
 

 

 والدت شمس الشموس

 می باشد کهفرزند امام کاظمعلی بن موسی الرضا

به 302 سالگی در سال  55متولد شد و در سن  841در سال 

 (414، ص8)الکافی، کلینی، جشهادت رسیدند. 

ابوالحسن و القاب صابر، رضی،  کنیه دارایثامن االئمه

)کشف باشد. که مشهورترین آن ها رضا می است وفی و رضا 

  (352، ص3، جالغمة فی معرفة األئمة، اربلى
لقب  مأموننقل شده که در مورد این لقب مشهور امام

آمده امام جواد روایتی ازدر صورتی که . داد ایشانرا به 

 .است که این لقب از سوی خداوند به پدرش داده شده است

زیرا وی محل رضایت  (82، ص8، ج)عیون أخبار الرضا )ع(، ابن بابویه

)رک: و ائمه بعد از وی قرار گرفته است. خداوند، پیغمبر

 (85عطاردی، صاخبار و آثار حضرت رضا
نام های متفاوتی داشته است که عبارتند از: مادر امام

 ( 84ـ84، ص8، ج)عیون أخبار الرضا )ع(، ابن بابویهاروی، نجمه، سمانه، تکتم 

گفته شده که  و نام داشتسبیکه همسر امام رضا

همسر ام ابراهیم  از خاندان ماریه اسمش خیزران بوده که

 (423، ص8)الکافی، کلینی، جبوده است. پیامبر گرامی اسالم

، را شامل شش فرزند به نام های محمد قانع اوالد ایشان

)کشف الغمة فی ، حسین و عایشة دانسته اند. ، جعفر، ابراهیمحسن

با نام  ایشاناز دختر البته در منابعی( 342، ص3، جمعرفة األئمة، اربلى

 (848رتیب: عطاردی، ص جمع و ت)مسند االمام الرضافاطمه یاد کردند. 

عالم آل زندگی علمی نگاهی به 

 محمد
وارث علم امامت بود که از رسول خدا به ارث امام

برده بود. او چشمه جوشانی بود که تشنگان معرفت و دانش را 

سیراب می کرد و گمشدگان وادی جهل و نادانی را ارشاد می 

 (24محقق، صموسی الرضا)زندگانی پیشوای هشتم امام علی بن نمود. 

ذهبیه در طب،  هفقه رضوی، رسالاز قبیل  آثار متعددی 

صحیفه الرضا، محض االسالم، علل ابن شاذان، پاسخ مسائل 

در مورد هر  کهمی باشد  منسوب به عالم آل محمدابن سنان 

یک مباحثی مطرح شده و صحت و نوع انتساب آن ها بررسی 

منسوب شده است رساله شده است و تنها کتابی که به امام

ذهبیه در طب می باشد که ایشان به خواهش مامون مرقوم 

 (822ـ 815فضل اهلل، ص)رک: تحلیلی از زندگانی امام رضافرمود. 

 رضویاخالق  ابعادی از

 امام و قرآن .1

مانوس با آیات وحی بود به گونه ای که هیچ یک امام 

از مراحل زندگی ایشان از قرآن منفک نبود. از این رو یکی از 

به  پاسخنشر معارف قرآنی و رسالت های خطیر امام

آن در  هایسواالت قرآنی مردم زمان بوده است که نمونه 

)رک: پژوهشکده فرهنگ و معارف زندگی امام به وفور یافت می شود. 

  قرآن(

 پاسخ بدی با نیکی .2

فَإِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ »... آمده است که: در سیره اخالقی امام

قَطَعَنَا وَ نُحْسِنُ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَیْنَا فَنَرَى وَ اللَّهِ فِی نَصِلُ مَنْ 

