعما منه بأن اإلمام علیه السالم سوف یعجز عن 

الجواب و یخفف من سرعة إتجاه الناس نحوه علیه السالم.
یقول الحسن بن محمد النوفلي  ثم الهاشمي: لما قدم علي بن موسی الرضا )علیه السالم( 
الجاثلیق  و رأس  المقاالت مثل  له أصحاب  یجمع  الفضل بن سهل أن  أمر  المأمون  علی 
الجالوت  و رؤساء الصابئین  و الهربذ األکبر و أصحاب زردهشت  و نسطاس  الرومي و 
المتکلمین لیسمع کالمه و کالمهم فجمعهم الفضل بن سهل ثم أعلم المأمون باجتماعهم 
فقال أدخلهم علي ففعل فرحب  بهم المأمون ثم قال لهم إني إنما جمعتکم لخیر و أحببت 
أن تناظروا ابن عمي هذا المدني القادم علي  فإذا کان بکرة فاغدوا علي و ال یتخلف منکم 

أحد فقالوا السمع و الطاعة یا أمیر المؤمنین نحن مبکرون إن شاء اهلل.
 قال الحسن بن محمد النوفلي فبینا نحن في حدیث لنا عند أبي الحسن الرضا ع إذ دخل 
علینا یاسر الخادم و کان یتولی أمر أبي الحسن ع فقال له یا سیدي إن أمیر المؤمنین یقرئک 
السالم و یقول فداک أخوک إنه أجمع ]اجتمع [ إلي أصحاب المقاالت و أهل األدیان و 
المتکلمون من جمیع الملل فرأیک في البکور إلینا إن أحببت کالمهم و إن کرهت ذلک 

فال تتجشم و إن أحببت أن نصیر إلیک خف ذلک علینا.
 فقال أبو الحسن أبلغه السالم و قل له قد علمت ما أردت و أنا صائر إلیک بکرة إن شاء 

اهلل.
 قال الحسن بن محمد النوفلي فلما مضی یاسر التفت إلینا ثم قال لي یا نوفلي أنت عراقي و 
رقة العراقي غیر غلیظة فما عندک في جمع ابن عمک علینا أهل الشرک و أصحاب المقاالت؟
 فقلت جعلت فداک یرید االمتحان و یحب أن یعرف ما عندک و لقد بنی علی أساس غیر 

وثیق البنیان و بئس و اهلل ما بنی
 فقال لي و ما بناؤه في هذا الباب؟



45زیستن زیر سایه خورشید

 قلت: إن أصحاب الکالم و البدعة خالف العلماء و ذلک أن العالم ال ینکر غیر المنکر و 
أصحاب المقاالت و المتکلمون و أهل الشرک أصحاب إنکار و مباهتة إن احتججت علیهم 
بأن اهلل واحد قالوا صح ]صحح [ وحدانیته و إن قلت إن محمدا رسول اهلل ص قالوا أثبت 
رسالته ثم یباهتون  الرجل و هو یبطل علیهم بحجته و یغالطونه حتی یترک قوله فاحذرهم 

جعلت فداک.
 قال فتبسم ثم قال لي یا نوفلي أ فتخاف أن یقطعوا علي حجتي ؟

 فقلت ال و اهلل ما خفت علیک قط و إني ألرجو أن یظفرک اهلل بهم إن شاء اهلل تعالی.
 فقال لي یا نوفلي أ تحب أن تعلم متی یندم المأمون؟

 قلت نعم.
 قال إذا سمع احتجاجي علی أهل التوراة بتوراتهم و علی أهل اإلنجیل بإنجیلهم و علی 
أهل الزبور بزبورهم و علی الصابئین بعبرانیتهم و علی أهل الهرابذة بفارسیتهم و علی 
أهل الروم برومیتهم و علی أصحاب  المقاالت بلغاتهم فإذا قطعت کل صنف و دحضت  
حجته و ترک مقالته و رجع إلی قولي علم المأمون الموضع الذي هو سبیله  لیس بمستحق 

له فعند ذلک یکون الندامة و ال حول و ال قوة إال باهلل العلي العظیم.
 فلما أصبحنا أتانا الفضل بن سهل فقال له جعلت فداک إن ابن عمک ینظرک ]ینتظرک [ و قد 
اجتمع القوم فما رأیک في إتیانه فقال له الرضا ع تقدمني فإني صائر إلی ناحیتکم إن شاء 
اهلل ثم توضأ وضوء للصالة و شرب شربة سویق و سقانا منه ثم خرج و خرجنا معه حتی 
دخلنا علی المأمون و إذا المجلس غاص  بأهله و محمد بن جعفر و جماعة من الطالبیین و 
الهاشمیین و القواد حضور فلما دخل الرضا ع قام المأمون و قام محمد بن جعفر و جمیع 
بني هاشم فما زالوا وقوفا و الرضا ع جالس مع المأمون حتی أمرهم بالجلوس فجلسوا 
فلم یزل المأمون مقبال علیه یحدثه ساعة ثم التفت إلی الجاثلیق فقال یا جاثلیق هذا ابن 
عمي علي بن موسی بن جعفر و هو من ولد فاطمة بنت نبینا و ابن علي بن أبي طالب ص 

فأحب أن تکلمه أو تحاجه و تنصفه ...) عیون اخبار الرضا )ع( 154/1 (
فاستمرت هذه المناظرات حتی ألزم اإلمام علیه السالم کال من العلماء و الفالسفة و 
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المتکلمین و کبار األدیان و ... بالبرهان و الدلیل و وضح األمر للجمیع و قبل کل منهم 
مقالة اإلمام علیه السالم و رجعوا عن دالئلهم و عقائدهم السابقة.

فکان الرضا علیه السالم _حین مناظرته و مواجهته العلمیة الثقافیة مع العلماء و مفکري 
التیارات الفکریة المختلفة و ممثلي المدارس المتنوعة_ کما کان کإمام رؤوف و حنون, 
أي  یرد  و ال  التکریم  و  اإلحترام  بغایة  مسائلهم  و  شبهاتهم  و  أسئلتهم  عن  یجیب 
مواجهة علمیة و ال یقلقه طرح أي شبهة من ناحیة المناظرین و هکذا یظهر للعالمین معنی 

کون شخص إماما و هادیا في الثقافة اإلسالمیة.
إن اإلمام الرضا علیه السالم, برعایته األصول التي یجب أن تراعی في کل مناظرة و 
تابعیه و نوههم  المفکرین و شیعته و  العلماء و  المجتمع اإلسالمي و  نبه  محادثة علمیة, 

بالطریق و المنهج الصحیح في المناظرات العلمیة. هنا نشیر إلی بعض تلک األصول:
1-الصبر و الحلم:إن سلوک اإلمام علیه السالم مع المخالفین في هذه المناظرات کان 
سلوک صابر و  واسع الصدر و کان قد تبلغ المحادثات أحیانا إلی ساعات متوالیة و لکن 

اإلمام علیه السالم کان یتابع المحادثات بالتأني و الصبر.
2-رعایة اإلنصاف: إن اإلمام علیه السالم کان یراعي اإلنصاف في جمیع الجلسات و 
تمام المناظرات و کان یطلب من المناظرین ایضا بأن ینصفوا؛ فیجب أن ینصب المناظر 
رعایة اإلنصاف کمرشده في مناظرته مع اآلخرین, کان من کان, من کل طبقة و من أي 
مذهب و مدرسة؛ و علیه أن یجتنب من األقوال التعصبیة المخالفة مع روح اإلنصاف غایة 

اإلجتناب.
خبیرا  یکون  أن  و  معتقداته  و  اآلخر  الطرف  بعقائد  محیطا  یکون  أن  المناظر  3-علی 
بمصادرهم العلمیة و کتبهم اإلعتقادیة. کما أن الرضا علیه السالم کان یستخدم کتبهم 

و مصادرهم في مناظرته مع کل عالم من علماء المذاهب المختلفة.
4-یجب في المناظرة أن ال نقطع کالم الطرف اآلخر, بل لنعط الفرصة للناقد کي یتم 
انتقاده بأکمله ثم نقوم برده أو الجواب عنه. کما کان الرضا علیه السالم ال یقطع کالم 

أحد أثناء محادثته.
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5-یجب أن تقام المناظرات بین حشود من المفکرین و سائر الناس حتی یثبت الحق و 
یؤید من جانب اآلخرین کإعتقاد صحیح قابل للدفاع عنه فیکون ذلک مانعا عن ترویج العقائد 
الباطلة و غیر القابلة للدفاع. کما کان العلماء و الناس حاضرین أثناء مناظرة اإلمام علیه 

السالم مع المفکرین.
عند ساحة اهلل الربوبیة

إن أحسن األسی و أفضل الناس إلدراک حقیقة العبادة و العبودیة هم أولیاء اهلل و األئمة 
الصادقین علیهم السالم؛ فسیرة الرضا علیه السالم هي خیر أسوة و مثال لعبادة اهلل و 
عبودیته؛ فإحیاء لیالیه و سجداته الطویلة و صالته في أول وقتها, و صیامه و ... کل ذلک 
یعلمنا کیف یجب أن نجتهد في عبادة اهلل. کان الرضا علیه السالم یعتبر منتصف اللیل 
کخیر األوقات لعبادة اهلل عز و جل و یشتغل بعبادة اهلل و ذکره و تسبیحه في آناء اللیالي 

