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  :)ع( رضا امام یو عباد یمعنو شناسیشخصیّت

 ،هاروش ترینز جامعا یکیامام و به عنوان  یعباد شخصیّت یدر مقام بازشناس درآمد،پیشبه عنوان 

توان به ، میتاس ایشان یخیتار هاینمود گربیانامام و هم  یعباد شناسیشخصیّت گربیانه هم ک

 .ردک هتوجّ مالقاب اما یبازشناس

 1:گونه شناسی القاب امام رضا )ع(

 

 یمعنو - یالقاب عباد

  

 

 اهللسراج ،ضاالرّ ،ر و القضاءدَبالقَ یاضالرّ ،اهلل یال یاضالرّ

 

  یالقاب اخالق فرد

 

 

 موسالشّ ، شمسمحمّدعالم آل  ،یالوف ،ل، الفاضابرالصّ ،قیدالصّ

 

 یرت اجتماعیاب سالق

  

 

 ،فوسالنّسیان ،الخلقیافک ة،االمّضامن، نیمؤمنالنیع ةقرّ ،الضعفاءنیمع

 اهلل یال یاعالدّ ،نیالملحدظیغ

 

ن لقب یانتساب ا ی منشأدر باره .ن لقب آن حضرت استیمشهورتر ،«رضا»، امام هشتمان القاب یدر م

به امام داد تا شعار  عهدیوالیتپس از آغاز  مأمونن لقب را یاند اردهکگمان  یبرخ ،حضرتآن  به

 ین در حالیا .دومتش را بخوابانکح هایو فتنه دهدق یشان تطبیا را بر «الرّضا من آل محمّد» یخیتار

آن  ،موخته بودندآ )ع( اظمک مه از اماک یفرهنگ تأثیراز آغاز امامت و تحت  ی شیعهجامعهه کاست 

 .ناختشمی «رضا»حضرت را به لقب 
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 مأمونرا  «رضا»ه لقب کنند کمی از مخالفان شما گمان یگروه: عرض کرد)ع(  به امام جواد یبزنط

به  ،شان داده بودین لقب را خداوند به ایا .ذب استکن یا: فرمودند)ع(  جواد ماما .به پدر شما داد

 ،ن بودیزم یان در رورسول خدا و امامی پسندیدهو  سمانآخداوند در  یدهیشان پسندیا این که سبب

 2ه موافقان و مخالفان هم از او خشنود بودند.ک چنان

اخالقی و  لقب عبادی،طنت قصد داشته یبا ش ،عهدیوالیتپس از  مأمون :هکتوان حدس زد می

 بار و یداراچنین همو  های گوناگون باطل قرار داشتهکه در برابر طیف ،راآن حضرت  مشهور سیاسیِ

 یبرا ییو امضا دیّؤم تبدیل بهی، خیتار - یاسیس یا سوء استفادهب بوده،ه خالفت یلع یاسیس ییمعنا

 یل به شعاریدتب ،انیاز اواخر خالفت مروان «الرّضا من آل محمّد»ه شعار کچرا  ؛دکن یعبّاسخالفت 

چون  یول ؛خالفت را به دست گرفتند ،ف آنیو تحر یینماان با بزرگیعبّاسه کبود شده  یاسیس

 .دندخود قرار دا هایامیق یمبنااین شعار را  زیدیّه ،ر باطل رفتیبه مسها آن فتخال

داشت؛ ار قر معصومان یخیتار - یبیغ مدیریّتحکومت مروانیان و عبّاسیان،  در برابر هر دو

لقب  یشهینه و ریشیپ است.ص( اسالم شروع شده امبر )یپ هایشیث و فرمایه از احادک یمدیریّت

بر  ،هم)ع(  اظمکام و ام)ع(  ژه امام صادقیو به و ،آغاز و امامان آن جااز  ،نیزامام هشتم  یبرا «رضا»

 ،خود نگرندهیآ یِبیغ هاییبا آگاه معصومان :ین مطلب این است کها یمعن .اندکردهفراوان  آن تأکید

و  گرددمی رکاآشقت باطل آن بر همگان یحق ،یعبّاسقرن از خالفت م ینپس از گذشت ند اهدانستمی

هم  وان یعبّاسهم  ،ن زمانیدر ا :؛ در نتیجهشدخواهد  مشخّص هم زیدیّهان یجرنبودن دق اص، چنینهم

ا ی ،اصوالً هکچرا  گردید؛خلع سالح خواهند  «الرّضا من آل محمّد»در مقابل شعار  ،یدیز انِیعلو

 یو جامع صمشخّمصداق  این که ایو  (انیعبّاسهمانند )ن شعار ندارند یدرست و روشن از ا یفیتعر

برای تنها  «رضا»قب لگی، آشفتو و حیرت  خأل وضعِن یدر ابنا بر این،  .(زیدیّههمانند )آن ندارند  یبرا

 یخیتار ییت و در الگوان امامیرا در جر «رضا»ق یدامص کند و ایشان،شیعیان صدق می امام هشتم

امبر یپت یتا رضا یت الهیرضا ح گوناگونِوسطرا در  «ضاالرّ»و صفت لقب  تعریف خواهد کرد تا

 .نشان دهدخود رت و اخالق یا سب ،ت دوست و دشمنی)ص( و رضا
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 )ع(گزارش های تاریخی از سیره عبادی امام رضا 