ارتباط  روش ما اهل بیت این است »، «ذَلِکَ الْعَاقِبَةَ الْحَسَنَة

کنیم به نیکی میبرقرار می کنیم با کسی که قطع ارتباط کرده و 

کسی که نسبت به ما بدی کرده است. به خدا سوگند در این 

 (411، ص3)الکافی، کلینی، ج«. سن عاقبت است. شیوه ح

 احترام به حقوق .3

سوال شد که حق در این باره از عالم آل محمد

دوستی برادر  مومن» ن چیست؟ امام فرمود: ممومن بر مو

مؤمن را در دل جای دهد، با مالش او را همراهی کند، او را 

در برابر ستمکار یاری رساند، در عدم حضورش حقّ او را از 

ها نگه دارد، بعد از وفاتش بر سر قبر او برود، ستمی غنیمت

وا در حقّ او روا ندارد، در حقّ او خیانت نکند، غیبتش را ر

)بحار األنوار، «. ندارد، با او خوش رفتار باشد و به او تهمت نزند

 (323،  ص28مجلسی، ج

 خوش خلقی و مدارا .4

است. خلق نیکو برجسته ترین امتیاز ائمه

که سر منشأ خاندان نبوت و عصمت اند، این پیامبر

خصیصه را دارا بوده و به نسل پاکش منتقل کرده است. امام 

إِنَّ الرِّفْقَ وَ الْبِرَّ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ یَعْمُرُ » ز فرمود: نیرضا

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF


 

 

رفق و خوش اخالقی، سرزمین  »، «الدِّیَارَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ

، )تحف العقول«. دهدسازد و روزی ها را افزایش میها را آباد می

  (225ابن شعبه حرانى، ص
خواستند موعظه هرگاه مینقل شده که امام همچنین

کنند تمام افراد اعم از کوچک و بزرگ، سیاست مدار و دربان 

گفتند و با تک کردند، با آنها سخن میو زن و مرد را جمع می

)عیون أخبار  کردند.تک آنان با عطوفت و انس برخورد می

 (852، ص3، جابن بابویهالرضا

 همراه با غالمان .5

با غالمان همانند یک انسان عادی رفتار می کرد و امام 

با آنان  طبین آن ها تفاوتی قائل نبود. از این رو در ارتبا

 ت تواضع را اجرا می کرد. نهای

از لسان غالمش به یک نمونه از اقیانوس تواضع امام

ده بود که هر به ما توصیه کرامام» نام یاسر نقل می شود: 

بر  ،شدم و شما مشغول غذا خوردن بودیدگاه بر شما وارد 

نخیزید تا از غذا خوردن فارغ شوید. گاهی اوقات بعضی از 

ما را برای انجام کاری می خواند. به آن حضرت اطالع می 

دادند که مشغول غذا خوردنند. می فرمود: بگذارید تا از غذا 

 ( 803، ص42)بحاراالنوار، مجلسی، ج .«خوردن فارغ شوند

 فعالیت سیاسی ثامن االئمهشمه ای از 
حوزه های علمی و  ان رشد دربه ایررضا با ورود امام

ایجاد ، ایجاد فضاهای زیارتی و عبادی، گسترش تشیع

مشاهده و ... مهاجرت سادات به ایران ، دارالشفاء و موقوفات

در طول از دیگر اقدامات امام (راسخون نت)رک:  .دوش می

، هشدار به متولیان بیت المالدوران والیتعهدی ایشان 

 جلوگیری از تفسیرهای نادرست و ... بود. 

احساس ایمنی در قالب با امامبیعت  ازاهداف مامون 

مراقبت ، از خطری که از سوی امام وی را تهدید می کرد

پناه بردن به امام ، مدور کردن مردم از طرف اما، شدید امام

دور کردن مردم از ، جلب مردم، جهت کاهش خشم مردم

فرونشاندن ، مصالح عموم ظاهرینظر گرفتن  در، حقیقت

یعنی  پذیرش والیتعهدی توسط امام، شورش های علویان

، عیت بخشی حکومت عباسیانرواعتراف از علویان برای مش

نابودی و  امام جهت فریب مردمسوء استفاده از سکوت 

در مقابل مامون مطرح شده است که ایشان  علویان و امام

ست با پیروی از برنامه های خردمندانه و رفتار نمونه نتوا

ببندد که در نهایت وی خویش راه هر گونه فرصت طلبی را بر 

)رک: زندگی سیاسی هشتمین امام، حسینی، مترجم: روی آورد.  به کشتن ایشان

 (845ـ  824خلیلیان، ص
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مروري رب  فعاليت اهي امام 
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