بإحیائها.
َثَر  یِي َأکإْ َهِر ُیحإْ لِ  َکثِیَر السَّ مِ  بِاللَّیإْ یقول إبراهیم بن العباس: َکاَن )علیه السالم( َقلِیلَ  النَّوإْ

ح . بإْ لَِها إِلَی الصُّ لََیالِیهِ مِنإْ َأوَّ
إن من أجمل مظاهر حیاته علیه السالم العبودیة هو سجداته الطویلة. هذه السجدات التي 

تکون فوق العبادات الفرائضیة تظهر مدی إظهاره العبودیة أمام اهلل عز و جل.
یقول الصولي:... ما رأیت امرأة قط أتم من جدتي هذه عقال و ال أسخی کفا و کانت تسأل 
عن أمر الرضا )علیه السالم( کثیرا فتقول:...کان )علیه السالم( إذا صلی الغداة و کان 

یصلیها في أول وقت ثم یسجد فال یرفع رأسه إلی أن ترتفع الشمس .
فیها  له  فیها فأحصیت  مکثه  السالم( سجدة طال  الهروي: سجد )علیه  الصلت  أبو  یقول 

خمسمائة تسبیحة ثم انصرف )عیون أخبار الرضا )2/137(
السالم  علیه  فکان حضرته  الصیام,  إلی  السالم رغبة خاصة  علیه  الرضا  و کان لإلمام 

یصوم کثیرا طوال کل عام. 
یقول إبراهیم بن العباس: کان کثیر الصیام فال یفوته صیام ثالثة أیام في الشهر و یقول 

ذلک صوم الدهر.
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إن الصالة رکن من أرکان الدین األساسیة و عمود سرادق اإلسالم و معراج للمؤمنین. 
إنها أرض تزدهر فیها الحقیقة و الصدق, فهي حائلة دون الزیف و الکذب. الصالة تنتج 
السکینة و السکون, و تولد األمن الروحي, فهي أرضیة صالحة إلزالة کل خوف و قلق. 
فمن ذاک المنظور, نری التعلیمات اإلسالمیة زاخرة من أهمیة الصالة و دوره الحیاتي في 
حیاتنا الیومیة؛ فهناک تأکیدات کثیرة علی إقامة الصالة مع رعایة آدابها و شروطها الخاصة 
بها, من رعایة زمانه في أول وقتها و غیرها من اآلداب, خاصة إتیانها بالجماعة. فألجل 
أهمیة هذا األمر, نری أئمتنا علیهم السالم مهتمین به غایة اإلهتمام, في سیرتهم و 
سلوکهم, حتی تتبین أهمیة الصالة لآلخرین. إن اإلمام الرضا علیه السالم في سیرته 

کان قد أکد علی أهمیة هذا الموضوع في موارد کثیرة.
بخراسان،  السالم  علیه  الرضا  مجلس  في  یوما  کنت  القزاز:  موسی  بن  إبراهیم  یقول: 
فألححت علیه في شي ء طلبته منه، فخرج یستقبل بعض الطالبین، و جاء وقت الصالة، فمال 
إلی قصر هناک، فنزل تحت شجرة بقرب القصر، و أنا معه، و لیس معنا ثالث، فقال: »أذن« 
فقلت: ننتظر یلحق بنا أصحابنا. فقال: »غفر اهلل لک، ال تؤخر الصالة عن أول وقتها إلی 

آخر وقتها، من غیر علة علیک، ابدأ بأول الوقت .
الرضا علیه السالم و تدل علی مدی أهمیة  هناک واقعة أخری سجلت في سیرة اإلمام 
الصالة و دورها الحیاتي ففي تلک األیام التي کان اإلمام علیه السالم معتنیا بمجلس 
المناظرة التي کان قد رتبها المأمون کي یجعله یناظر مع کبار علماء األدیان و المذاهب 
المتکلمین و  المسیحیین و  العلماء  الفلسفیة و کان علیه السالم یتحدث مع  المدارس  و 
کبار  من  واحدا  کان  الذي  الصابي  عمران  مع  مناظرته  أثناء  الصالة  حین  حان  الفالسفة, 
علماء زمانه و مشاهیر متکلمیه, فبینما کان قد وصل األمر إلی نقاطه الهامة الخطیرة و کان 
الصابي مشرفا علی قبول کلمات اإلمام, ترک اإلمام الرضا علیه السالم المناظرة و قال: 

نصلي  و نعود.
 فنهض و نهض المأمون فصلی الرضا )علیه السالم( داخال و صلی الناس خارجا خلف 
محمد بن جعفر ثم خرجا فعاد الرضا )علیه السالم( إلی مجلسه و دعا بعمران فقال سل یا 
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عمران فسأله عن الصانع تعالی و صفاته و أجیب إلی أن قال أ فهمت یا عمران قال نعم 
یا سیدي قد فهمت و أشهد أن اهلل علی ما وصفت و وحدت و أن محمدا عبده المبعوث 

بالهدی و دین الحق ثم خر ساجدا نحو القبلة و أسلم-
من  یکن  _مهما  أمرا  تقدم  ال  التي  سیرتهم  و  العظماء  اإلنسانیة  قادة  طریقة  هي  هذه 
أهم  و  المجالس  أعظم  في  کانوا  إن  و  وقتها؛  أول  في  علی صالتهم  بمکان_  األهمیة 

األمور.
مع البؤساء و المساکین

إن المواساة مع البؤساء و المساکین هي من جملة خصائص اإلمام و الحاکم في المجتمع 
اإلسالمي؛ و لها نتائج بناءة جدا. هذا األمر المهم کان موجودا في جمیع دعوات األنبیاء 
و األولیاء اإللهیین؛ و قد اهتموا إلیه من أوائل أیام اإلسالم؛ و النبي صلی اهلل علیه و 
آله کان یعیش مع المساکین و الحفاة و الممالیک. کان بجنبهم, یجلس معهم و یرافقهم و 
یعیش کعیشتهم. و هکذا کان أئمتنا علیهم السالم و ما سلک أحدهم مسلکا غیر ذا _سواء 
کانوا جالسین علی سریر الحکم أم ممنوعین عنه_ بل عاشوا  کأناس الطبقات السفلی في 

فقرهم و حرمانهم.
البؤساء و  المعصومین علیهم السالم_ کان مع  إن اإلمام الرضا علیه السالم _کآبائه 
_مع  السالم  علیه  فکان  أرسطقراتیة؛  و  ترف  أي  عن  بعیدا  کعیشتهم,  یعیش  المساکین, 
کونه ولي العهد_ یعیش عیشة آبائه األکرمین علیهم السالم _خالفا ألسالیب الخالفة 
و الحکومة آنذاک_ فکان یبطل أسلوب حیاة المأمون بسلوکه علیه السالم و یبدي تفکراته 
غیر اإلسالمیة بطریقته. إن اإلمام علي بن موسی الرضا علیه السالم کان یصف المؤمن 
کعضو من المجتمع اإلنساني العظیم؛ مجتمع یکون األفراد فیه إما مسلما فإخوان في الدین 
و إما غیر مسلم فشریک في النوع؛ مجتمع تظل آالم أعضائه بمثابة آالم المؤمن فیری 
نفسه مکلفا بإغاثة الملهوفین و إمداد المظلومین؛ فال تبخل بما یستطیعه من المساعي. یری 
أبناء آدم کأعضاء جسد واحد فتؤلمه آالم غیره و مصائبهم کآالم نفسه و مصائبه, فیوسع 

بذلک الحساسیة اإلجتماعیة و ینمي العواطف اإلنسانیة.
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أجل الخالئق و اکرمها اصطناع المعروف ، و إغاثة الملهوف ، و تحقیق أمل اآلمل ، و 
تصدیق مخیلة الراجی

َوی … )عیون  َبلإْ َمانَةِ َو الإْ ِل الزَّ ِن َأهإْ ِقَیاَم بَِشأإْ ةِ الإْ حَّ َل الصِّ َ تََباَرَک َو تََعالَی َکلََّف َأهإْ … َأنَّ اهللَّ
اخبارالرضا)ع( 89/2(

إن التوجه إلی حوائج المحوجین و قضائها له مکانة خاصة في ثقافة اإلسالم اإللهیة و 
مساعدة  إلی  لیتسابقوا  علیه  قادرا  کان  من  علی  فریضة  و  تکلیف  األمر  اإلنسانیة. هذا 
البائسین. فثم سباق یقرب فیه المشارکون إلی اهلل عز و جل و یقعون تحت ظل رضایة اهلل 
تعالی, بکل خطوة یخطونها و جهد یبذلونه. فلذا کان النبي صلی اهلل علیه و آله و األئمة 
علیهم السالم مهتمین به أکثر من اآلخرین فسلکوا في سیرتهم هذا المسلک فهي ملیئة 

من أیادیهم البیض و مساعیهم المنیرة.
َدَقةِ. َضِل الصَّ عِیِف مِنإْ َأفإْ ُنَک لِلضَّ َعوإْ

کان اإلمام الرضا علیه السالم یسبق من غیره إلی هذا األمر؛ فکان جزءا من سیرتها. لم 
یدخر ماال أیام والیة عهده و کان یجود بما عنده للبؤساء و المساکین لیدخر آلخرته.