او را  ،آوردن حضرت مأمور فرماندهِ ،در طول سفر به خراسان - نماز 

 .رده استکف یتوص وةالصلریثک

 یادآور نمازهایاو را  ینمازها، اقامت در خراسان مّدتر د -

 اند.ردهکف یامبر )ص( توصیپ

ثرت کامام را به  ،بانانزندان، شد یدر سرخس زندانمدّتی که  -

 .اندنماز ستوده

 هایتمام سخنان و جواب و مثال: گویدمی عبّاسابن  میابراه - قرآن 

رد کمی ار قرآن را ختمب یک ،زآن حضرت از قرآن بود و در هر سه رو

از سه روز ختم  ترکمم قرآن را در ستتوانمی خواستممی اگر: فرمودمی و

ه و یآن آ یدر باره آن کهمگر  ،نگذشتمای هین من هرگز به آیکو ل ؛نمک

 .شمیاندمی ،ز و چه وقت نازل شده استیچه چ یدر باره این که

 اد قرآنیزها در بستر خواب شب، به خراساندر طول سفر  -

شد و از می انیگر ،دیرسمی جهنّمات بهشت و یخواند و هر گاه به آمی

 را داشت. جهنّمخدا طلب بهشت و نجات از 

 روزه ،ماندمیدر جایی  روز دهش از یهر گاه ب ،امام در طول سفر به خراسان روزه 

 .گرفتمی

نشت می امبر )ص(یمسجد پدر  ،خود یعباد هایر از برنامهیبه غ ،نهیامام در مد مسجد 

 باشد. یعلما و مردم در مسائل علم یمراجعه تا محلّ

 .رفتمی هر سال به سفر حج ،ه در سفر خراسان بودک یبه جز زمان حج

و  یو اوقات عبادها و حالتها حاجت یده از امام براسیر یدعاها یفراوان دعا

 است. امام با دعا یژهیانس و گرنشان ،هانماز
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 ،آوردن امام به خراسان بود مأموره ک ییروهاین فرماندهِ ضحاّک، یابابن  سخن رجاء ،ر همین زمینهد

حضور  یاجتماع تأثیرات معرّفینار کدر  ،امام یمعنو و یعباد شخصیّتف از یتوص تریند جامعیشا

 یمن مرد ،خدا قسمه ب: داده است ن گزارشیچن مأمونبه  ،او پس از بازگشت به مرو .باشد ایشان

ش از او یه بکرا  یسکدم یاد خدا بود و ندیه اوقاتش ب یه در همهکاست  یسکاو  .دمیاز او ندتر یقمتّ

 ر و عبادت مشغولکبه ذ ،آورد و پس از آنمی ینماز صبح را به جا ،شدمی . هر گاه صبحاز خدا بترسد

 ن هنگام مردم رایدر ا .دآممی گذاشت تا روز باالمی پس سر به سجده آفتاب،شد تا طلوع می

رد و کیموضو  جدیدپس ت .زوال ظهر یکفرمود تا نزدمی ث و موعظهیحدها رفت و با آنیپذمی

د یح و تحمیرا به تسب ن نماز عصر تا مغربیب وقتِ تربیشو  ...شد می ظهر وعصر خود کمناس یآماده

 هایبیبا تعق راههم ،مغرب و عشا ینمازها یو اقامه پس از مغرب. پرداختمی لیر و تهلیبکو ت

پس در آن  ؛رسدرد تا ثلث آخر شب فراکمی پرداخت و سپس استراحتمی به صرف شام ،فراوان

پس س .خواندمی نماز جعفر را ،ن آنیپرداخت و در بمی نماز شب یخاست و به اقامهیهنگام برم

 3... . د ونماز صبح شو تخواند تا وقمی رد و قرآنکمی فراوان استغفار

امام  یهااز عبادت یفیتنها توص ،امام یعباد کر و سلویاه از سیس یجبهه ف فرماندهِین توصیا

تأثیرات . ستهحضور امام و عبادات ایشان نیز  یاجتماعتأثیرات از  یفیتوص آن، ه در ضمنکبل ؛ستین

 یهژیه فصل وب خصوصاً ،به مراحل و مباحث بعد را، امام یعباد یرهیس یاجتماع - یاسیس

ی سیرهدر مورد  :هکشود می ته اشارهکن نیفقط به ا این جاو در  کنیممی واگذارایشان  عهدیوالیت

امام ، (دیعنماز  یهمانند برگزار) ؛افتیمی یاجتماع یردکارکه ک آن جا ،آن حضرت یو معنو عبادی

 :هک است ن معناین سخن بدیا .ص( بودامبر )یپسنّت  رت وینماز بر س یداشت و آن اقامه یشرطشیپ

در  یو معنو یعبادت سنّ رت ویس ،شودمی امروزه مشاهده آن چههمانند  ،آن روز ی اسالمیجامعهدر 

و در آن  ته استداش یفراوانگوناگون و های شیوه ،ادعلما و زهّ یژه در طبقهیبه و ،سراسر جهان اسالم

 .شدنمی افتیامبر )ص( یپ یعبادسنّت  رت ویاز س ید چندان نشانیشا ،هاعبودیّتو ها عبادت
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