أّن اإلمام علي بن موسی الرضا علیه السالم فّرق بخراسان أمواله  کّلها في یوم عرفة، 
فقال له الفضل  بن  سهل: ما هذا المغرم؟

فقال: بل هو المغنم .
فالذین  إلهیا؛  عمال  و  إنسانیة  کرامة  المحرومین  مساعدة  و  البؤساء  إغاثة  تکون  فهکذا 
یسلکون مسلکا غیر هذه الطریقة مرددین شعارات الکرامة اإلنسانیة و حقوق اإلنسان, فی 

الحقیقة, لیسوا سائرون مسیرا صحیحا و ال یفون بمسئولیاتهم.
کان اإلمام علیه السالم یقاسم ما کان عنده من النعم مع البؤساء و الفقراء و یشرکهم 

في عیشته فکان ال یزال یذکرهم کائنا معهم واقفا بجنبهم.
َب َمائَِدتِهِ  َفةٍ َفُتوَضُع ُقرإْ َضا ع إَِذا َأَکَل ُأتَِي بَِصحإْ َحَسِن الرِّ ٍد َقاَل: َکاَن َأُبو الإْ ِن َخالَّ ِر بإْ َعنإْ ُمَعمَّ
َفةِ ُثمَّ  حإْ َک الصَّ ئًا َفُیوَضُع فِي تِلإْ ُخُذ مِنإْ ُکلِّ َشيإْ ءٍ َشیإْ تَی بِهِ َفَیأإْ ا ُیؤإْ َعاِم مِمَّ َیِب الطَّ مُِد إِلَی َأطإْ َفَیعإْ

َمَساِکین … ُمُر بَِها لِلإْ یَأإْ
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هکذا کان الرضا علیه السالم في عالقاته اإلجتماعیة ایضا و ال یری تفاوت بین ظاهره 
و ظاهر الناس و شعوب المجتمع؛ و ما کان ُیعَرف حیث یحضر بین الجماعات و لم یکن 
له تصرفات رسمیة من المرافقین و المالزمین و ما کان یسلک سلوک الملوک و األمراء. 

یعلم  و  األمراء  تصرفات  و  الخلفاء  أعمال  بسلوکه  یبطل  کان  السالم  علیه  الرضا  إن 
الناس بأنه هکذا یکون أسلوب حیاة الحکام اإلسالمیین؛ کان علیه السالم ال یفرق بین 

المحرومین و األمراء أو البؤساء و ضباط الحکومة فما کان في رؤیته تفاوت بینهم.
هِ ِخاَلَف َساَلمِهِ  لِمًا َفَسلََّم َعَلیإْ َضا )علیه السالم( َقاَل: َمنإْ لَِقيَ  َفِقیراً ُمسإْ ِن ُموَسی الرِّ َعنإْ َعلِيِّ بإْ

َباُن. هِ َغضإْ ِقَیاَمةِ َو ُهَو َعَلیإْ َم الإْ َ َعزَّ َو َجلَّ یَوإْ َغنِيِّ لَِقَي اهللَّ َعَلی الإْ
َرُه  مِنًا َأوإْ َحقَّ َتَذلَّ ُمؤإْ ِ )صلی اهلل علیه و آله(  َمِن اسإْ َقاَل الرضا علیه السالم: َقاَل َرُسوُل اهللَّ

َضُحُه. ِقَیاَمةِ ُثمَّ یَفإْ َم الإْ ُ یَوإْ ِرهِ َأوإْ قِلَّةِ َذاِت یَِدهِ َشَهَرُه اهللَّ لَِفقإْ
کان اإلمام علیه السالم مع الکتل المحرومة؛ واقفا بجنبهم؛ فلعدم نأیه عنهم کان یعرف 
مشاکلهم و یطلع علی آالمهم و مصائبهم و یعلم حوائجهم. هکذا کان إمامنا العظیم 
علیه السالم عارفا بآالم الطبقات المحرومة خبیرا بما یجري علیهم من العسر و العناء.
لهذا نعتقد أّنال مثیل له و آلبائه فی الکرامة اإلنسانیة التی تظهر فی أعلی مراتبه، کما قال 

یاسر الخادم لإلمام الرضا)ع(:
»لما کان بیننا و بین طوس سبعة منازل اعتل أبو الحسن )ع( فدخلنا طوس و قد اشتدت 
به العلة فبقینا بطوس أیاما فکان المأمون یأتیه في کل یوم مرتین فلما کان في آخر یومه 
الذي قبض فیه کان ضعیفا في ذاک الیوم فقال لي بعد ما صلی الظهر یا یاسر ما أکل الناس 
شیئا قلت یا سیدي من یأکل هاهنا مع ما أنت فیه فانتصب )ع( ثم قال هاتوا المائدة و لم 
یدع من حشمه أحدا إال أقعده معه علی المائدة یتفقد واحدا واحدا فلما أکلوا قال ابعثوا 
ضعف  و  علیه  أغمي  األکل  من  فرغوا  فلما  النساء  إلی  الطعام  فحمل  بالطعام  النساء  إلی 
الوحیة   وقعت  و  حاسرات  حافیات  نساؤه  و  المأمون  جواري  جاءت  و  الصیحة  فوقعت 
و  یتأسف  و  لحیته  علی  یقبض  و  رأسه  علی  یضرب  حاسرا  حافیا  المأمون  جاء  و  بطوس 
یبکي و تسیل دموعه علی خدیه فوقف علی الرضا )ع( و قد أفاق فقال یا سیدي و اهلل ما 



زیستن زیر سایه خورشید 52

أدري أي المصیبتین أعظم علي فقدي لک و فراقي إیاک أو تهمة الناس لي أني اغتلتک 
فإن  أبي جعفر ع  معاشرة  المؤمنین  أمیر  یا  قال أحسن  إلیه ثم  قال فرفع طرفه  قتلتک  و 
ما  بعد  اللیلة قضي علیه  تلک  فلما کان من  قال  بین سبابتیه  عمرک و عمره هکذا و جمع 
 ذهب من اللیل بعضه فلما أصبح اجتمع الخلق و قالوا إن هذا قتله و اغتاله یعنون المأمون «

)عیون أخبار الرضا علیه السالم، ج 2، ص: 242(
ال یوصف مدی أهمیة و أصالة نظرة اإلمام )ع( فی تکریم المذاهب و المعتقدات األخری 
تکریم  فی  یتمّثل  األمر  هذا  و  االنسان.  الحقوق  الی  الصادق  اإلعتقاد  لنا  تّثبت  التی 

اإلمام )ع( و احترامه لمبادئ الزراتشة وصیة مجوسّی:
»قال یاسر و کتب من نیسابور إلی المأمون أن رجال من المجوس أوصی عند موته بمال 
جلیل یفرق في الفقراء و المساکین ففرقه قاضي نیسابور علی فقراء المسلمین فقال المأمون 
للرضا )ع( یا سیدي ما تقول في ذلک فقال الرضا ع إن المجوس ال یتصدقون علی فقراء 
المسلمین فاکتب إلیه أن یخرج بقدر ذلک من صدقات المسلمین فیتصدق به علی فقراء 

المجوس.«
و فی الحال کیف نسطیع أن نقاس بین هذه الثقافة العملیة و المتقدمة و التصریحات الکاذبة 

التی تدّل علی الحمایة عن حقوق اإلنسان فی الدول الغربیة الطّماعة للقدرة.
بلی، إّن المأمون المستکبر و الطّماع للقدرة لم یقدر أن یری األعمال اإللهیة و الذسالمیة 
من جانب اإلمام الرضا)ع(. و فضح یوما بعد یوم، و و إرتعش بنیان دولته حتی یقتل 
اإلمام )ع(، لکن فی الحقیقة التاریخیة قد ذّل المأمون العباسی نفسه لمن یقرأ التاریخ حّرا 

و خّلد اإلمام الرضا)ع( و مدرسته إلی األبد.
الیوم  في  العباسي  المأمون  بید  السالم مسموما  علیه  الرضا  موسی  بن  علي  اإلمام  قتل 
اآلخر من شهر الصفر عام 203 الهجری بعد سنین سنیة و أعوام مبارکة ملیئة من السجایا 

اإلنسانیة؛ فلبی دعوة ربه فنال الشهادة کآبائه و أبنائه المظلومین المضطهدین.
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 say in this regard?” Imam (A.S.) replied: “Zoroastrians do not give
 anything to Muslims. Write a letter to the Judge of Neyshabour,
 and tell him to take the same amount from Muslims’ taxes and
 distribute it among the Zoroastrian poor.” (Parts of Imam Reza
 (A.S.)’s Words, Volume 92, p. 95, as cited in Oyun Akhbar al-Reza
(A.S.) 15/2; Musnad al-Imam Reza (A.S.) 332/2 ).
 Compare this to the human rights claimed by the hypocrite West,
 and how they treat those with ideology and thoughts against their
hegemonic policies.
 Ma’mun, the arrogant Abbasid caliph, did not tolerate Imam’s
 Islamic and divine manners, and became more disgraced day by
 day, and the foundations of his government were weakening until
 when he murdered Imam Reza (A.S.); In fact, he condemned and
 destroyed himself before the free thinkers and the history while
Imam (A.S.) and his school remained eternal.

  Imam Ali Ibn Musa al-Reza (A.S.), after an illuminating and
 blessed life, filled with benevolent qualities, was poisoned by
 Ma’mun, the Abbasid Caliph, on the last day of Safar 203 AH. and
  obeyed his Lord’s invitation and was martyred.
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    deprived masses of people.
 Human sanctity and dignity, and their comfort and independence
 have been of a high, unique and unequaled position. Yasser, Imam
 Reza (A.S.)’s servant, said: “On the day Imam Reza (A.S.) was
 poisoned by the wicked Abbasid caliph, and was martyred by it,
 after performing midday prayers, Imam Reza (A.S.) said to me”O’
Yasser! Have the people (his family and servants) eaten?”
 I replied: “Your Holiness! Who can eat while you are in this
 condition? (Severely poisoned and spending the last moments
 of life). Imam (A.S.) sat up, and said: “Bring the food, and then
 summoned everyone, did not leave anyone out, and displayed his
 love and tenderness to every single person there… when everyone
 finished eating, Imam (A.S.) fell unconscious…” (Parts of Imam
 Reza (A.S.)’s Words, first volume, p. 95, as cited in Oyun Akhbar
al-Reza (A.S.))
 Respecting other religions and their followers was of an
 indescribable significance to Imam Reza (A.S.), which reflects
 man’s true rights; even after death of a Zoroastrian (who had not
 converted to Islam), Imam Reza (A.S.) respected his ideology,
 demands and will.
 Imam’s servant, Yasser, said: “A letter came to Ma’mun from
 Neyshabour, which read: ‘A Zoroastrian man had demanded in his
 will to distribute a huge amount of his property among the needy
 and the poor. The Judge of Neyshabour had distributed the property
among Muslims.’”
 Ma’mun said to Imam Reza (A.S.): “Your Holiness! What do you
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thought of them and was with them.
 Moemer Ibn Khalad says, “When Imam Reza ate, he asked for a
 tray. He looked at the best food they brought for him then, would
 the]take some from the food and put that in the tray. Then ordered
       to take the tray to the poor” (Osul al-Kafi 52/4).[servants
 Imam Reza (A.S.) had no difference with people and the masses in
 the society in social relations and wherever he appeared he would
 not be known and he never moved or travelled with his followers
 and attendants and didn’t behave like kings. By his practical
 method and behavior, he always disproved the deeds and behaviors
 of the Caliphs and informed people that the way of life of Islamic
 governors is thus; the Imam never distinguished between the needy
 and the poor and the leaders and authorities.
 Imam Reza (A.S.): “Whoever sees a Muslim poor and does not say
 hello to him while he says hello to the rich, on the Judgment Day
 he will see the Almighty God frowning upon him” (Bihar al-Anwar
    38/72).
 Imam Reza: “Whoever degrades a believer or looks down on him
 because of his poorness or destitute, he will be disgraced by God
on the Judgment Day” (Uyun Akhbar al-Reza (A.S.) 33/2).
 Imam was kind to the masses. He sided with the deprived masses
 and was with them; and as he didn’t distance himself from common
 people, he was well informed of their problems and quite aware
 of their pains and sorrows and recognized their needs; therefore,
 the distinguished humane Imam was familiar with the pains of the
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 of the needy and fulfillment of the desires of the poor is of special
 position and importance. This is a duty and assignment for those
 who can to help the disabled. This is a competition in which
 the participants with each step they take get even closer to God
 Almighty and divine rewards and are in the shadow of God’s
 satisfaction. This is why our Prophet and Imams, more than others,
 have paid attention to this important issue and have behaved as
such in their ways of life.
 Imam Reza: “The best charity and alms in the way of God is
   helping the poor” (Tohaf al-Oghol/ 525).
 Imam Reza (A.S.) also was himself ahead of others in this regard
 and behaved thus in his own life. He accumulated no wealth during
 his time as the crown prince; and he gave all he was provided with
to the needy and the poor and stored them instead for the Hereafter.
 Imam Reza (A.S.) in Khorasan divided all his wealth on the day of
 Arafah (among people and the needy). (At this time) Fazl Ibn Sahl
 stated that this deed brings about loss. The Imam (A.S.) said: “Rather,
 this is a profitable indeed. Do not consider loss whatever you give
away for divine rewards and human dignity” (Bihar al-Anwar100/49).
 This is why coming to the aid of the needy and the poor is regarded
 a human dignity and a divine deed; so those that act unlike this and
 speak of human dignity and human rights do not follow the straight
path and do not perform their tasks properly.
 Imam Reza (A.S.) shared whatever he possessed of blessings with
 the poor and the needy and shared his life with them and always
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 positions or not- ever abandoned this lifestyle; rather, they lived
like the poorest of the people.
 Imam Reza (A.S.) also in his lifetime, like his fathers, was with
 the needy and the poor and lived like them and avoided any kind
 of luxury and aristocracy. Although Imam had been chosen as the
 crown prince but he still lived in the style of his fathers, unlike
 what was common among those ruling the Caliphate, and by his
 behavior questioned the lifestyle of Ma’mun and revealed his
 non-Islamic beliefs. Imam Ali ibn Musa al-Reza (A.S.) in all his
 statements considers a devout person or believer as a member
 of the great human society; a society in which humans are either
 Muslims or religious brothers, or non-Muslims and fellowmen;
 a society in which the pains and sorrows of each member is
 considered the pains and wounds of the believers and they feel
 responsible to come to the aid of the needy and avenge the
 tyrannized and spare no efforts in this way. People are all members
 of the same society and the pains of each human will also pain
other people and give rise to social sensitivity and human emotions.
 Imam Reza (A.S.): “Being generous to people, serving food to the
 poor, doing justice to the oppressed and looking after the needy are
      the most praiseworthy characteristics” (Bihar al Anwar 357/78).
 Imam Reza (A.S.): “God has made the rich responsible to rise in
 support of the bedridden patients and other sick people…” (Uyun
       Akhbar al-Reza (A.S.) 89/2).
 In the divine and humane culture of Islam, attention to the needs
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 home and people outside, behind Mohammad Ibn Jafar. After the
 prayers, the Imam came back to the meeting and called for Omran
Sabi and said: “Now, ask o’ Omran.”
 And again Omran posed some questions and the Imam replied and
 said after answering: “Did you get (the answer to your question?)”
 He replied: “Yes, my lord, I realized it.” And at the end of this
 discussion which lasted for some time, Omran Sabi was guided
 to the straight path and said “Shahadatayn” and lay in prostration
 towards the Qiblah and became a Muslim believer … (Uyun
Akhbar al-Reza (A.S.) 154/1).
 This is the way of life of those great leaders of humanity who
prefer no other thing, even though of high importance, to first-
 time prayers and worship of God Almighty; even in the greatest of
meetings and the most valuable of deeds.

With the Needy and the Poor
 Sympathy with the needy and the poor is one of the basic attributes
 of the Imam and the governor in the Islamic community and leads
 to very productive outcomes. This important issue has existed in all
 invitations of divine prophets and leaders and in Islam also it has
 always drawn great attention since the first days; and the Prophet
 (P.B.U.H.) was always with the needy and the bare-footed people
 and slaves and lived with them. The Prophet was with them; he
 sat with them and rose up with them and lived like them. Our
 Imams were all like this too and none of them- either in governing
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 that the importance of prayers has become quite clear for others as
 well. Imam Reza (A.S.), too, in his way of life and on many other
occasions, has showed the significance of this issue.
 Ibrahim Ibn Musa Ghazar says, “One day in Khorasan at a mosque,
 I was at the service of Imam Reza. I was insisting on something I
 wanted from the Imam. In the meantime, Imam left the mosque to
 welcome a group of people. On the way, the time of prayer came.
 Imam suddenly stopped. We were only two. Imam told me, ‘Call
  Azan.’ ‘Wouldn’t it be better to wait for the companions to join us?’
 I replied. Imam said, ‘God bless you. Never postpone your first
 time prayer to a later time without a reason. Never lose the chance
 to say your prayer first time’. So I called Azan and we prayed
together” (Montaha al-Amal 1651/3).

  In the life of that great Imam, an incident has been recorded which
 sheds light on the great and vital importance of first-time prayers.
 In those days, Ma’mun held discussion and debate meetings and
 invited the Imam (A.S.) and the great scholars of religions and
 philosophical schools to debate and the Imam would discuss with
 Christian scholars, theologians and philosophers. When debating
 with Omran Sabi, one of the great scholars and famous theologians
 of that time, the prayer time arrived and while their discussion with
 Omran Sabi had reached its crucial point and Omran was about to
 give in to the Imam’s words, the Imam stopped conversing and told
Omran: “Let us pray and go back to discussion later.”
 So the Imam and Ma’mun rose to their feet. The Imam prayed at
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 ‘Imam Reza (A.S.) always held first-time prayers and when his
 morning prayers came to an end, he would lie in prostration and not
 hold up his head until the sunrise; and meanwhile, the Imam was
engaged in praying to God” (Uyun Akhbar al-Reza (A.S.) 422/2).
 Also, Abasalt has said, “I saw Imam Reza prostrating and saying
five hundred times the word ‘Sobhan Allah’” (Uyun Akhbar al-
  Reza (A.S.) 30/1).
 Imam Reza (A.S.) had a special interest in fasting. This is why
throughout the year he would go on many recommended (non-
obligatory) fasting.
 Ibrahim ibn Abbas says: “The Imam would fast a lot, he would
 never forget the fasts in the beginning, middle and end of the
 month, and said: “fasting on these three days equals the fasting of
Dahr” (Uyun Akhbar al-Reza (A.S.) 198/1).
 Prayer is the basic tenet of religion and the pillar of Islam and
 the ascension of Muslim believers. Prayer paves the way for the
 flourish of righteousness and propriety and inhibits perversity and
 dishonesty. Prayer brings about peace, calm and mental security
 and removes any kind of worries and concerns. Thus, in Islamic
 teachings, the importance of prayers and its vital role have been
 greatly mentioned and its establishment with special traditions and
 conditions has been highly emphasized and holding it at the proper
 and first time has been considered necessary, specifically holding
 it in communities or groups. Due to the importance of this issue,
 our leaders have paid great attention to this in their ways of life so
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words in any meetings.
5. Scientific debates must be held among scholars and people so 

that the right and accurate and cogent views can be confirmed 
by others as the correct beliefs and so that we can prevent the 
promotion of false and unconvincing beliefs; in the same way 
that people and thinkers attended the debates of the Imam 
(A.S.) with the scholars.

 Before God
 The best of epitomes and the worthiest of humans for perception of
 the truth behind worship of God are divine authorities and the true
 leaders. The way of life of Imam Reza (A.S.) is also the best model
 for the worship of God. Keeping vigils at nights, long prostrations,
 first-time prayers, fasting and so many other things about the Imam
 teach us how to strive in the worship of God. Imam Reza (A.S.)
 considered the midnight as the best time for worshiping God and
 by keeping vigils at the heart of the night, he engaged in midnight
prayers.
 Ibrahim Ibn Abbas says, “Imam slept very few hours at nights and
 vigils at nights, he kept vigils many nights from the beginning till
       morning” (Uyun Akhbar al-Reza (A.S.) 184/2).
 One of the beautiful and noteworthy manifestations of the way
 of life and prayers of Imam Reza (A.S.) is his long prostrations;
 prostrations that are beyond obligatory worships and show the
expression of Imam’s worship and slavery to God.
 Souli says: “I asked my granny who was a knowledgeable and wise
 woman to tell me about the manners of Imam Reza and she said,



63زیستن زیر سایه خورشید

leader in the Islamic culture to all the peoples in the world.
 Imam Reza (A.S.), in these negotiations and discussions, by
 complying with principles that must be observed in a scientific
 debate and discussion, reminds the Islamic community and the
 scholars and thinkers and Shia followers and disciples about the
 proper method in scientific debates. Now, we will refer to a few
principles in these debates:
1. Patience and forbearance: In these debates, the Imam 

encounters the dissidents with patience and great generosity and 
sometimes some of these discussions lasted for hours. Imam, 
throughout these, continues the discussions patiently.

2. Fairness: In all these meetings and everywhere in the 
discussions, the Imam tried to be fair and also asked the other 
sides to be fair; so when debating with anyone, in any class or 
of any religion or sect, one must be fair and completely avoid 
prejudiced and unfair words.

3. In a scientific debate, the debaters must have complete and 
full mastery over their own beliefs and faiths and those of the 
other sides and be completely familiar with scientific resources 
and books and various belief systems; in such a way that when 
debating with any scholar, Imam Reza (A.S.) benefited from 
their books and resources as well.

4. In a debate, the words of the other side must not be interrupted 
and rather, the critics must be allowed to fully express their 
criticisms and problems and then one should answer them; the 
same way that Imam Reza (A.S.) never interrupted anyone’s 
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 them) and reveal the inaccuracy of their reasons and once each one
 of them gives up their words and admits my words, then Ma’mun
 will realize that what he had been thinking of is futile and he will
 never achieve his goal; this is when he will become sorry…” (Uyun
Akhbar al-Reza (A.S.) 154/1).
 The morning came and everyone from the military generals, Bani
 Hashem Family and the people, etc. all gathered in the meeting
 arranged by Ma’mun. The Imam made his ablution, drank a
 sherbet and entered the meeting and began talking with Ma’mun.
 Then Ma’mun called Jasaligh and said, ‘You Jasaligh! This man
 here is my cousin Ali Ibn Musa Ibn Jafar and he is one of the
 grandchildren of Lady Fatima (A.S.), the daughter of our prophet,
 and Ali Ibn Abi Talib (A.S.). I would like you two to have a debate
                 and you to be fair” (ibid).
 These debates and discussions started and continued until the
 Imam convinced each of the scientists, philosophers, theologians
 and distinguished men of religions and so on with reasons and
 proofs and revealed this to everyone and each of them agreed to the
Imam’s words and abandoned their own reasons and beliefs.
 When engaged in scientific and cultural debates and discussions
 with the scholars and thinkers of different thinking groups and
 representatives of different schools, Imam Reza (A.S.) is still a
 kind and affectionate Imam, kindly and respectfully addresses
 each of their questions, doubts and problems and withdraws from
 no scientific encounters and is worried by no doubts raised by the
 debaters and therefore reveals the meaning of being an Imam and
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scholars of different sects and religions?”
 I said: “Dear lord, he is trying to test you and would like to
 understand the extent of your science and knowledge but by God,
he has used a wrong means”.
Imam Reza (A.S.) said: “what is his means?”
 I said: “People of speech and debate are different from scholars,
 they are people of negation and if you try to bring them reasons
 that God Almighty is only one, they would ask you to prove it and
 if you say that prophet Mohammad (P.B.U.H.) is his messenger
 they ask you to prove his prophetic mission. They keep saying such
 things till the listener is bewildered and even if you try to disprove
 their words with all possible proofs and reasons, they will falsify it
so that you will stop saying so; so dear lord, just avoid them”.
 The Imam smiled and said: “O,Nofeli! Are you afraid they would
disprove my reasons?”
 I said: “No, by God no; I would never think so about you. I hope
 God will further your victory over them”.
 The Imam said: “O,Nofeli! Would you like to know when Ma’mun
will feel sorry for his actions?
I replied: “Yes.”
 The Imam said: “Once, he hears my reasons against the people
 of Torah with their Torah and against the believers in Bible with
 their Bible and against the people of Psalms with their Psalms and
 against the Saebeen with their own logic and with the Zoroastrians
 in Persian language and against the Romans in the Roman
 language… So once I persuade each group (give firm answers to
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fail to answer them and the masses of people will stop joining him.
 Hasan ibn Mohammad Nofeli Hashemi says: “When Imam Reza
 (A.S.) entered Merv, Ma’mun told his vizier, Fazlibn Sahl, to gather
 the great men of religions and scholars in order to have debates
 and discussions with the Imam. Fazl Ibn Sahl did so. He gathered
 Jasaligh, the greatest of Christians, Ras al-Jalot, The noble of
 Jews, The heads of star- worshippers, Horboz Akbar, the greatest
 of Zoroastrians, the philosophers, orators, etc. They all met in
 a meeting. Ma’mun congratulated Fazl Ibn Sahl on his success.
 He said to the philosophers, scholars, etc., ‘I have brought you
 together so that you could have a debate with my cousin (Imam
 Reza (A.S.)) who has come here from Medina. Thus, everyone
 should be present here first thing tomorrow morning and no one
shall be absent in the meeting’”.
 Hossein Ibn Mohammad Nofeli says, “We are at the presence of
 Imam Reza (A.S.) when Yaser, the servant, suddenly came in and
 said, ‘My lord and Sayyed! The Caliph has sent you his greetings
 and a message: ‘May your brother be your ransom! The scholars
 and elites, the religious leaders and great orators from different
 nations have gathered here. If you like to talk with them, come see
 me in the morning and if it is difficult for you do not bother we
 shall come to your place, which would be easy for us’. Imam said,
 ‘Tell Ma’mun! I know what he wants and I will be present in your
             meeting’”.
 Nofeli says: “When Yaser, the servant, left, Imam turned to me and
 said: “why do you think Ma’mun has gathered the scientists and
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 languages of peoples and nations and guided each nation in their
 own language and dialect and spoke to everyone in their own
 language. Indeed, the Imam spoke in Persian, Hindi, Turkish and
 Roman and it astonished everyone to see that he was well-informed
 of all words and languages and spoke to everyone in their own
languages.
 Abasalt Heravi says: “Ali Ibn Musa al-Reza (A.S.) spoke to the
 peoples in their own words and languages. By God, Imam Reza
 (A.S.) was among the most eloquent and wisest of people in
 all languages and words. One day, I asked that Imam: “I am
 bewildered by your knowledge and mastery of all languages and
 words!” The Imam said: “O, Abasalt, I am the proof of God on His
 people and it’s possible for someone to be the proof of God on His
 people and not to be aware of their words and languages” (The
Virtues of Family of Ali ibn Abi Talib 362/4).
 Thus, people, scholars and scientists paid attention to the Imam and
 this was against the Caliph’s will. Imam Reza (A.S.), through his
 discussions with the thinkers of religions and schools, destroyed
 all the plans of Ma’mun and informed the righteous seekers after
 divine knowledge and helped them learn real sciences from the true
teachers of revelation.
 What happened in Merv was that Ma’mun, the Abbasid Caliph,
 in order to question Imam Reza’s knowledge, gathered the
 distinguished men of different religions and beliefs and great
 scientists and philosophers and theologians so as to have debates
 and discussions with the Imam; assuming that the Imam (A.S.) will
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 the Imam and his riders; then, the Imam was asked to retell a
 narration for them and he did so; it is said that more than twenty
thousand people recorded the Imam’s words by pen and ink.
 Imam Reza (A.S.) was such that whatever he was asked he would
 reply and there was nothing he was uninformed of and there was no
question that he would not know the answer to.
 Ibrahim ibn Abbas says: “I never saw Imam Reza (A.S.) to have
 been asked a question and not to know the answer to it; and I
 haven’t seen anyone wiser than him on the matters of life. Ma’mun,
 by raising many issues and posing many questions on everything,
 would test that Imam and the Imam (A.S.) would answer them while
 all the answers of that Imam had been derived from the Qur’an and
were based on that” (Uyun Akhbar al-Reza (A.S.) 180/2).
 The Imam’s knowledge was so extensive that he amazed everyone
 so much so that some people had become sensitive and were
 curious and had assumed that he is one of the divine prophets.
 Soleiman Jafari says, “I was t the service of Imam Reza (A.S.).
 There were people from different walks of life at Imam’s home.
 Everyone asked a question and received a decent answer. I was so
 surprised and fascinated by this vast and superhuman knowledge
 that I became concerned and told myself ‘He deserves to be one of
 divine prophets’. At this moment, Imam quickly turned to me and
 said ‘The leading Imams are all patient, forbearing, and wise but
 the ignorant call them prophets while they are not’” (The Virtues of
             Family of Ali ibn Abi Talib, 363/4).
 Imam Reza (A.S.) was fully informed of all the words and
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 a problem and could not solve it, everyone referred to me and they
 brought such issues to me and I solved them” (Bihar al-Anwar
 100/49).
 Imam Reza (A.S.) was not only the final reference for answering
 the scientific issues in Medina but was also always referred to by
 scientists and the learned men in all vast Islamic territories; and
 also the masses of people turned to him for their questions and it
 was such that in the Imam’s path from Medina to Merv, wherever
 Imam Reza (A.S.) walked, people would gather around him and
 ask him questions on different issues and were answered.
 Reja Ibn Zahak who was sent by Ma’mun to bring Imam Reza
 (A.S.) from Medina to Merv has said, “I swear to God that I have
 never seen a man so virtuous before Him and have also never seen
 a person so much remembering Him, and so much afraid of Him …
 Every city he entered, people came towards him from every corner
 and asked him their religious questions and the Imam answered
 their questions and told them about the wisdoms of his fathers,
 Imam Ali (A.S.) and the Holy Prophet. When I came back and
 went to see Ma’mun, he asked me about the Imam along the trip
 and when I told Ma’mun the story of days and nights and the stops,
 Ma’mun said, ‘That is right. Oh Ibn Zahak! This man (Ali Ibn
 Musa al-Reza) is the best, the most knowledgeable and the most
virtuous of the people on the earth’” (Uyun Akhbar al-Reza 180-
             182/2).
 One of the greatest gatherings of people during the Imam’s journey
 was the gathering of people and scholars from Neishabour around
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knowledge.
 Among the Shia Imams, Imam Reza (A.S.) has been famous as
 “Alem Ale Mohammad”. Imam Kazim (A.S.) recommended all
 his children to serve Imam Reza (A.S.) and refer to that Imam with
 regard to religious and scientific issues and said, “This brother of
 yours Ali Ibn Musa al-Reza is the knowledgeable of the Family
 of Prophet (P.B.U.T.). Ask him about your religious affairs and
 remember what he tells you because I heard my father Jafar Ibn
 Mohammad (A.S.) that said, ‘Alem Aleh Mohammad is in your
loins and it is my wish to be at his presence; he is called Amir al-
       Moemenin’” (Kash al-Ghamah 317/2).
 Imam Reza (A.S.) was such a figure that everyone admitted to his
 ocean-like knowledge and science and knew him to be the wisest
 and most knowledgeable of the people of the time and preferred no
 other scholars to him.
 Abasalt Heravi says, “I have never seen anyone wiser and more
 knowledgeable than Ali Ibn Musa al-Reza. Any scientist who
 visited him confessed the same. Ma’mun gathered a group of
 religious scholars, jurisprudents and orators from other religions
 and Islam in a meeting to sit together and have a discussion but
 Imam superseded all of them by his knowledge and everyone
 confessed and verified his superior virtue and knowledge and
              accepted his weakness” (Bihar al-Anwar 100/49).
 Imam himself has mentioned this and has revealed the truth in this
 regard and said, “I sat in the holy prophet’s shrine and there were
 many other scholars in Medina. When one of them could not solve
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 spouses. Adornment at home and in the presence of the family is
 highly necessary and causes for convergence and friendships in the
 family to become even stronger and for the attractions to become
 deeper and more; also, this will lead to more chastity and virtue in
 the family. This characteristic and behavior is considered as one of
 the prominent attributes of Imam Reza (A.S.) and he was always
neat and adorned among the family and friends.
 Ibn Jahn says, “I was at the presence of Imam Reza (A.S.) and he
 had dyed his hair black. I asked ‘My lord, have you dyed your hair
 black?’ he replied ‘There is a reward in dying your hair, dying your
 hair and decorating oneself (one’s appearance) is what increases
 chastity among women. Women who put away chastity because
their spouses did not decorate themselves for them’” (Makarem al-
     Akhlagh/89).

Alem Ale Mohammad or the Wisest of People
 Islam is the religion of knowledge and learning. God started his
 words with the Prophet by ‘Iqra’ meaning ‘Read’; and everywhere
 in His heavenly book He invited humans to accumulate knowledge.
 This highly vital and immortal principle has always been the case
 in the words and life of the Prophet and Shia Imams. Our Imams
 or leaders have been known as the most knowledgeable humans
 in all periods and everyone, from scholars to ignorant people,
 have admitted to their knowledge and history indicates that they
 have always been referred to by all scholars of and seekers after
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 view. Imam Reza (A.S.) always appeared among people in an
 adorned and beautiful appearance and everyone enjoyed seeing him
 and when he was on his own, he would abstain and lead a life of
 self-denial.
 “Imam Reza (A.S.) sat on straw mat in summers and on sackcloth
 in winters and he wore coarse clothes but when he wanted to
appear in the public he would adorn himself” (Uyun Akhbar al-
    Reza 178/2).
 These are the very attributes of the guardians sent by God who
 adorn their own appearance for the pleasure of humans in the
 society and appear in the society in a pleasing appearance. They
 thus maintained the glory and elegance of the Islamic society as
long as it did not verge on luxurious and evil lifestyles.
 In addition to adornment, neatness and cleanliness, he always
 appeared in the society all perfumed. Humans’ using perfume while
 worshiping and also in the family and in the society is a benign and
moral assignment highly emphasized by Imam Reza (A.S.).
 Imam Reza (A.S.): “It is not worthy of humans not to use perfume
 every day; if they can’t do so every day, so it should be done every
 other day, and if they still can’t do so, on every Friday; and they
should not forget this (measure)” (Al-Kafi 510/6).
 In the family, also which is a small community, this assignment
 must be done and by means of perfume and sweet-smelling aromas,
 the spouses and also the other family members should be pleased
 and therefore the family bonds be strengthened. Furthermore, in
 addition to good smell, humans must adorn themselves for their
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serve us” (Bihar al- Anwar 102/49).
 Quoting the holy prophet, Imam mentions one of the rights of the
 guests on the host and says, “It is one of the rights of the guests on
 you to keep their company till they leave your door” (Uyun Akhbar
  al-Reza 70/2).
            
Neatness and Cleanliness
 Neatness, cleanliness and purity are cherished by all humans
 and everyone is inclined towards beauty and purity. This issue
 is of special importance in Islamic teachings so much so that the
 gracious Prophet has considered cleanliness as part of faith.
“Cleanliness is part of faith” (Nahj al-Fesahat/790)
 In the Islamic view, humans must, while they are simple and away
 from luxury, must pay attention to cleanliness and neatness and
 people in the Islamic society must therefore have a beautiful and
 pleasant appearance. According to Imam Reza (A.S.) also health
 and cleanliness are highly significant and impurity and filth are
censured and disapproved of. The Imam says in a narration:
 “God Almighty loves beauty and neatness and looks down on
 destitution and pretense to destitution and He also regards unkempt
and filthy people as enemies…” (Fiqhh al-Reza (A.S.)/354).
 It should be noted that neatness and cleanliness have nothing to
 do with luxury and pretense; humans can be beautiful and neatly
 adorned without having to lead a life of luxury and extravagance;
 furthermore, regarding a ragged and unpleasant appearance as an
 ascetic and simple life, has been highly censured in the Islamic
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 who cherishes his guest. The way and manner of cherishing the
 guests has a special position. Hospitality is considered a virtue.
 A guest is a gift and their presence increases the blessing of God.
 Whenever a guest came to Imam Reza (A.S.), he was welcome
 very amicably and friendly by him. The Imam not only served
 the guest but also provided them with whatever they needed. The
 Imam behaved so kindly that the guest became very happy with
                   themselves and it was an honor for them to be so respected.
 Ahmad Ibn Mohammad Ibn Abi Nasr Bazanti, one of the greatest
 of the companions of Imam Reza (A.S.) says, “The Imam sent me
 a horse and I went to see him. I stayed with him till night. When
 Imam rose, he said to me, “I see there it is not possible for you to
 leave to Medina tonight”. “That is right my lord” I said. “So, stay
 with us tonight and you can leave to Medina at dawn.” “I shall do
 the same my lord” I said. Then Imam told his servant, “Prepare
 for him my bedclothes for him, give him my blanket, and my
          pillow…” (Uyun Akhbar al-Reza 212/2).
 This was how Imam treated his guests; he offered his own
 bedclothes. In another outstanding behavior with another guest,
 Imam implies another important rule; the convenience of the guests
 is always recommended and is always important and we should
never expect anything from them:
 A guest came to visit the Imam and stayed with him and talked to
 him till it became dark. In the middle, the lantern light became dim.
 The guest went to fix the lantern but Imam stopped him and fixed it
 himself and then said, “We are people who never make our guests
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He personally served his own guests.
 When he arrived at a table, he didn’t allow anyone to arise in his
honor.
He was very patient and forbearing.
 These humane and benevolent characteristics and behaviors of
 the Imam were always with him and treated friends and enemies
 likewise; and these attributes strongly influenced his enemies and
made them feel humble towards him.
 As a reply to the objection of the Abbasids to Imam Reza’s
 becoming the crown-prince, Ma’mun has said, “As for what
 you have said about Ma’mun’s becoming a Shia by choosing
  in[I need to say that]Abi Hassan al-Reza as his crown prince, 
 fact Ma’mun would never choose him unless he knew him well.
 Ma’mun knew he would not find anyone in the world more
 virtuous, chaste, and pious as well as less willing towards the world
 like him. Also, there was no one like him free from want, among
 the nobles and the public, and also no one more serious than him
 in performing the obligatory and the forbidden” (Bihar al-Anwar
               49/211).
 This is the confession by an enemy who martyred the noble Imam.
 When he saw that the Imam is better than anyone in words and
 deeds and witnessed that he performed whatever he recommended,
   he had no choice but to confess the truth.
 Hospitality
 One of the aspects of humanity and benevolent characteristics of
 the nobles is hospitality. In Islamic custom, the faithful is the one



زیستن زیر سایه خورشید 76

 the Razavi (or Imam Reza’s) tradition. Whether righteous and
 committed or wrongful and uncommitted, people must be all
 treated humanely and one must try to solve their problems and
 consider the different strata of the society as a single body and
 everyone must be humanely treated based on human standards. The
 Imam also acted by these words and imbued the human society
with his humanity and lived in such a way:
He never spoke a single word to anyone’s harm.
He never hurt or annoyed anyone through his words.
He never interrupted anyone’s words before hearing them out.
He was always smiling.
He never laughed out loud.
He fulfilled other people’s needs a much as he could.
 He never stretched out his legs in the presence of someone sitting
near him.
He never leaned against anything while facing someone.
He never spoke improperly to his friends and comrades.
 Whenever he went to his private house and the tablecloth was
 spread, he called all workers and slaves to the table, even the
 porters and the stablemen, and sat at one table with them and dined
with them.
He was very righteous and kind and also very charitable.
 He helped the poor and the needy. He mostly did this at nights and
away from people’s eyes.
He visited the patients.
He attended the funerals.



77زیستن زیر سایه خورشید

 of human perfection through the divine teachings of his father and
 got ready for a noble mission. Good behavior, broad knowledge
 and strong faith and devotion were among the many distinguishing
characteristics of the Imam.
“Imamah” (Divine Leadership)
After the martyrdom of Imam Musa al-Kazim (A.S.) by Harun al-
 Rashid al-’Abbasi, in 25th of Rajab 183 AH, he took on the Imamat
 and leadership of the Islamic society and the guidance of the human
community.
Humane and Benevolent Nature
 Imam Reza (A.S.), as a perfect epitome for humans- whether in
 his lifetime or for the people after him- had characteristics and
 qualities that amazed both his friends and enemies and fascinated
 everyone; in such a way that everyone praised him and spoke of
 his grandeur and benevolent nature. Imam also invited everyone to
 benevolent behaviors and attributes through his words, reminded
 everyone of friendship and kindness, recommended them to help
each other and taught everyone not to speak improperly and so on.
 Imam Reza (A.S.) says, quoting the Prophet (P.B.U.H.): “The
 pinnacle of wisdom- after faith in God- is friendship with people
 and righteousness towards all the righteous and the wrongful
(humans)” (Uyun Akhbar al-Reza (A.S.) 35/2).
 Imam Reza: “Anyone who solves the problems of a believer and
 makes him happy, God will make him happy on the Judgment Day”
    (Vasael al-Shia 372/16).
 The divine and benevolent behavior towards all humans is
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             behavior in the Islamic society.
 To acquire perfectionism, human life and an ideal society, man
 should benefit from the truthful leaders’ words and practices, and
 bring his lifestyle close to theirs. Imam Ali Ibn Musa al-Reza (A.S.)
 is the best role model for human beings in terms of individual
 and social manners, human essence and divine characteristics,
 displaying love for others, etc. This great Imam and leader has
 always been a role model for humans. Imam Reza (A.S.)’s sayings
 and his conduct and behavioral role model are the best example and
 models for all humans on all days and times. And this is a glimpse
 of manners and conduct of this great leader of mankind. May it be
 a guide for us and a revival of human essence and divine virtues in
 us!
Birth
 On the 11th of Dhu al-Qi’dah, 148 AH, in the enlightened city of
 Medina and in the family of the Prophet (P.B.U.H.) and his holy
 Household (A.S.) and shortly after the martyrdom of Imam Sadiq
 (A.S.), a light was shone and a pure child stepped into the world.
 Based on the prophetic traditions and God’s will, he was named
 “Ali”. He was given the epithet “Reza” and based on the Arab
 traditions, he was given the further sobriquet “Abulhassan”. His
 other titles were “Alem Ale Mohammad”, “Qharib al-Qhoraba”,
“Shams al-Shomus” and “Moein Al-Zoafa”.
 His father was Imam Musa ibn Jafar(A.S.), the seventh Shia Imam,
 and his mother was a noble and wise woman called Toktam (or
 Najmeh). He was raised in Medina and reached the highest levels
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 educated humans having been presented by referring to behavioral
and practical characteristics of such human role models.
 In the Holy Quran, Allah calls His great prophet Abraham
 (P.B.U.H.) patient, forbearing before problems, compassionate,
 and submissive to His orders: “For Abraham was, without doubt,
 forbearing ]of faults[, compassionate, and given to look to Allah.”
(Hud/75)
 Philanthropy and endeavor, to save humans, by Great Prophet of
 Islam was depicted in the same way: “Ta-Ha. We have not sent
 down the Qur’an to thee to be ]an occasion[ for thy distress.” (Ta
Ha/ 1, 2)
 Prophet’s companion and sympathy with and belief in people
 thus become clear: “Now hath come unto you a Messenger from
 amongst yourselves: it grieves him that ye should perish: ardently
 anxious is he over you: to the Believers is he most kind and
merciful.” (Touba/128)
 Holy Quran also mentions the prophets’ being a role model: “Ye
 have indeed in the Messenger of Allah a beautiful pattern ]of
 conduct[ for any one whose hope is in Allah and the Final Day, and
who engages much in the Praise of Allah.” (Ahzab/21)
 This is why one of the sources of knowledge in Islamic viewpoint
 is the lifestyle of prophets, divine guardians and religious leaders
 from the holy Prophet to the pure Imams, in other words the
 Infallibles’ conduct. In addition to their narratives and sayings,
 their character and behavior, i.e. their conduct and lifestyle, is also
 a source of knowledge and role model for individual and social
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Living under the Sun’s Shadow 
Introduction
 Today, man has lost himself on side-roads of a far-from-spirituality
 mechanical life; and has forgotten the human spirit, emotional
 relationships and social ethics, and is suffering from confusions.
 Ideal life free from oppression, cruelty, and discrimination, as well
 as achieving individual and social perfectionism are unattainable
wishes for the man today.
 In the crisis of this life, man hopes to overcome his confusions,
 rediscover the right path in life, organize his unorganized life, finds
 a way out of these rugged, winding roads, reach a human highway
and place himself on the true path of life.
 This great wish is attainable when man steps on the path of
 the great people and the truthful leaders, and follows those
 distinguished figures and mankind’s great teachers as his role
 models. And set their lives and manners as the criteria for his
 individual and social life, and employ them to establish relationship
with others.
 In depth review of manners and lives of the noble men and true
leaders illuminates the dark paths of searching people’s filled-
 with-fears lives. Accordingly, the teachers and scholars employ
 this method, and by reminding people of the noble people’s
 distinguished characteristics, guide the society and generations
 towards a brighter future. In the Heavenly Book and the Human’s
 Guidance Charter, we can see the same method having been used
 to train and lead human beings and sublime examples of highly
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 a source of knowledge and role model for individual and social
             behavior in the Islamic society.
 To acquire perfectionism, human life and an ideal society, man
 should benefit from the truthful leaders’ words and practices, and
 bring his lifestyle close to theirs. Imam Ali Ibn Musa al-Reza (A.S.)
 is the best role model for human beings in terms of individual
 and social manners, human essence and divine characteristics,
 displaying love for others, etc. This great Imam and leader has
 always been a role model for humans. Imam Reza (A.S.)’s sayings
 and his conduct and behavioral role model are the best example and
 models for all humans on all days and times. And this is a glimpse
 of manners and conduct of this great leader of mankind. May it be
 a guide for us and a revival of human essence and divine virtues in
 us!
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and practical characteristics of such human role models.
 In the Holy Quran, Allah calls His great prophet Abraham
 (P.B.U.H.) patient, forbearing before problems, compassionate,
 and submissive to His orders: “For Abraham was, without doubt,
 forbearing [of faults], compassionate, and given to look to Allah.”
(Hud/75)
 Philanthropy and endeavor, to save humans, by Great Prophet of
 Islam was depicted in the same way: “Ta-Ha. We have not sent
 down the Qur’an to thee to be [an occasion] for thy distress.” (Ta
Ha/ 1, 2)
 Prophet’s companion and sympathy with and belief in people
 thus become clear: “Now hath come unto you a Messenger from
 amongst yourselves: it grieves him that ye should perish: ardently
 anxious is he over you: to the Believers is he most kind and
merciful.” (Touba/128)
 Holy Quran also mentions the prophets’ being a role model: “Ye
 have indeed in the Messenger of Allah a beautiful pattern [of
 conduct] for any one whose hope is in Allah and the Final Day, and
who engages much in the Praise of Allah.” (Ahzab/21)
 This is why one of the sources of knowledge in Islamic viewpoint
 is the lifestyle of prophets, divine guardians and religious leaders
 from the holy Prophet to the pure Imams, in other words the
 Infallibles’ conduct. In addition to their narratives and sayings,
 their character and behavior, i.e. their conduct and lifestyle, is also
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 Today, man has lost himself on side-roads of a far-from-spirituality
 mechanical life; and has forgotten the human spirit, emotional
 relationships and social ethics, and is suffering from confusions.
 Ideal life free from oppression, cruelty, and discrimination, as well
 as achieving individual and social perfectionism are unattainable
wishes for the man today.
 In the crisis of this life, man hopes to overcome his confusions,
 rediscover the right path in life, organize his unorganized life, finds
 a way out of these rugged, winding roads, reach a human highway
and place himself on the true path of life.
 This great wish is attainable when man steps on the path of
 the great people and the truthful leaders, and follows those
 distinguished figures and mankind’s great teachers as his role
 models. And set their lives and manners as the criteria for his
 individual and social life, and employ them to establish relationship
with others.
 In depth review of manners and lives of the noble men and true
leaders illuminates the dark paths of searching people’s filled-
 with-fears lives. Accordingly, the teachers and scholars employ
 this method, and by reminding people of the noble people’s
 distinguished characteristics, guide the society and generations
 towards a brighter future. In the Heavenly Book and the Human’s
 Guidance Charter, we can see the same method having been used
 to train and lead human beings and sublime examples of highly
 educated humans having been presented by referring to behavioral
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 Decade of Generosity simultaneous with the birth of Hazrat Fatima
 Masumeh (S.A.) in the holy city of Qom and after its holding in 31
 provinces in the country and many regions in the world, it comes
 to a close in the holy city of Mashhad on the blissful birth night of
 Imam Reza (A.S.) in the presence of high-ranking officials, people
 from different walks of life, the top chosen of the Imam Reza
 (A.S.) International Festival, and cultural and artistic figures by
paying tribute to the servants of Razavi culture.
J: Publications
 One of the ongoing programs of the Imam Reza (A.S) International
 Foundation for Culture and Arts, which operates under the
 supervision of the Ministry of Culture and Islamic Guidance, is the
 publication of Imam Reza (A.S.) International Festival research
 achievements. What shall come in the following has been written
 by the honorable author, Mr. Mohammad Mehdi Hakimi, and
 in this text the best has been done to briefly review the Razavi
 tradition and lifestyle so that it can be set as a role model for
 those who contemplate on the happiness and bliss in the world
 and the Hereafter for themselves and also for the society where
 they live and who believe in a life inspirited by Razavi teachings
 can guarantee enteral and heavenly bliss. So we should know the
 dimensions of the life and personality of Imam Reza (A.S.), as
 the eighth Hujjat Allah and the highly esteemed by the Prophet
 (P.B.U.H.), more properly and introduce them more elegantly.

 Imam Reza (A.S.) International Foundation for Culture and
 Arts
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 teachings and instructions by creating a vibrant spiritual
 atmosphere in the society, is one of the annual programs of the
 Imam Reza (A.S.)’s International Festival which will be held by the
 General Offices of Culture and Islamic Guidance and the member
 institutions following the Decade of Generosity in the provinces of
the country.
G: The Top Chosen
 One of the great achievements of the Imam Reza (A.S.)
 International Festival is acknowledgement of the creators of rich
 cultural and artistic works in the arena of Razavi culture as in
 various programs and in different provinces the top chosen works
 are acknowledged by the jury members in each of the scientific,
 cultural, artistic, film, press and digital fields and the 1st to 3rd top
 creators of each of these works are known as the top chosen and are
 awarded during the closing ceremonies of the thematic program of
each of the provinces and institutions.
H: The Servants of the Razavi Culture
 One of the programs of the Imam Reza (A.S.) International
 Festival’s closing ceremony is the introduction of the servants of
 Razavi culture though which 16 distinguished scientific, cultural
 and artistic figures from inside and outside the country with
 distinguished services in the field of Razavi culture are introduced
 and honored and also rewarded with the Razavi medal by the
Committee for Selection of the Servants of Razavi Culture.
 I: Imam Reza (A.S.) International Festival’s Opening and
Closing Ceremonies
 The Imam Reza (A.S.) International Festival is launched in the
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 (A.S.) International Festival and with the centrality of the Supreme
 Headquarters of the Cultural and Artistic Centers of the Mosques
 of the country and with the cooperation of 30 cultural and relevant
institutions in the country.
 D: Commemoration of Shrine-tombs of the Descendants of
Imams and Holy Shrines
 Paying tribute to the shrine-tombs of the descendants of Imams,
 as the cultural poles in the society, is one of the primary topics
 of the programs on the 5th of Dhu al-Qa’dah in the country’s
 cultural calendar and in the Decade of Generosity which is
 annually organized and held in all provinces. In recent years,
 this commemoration has been put on the agenda of the country’s
 Endowment and Charity Affairs Organization to be held
 internationally and within the framework of a conference and/or a
congress.
  E: Commemoration of Imam Reza (A.S.)’s Footprints
 People hold many celebrations on the occasion of the historic
 arrival of Imam Reza (A.S.) in Iran and also in the places where the
  Imam has stopped along his migration from Shalamcheh to Merv.
 These ceremonies are accompanied by symbolic caravans and other
 special ceremonies such as programs that are institutionalized with
 the presence and broad participation of people in the provinces in
the migration route and footprints.

F: Razavi Culture Weeks
 Keeping the memory of the Imam alive throughout the year, by
 holding Razavi culture weeks in order to draw on the Razavi
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 At present, 85 subdivisions of the Imam Reza (A.S.) International
 Festival are allocated to issues on science, research, culture, art,
 film, the press, digital world and children and adolescents and
 the efforts to improve the quantity and quality of these programs
 are within the framework of professional committees under the
 custodianship of specialized departments and deputies of the
Ministry of Culture and Islamic Guidance.
B: International Affairs
 The Imam Reza (A.S.) International Festival programs defined for
 abroad are held by drawing on the scientific and cultural capacity
 of the thinkers and scientists in the world and also by participation
 of the lovers of the eighth bright star in the sky of Imamah and
 Velayah from all over the world with a scientific, research, cultural
 and artistic approach. This section is held by the centrality of the
 Islamic Culture and Relations Organization and is performed
 in cooperation with cultural institutions related to outside the
 country, particularly Ahlulbayt (A.S.) World Assembly, Al-Mustafa
 International University and the center of schools outside the
country.
C: Public Programs
 The public programs of the Imam Reza (A.S.) International
 Festival, by creating spiritual opportunities of the Decade of
 Generosity all over the country in the cities as well as the villages,
 are held as popular and public celebrations with the participation of
 various sectors of society and with the prediction of 17 committees
 of popular and public institutions under the supervision of the
 Coordination Council of the Decade of Generosity of Imam Reza
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Introduction
 Annual holding of the Imam Reza (A.S.) International Festival
 by the Iranian Ministry of Culture and Islamic Guidance inside
 and outside the country is to mark the occasion of the blissful
 and fully illuminated birth of the knowledgeable of the family
 of prophet Muhammad (P.B.U.H.) Imam Ali ibn Musa al-Reza
 (A.S.), the gracious of Ahl al-Bayt Hazrat Fatima Masumeh (S.A.),
 and Hazrat Shah Cheragh (A.S.) in the Decade of Generosity
 (from the 1st to the 11th of Dhu al-Qa’dah). This festival assumes
 paramount importance since the scholars, researchers, artists and
 in a word, the creators of rich Razavi artistic works, by creating
 distinguished and valuable works every year, pave the way for the
 further promotion of the Razavi culture, tradition and teachings in
 a spiritual atmosphere in cooperation with the member institutions
 and organizations of the Imam Reza (A.S.) International Festival.
 It also enjoys the support of various sectors of society and also
 the support of the respected Iranian government and the attention
 of the honorable Islamic Consultative Assembly, particularly
 the respectable members of the Cultural Commission, as well as
 guidelines of Grand Ayatollahs and the distinguished  religious
scholars.
A: Thematic Programs
 The thematic programs defined in the Imam Reza (A.S.)
 International Festival are comprised of the programs which are held
 by General Offices of Culture and Islamic Guidance of the member
 provinces, institutions and organizations in the form of publication
 of calls and reception of works and selection of the top chosen.


