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 ۱۳۹۷ تابستان)، ۱۱۷(پیاپی  دوم، شمارۀ چهارمهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

 جایگاه دوستی و برادری 

 سازی اسالمی تمّدنو تأثیر آن در  در سبک زندگی رضوی
 ١ی سازندگیمحمدتق  

 چکیده
نقش فراوانـی در تعـالی ، اسالم به رعایت اخالق دوستی و برادری ۀتوجه و توصی

مـؤثر و مّهـم شخصـّیت انسـان  چراکه اخالق یکی از عناصـر، فرد و جامعه دارد
ت و روح بـرادری در جامعـه اسالم خواهـان ایجـاد رابطـه صـمیمی و عـزّ . است
بر نوع سبک زندگی افراد جامعه ایجـاد برادری آثار شگرفی  ۀتقویت روحی، است
 . کند می

این سؤال مطـرح اسـت کـه معیـار و اهمیـت انتخـاب دوسـتی و ، در این پژوهش
های تثبیت و تحکیم دوسـتی و  چیست؟ روش رضا  برادری از دیدگاه حضرت

 ۀتـوان از مسـأل کـدام اسـت؟ و آیـا می رضـا  آداب معاشرت از منظر امـام، نیز
 سازی و ایجاد وحدت بهره برد؟ تمّدن ۀدر زمین ،دوستی و برادری

در بـاب اخـالق دوسـتی و  رضا  های اخالقی امام هدف این است که با آموزه
اسـالمی  - در سـبک زنـدگی ایرانـی هـا راآن، برادری آشنا شده و با الگوبرداری

مـورد اسـتفاده قـرار دهـیم و بتـوان ، اسـالمی تمّدنسازی  ندیم و در نظامبب کار به
سایل و مشکالت اخالقی جامعـه را برطـرف نمـوده و بـا الگـوگیری از رفتـار و م

 . سوی سعادت و خوشبختی هدایت نماییم جامعه را به، رضا  منش حضرت
                                                 

 .۲۱/۰۷/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:  - ۳۱/۰۲/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 ).mt.sazandegi92@gmail.comن اسالمی دانشگاه پیام نور قم (دانشجوی دکتری تاریخ و تمّد  .١
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هـا و کارکردهـای اخـالق و رفتـار و آداب  بـا نگرشـی نـو بـه روش، این پـژوهش
 هـای امـام زهاجتماعی اسالمی و با مطالعه و بررسی متـون و منـابع تـاریخی و آمو 

اخـالق دوسـتی و بـرادری  ۀکوشد به تبیین کارکرد روایـات در زمینـ می، رضا 
برای جوامع اسالمی فـراهم ، ای مناسب جهت الگوسازی و دستمایه هپرداخته شد

 . آورد
 . سازی تمّدن، سبک زندگی ،برادری، دوستی، رضا  امام :گان کلیدیژوا

 مقدمه
مقابـل خصـومت و  در رسـاندن و یاریـقـت و رفا، یرخـواهیخ« یبه معنـای دوست
کـه نقـش ، م دین اسالمهای مه یکی از توصیه. )۸/۱۱۲۴۴، ۱۳۷۷، دهخدا( »است یدشمن

کـه چرا، رعایـت اخـالق دوسـتی و بـرادری اسـت، فراوانی در تعالی فرد و جامعه دارد
م شخصـّیت انسـان اسـت و رعایـت آداب و اخـالق اخالق یکی از عناصر مؤثر و مهـ

نقـاط ضـعف انسـان را برطـرف نمـوده و نقـاط قـّوت را نیـز نمایـان ، و رفاقـت دوستی
در ، نوع آداب معاشرت با هم. رسد شخص به رشد و بالندگی می، گرداند و در نتیجه می

می در سبک زندگی برخوردار است و رعایت آداب دوسـتی و دین اسالم از جایگاه مه
یابی بـه  دسـت، ردی و اجتمـاعی و نیـزعنوان یکی از عوامل دفع مشکالت فـ به، رفاقت

و امامــان  پیــامبر ۀدر ســیر . رســتگاری و برخــورداری از اجــر عظــیم آخرتــی اســت
به سبک زندگی فردی و اجتماعی و اخالق معاشـرت بـا دوسـت و بـرادر ، معصوم

. کردند آداب دوستی و برادری را رعایت می، بیش از دیگران، اهمّیت داده شده و خود
 . کنیم را بررسی می رضا  آداب دوستی و برادری از دیدگاه امام، شدر این پژوه

جهـت  نیبه همـ، قابل انکار نیست، اهمّیت رعایت اخالق دوستی در زندگی انسان
بـه چنـد  توان یم. اند ها نوشته ها و مقاله کتاب و اصول آن برآمده نییدرصدد تبمحققان 

 یت و برادراخّو « کتاب: شاره نمودا، است کیکه به موضوع نزد  ییها از کتابکتاب 
مـذاهب  بیـتقر  یمجمـع جهـانسـجادی از انتشـارات  فیعبـداللط ۀنوشـت» در اسالم

رفاقت « ؛»یزدی یاکبر صمد یعل« ۀنوشت» نقش دوستان در سرنوشت انسان« ؛یاسالم
در  یمنشور برادر« ۀو مقال» یستونیبمحمد «تألیف » اتیقرآن و روا دگاهیاز د  یو دوست

مشـکات بـه چـاپ  ۀدر نشـری» یسـکندر جان یعل«اثر  » رضا  نسوب به امامم امیپ
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 یها  دهیـهمـواره نکاو ، پرشـمارها و مقـاالت  با وجود کتاب، این موضوع. رسیده است
در بـاب دوسـتی و  رضـا  هـای اخالقـی حضـرت آموزه، مقالـه نیدر ا .دارد یفراوان

های تحکـیم و  ست و همچنین روشبرادری مورد بررسی قرار گرفته و معیار انتخاب دو 
 . تبیین و بررسی خواهیم نمود، بندی متفاوت تثبیت دوستی را در قالبی جدید و با دسته

در بـاب اخـالق دوسـتی و  رضـا  های اخالقی امام این است که با آموزه، هدف
 کـار اسـالمی بـه - در سـبک زنـدگی ایرانـیها را آن، برادری آشنا شده و با الگوبرداری

سـازی  بـیش از پـیش احیـا کـرده و در نظام، اخالقی ایشان را در جامعـه ۀدیم و سیر بنب
، رضـا  اخالقـی حضـرت ۀاسالمی مورد استفاده قرار دهیم و با کمک از سیر  تمّدن

بتوان مسایل و مشکالت اخالقی جامعه را برطرف نموده و با الگوگیری از رفتار و منش 
بـه  رضـا  چراکـه امـام، شبختی هدایت نماییمسوی سعادت و خو  جامعه را به، ایشان

ت و ی روح نبّو در حقیقت تجلّ ، آراسته بود و انسانیت آن حضرت، اخالق عالی و ممتاز
 . دیآ شمار می که از وارثان آن به استمصداق رسالتی 

تلفیقی از روش توصیفی و تحلیلی است و سعی بر آن است تا ، روش در این تحقیق
بـه تبیـین کـارکرد ، رضـا  هـای امـام متون و منابع تاریخی و آموزهبا مطالعه و بررسی 

 . اخالق دوستی و برادری پرداخته شود ۀروایات در زمین

 مفاهیم. الف
 اخوت. ۱

، منظـور ابن( دوستی و مصاحبت آمده است، و به معنای برادری» أخ«مصدر ، اخّوت
ــذ، ۱۴۰۸ ــائی؛ اخ ۀواژ لی ــرآن در» اخــوت«. )۱۹/۲۱۱، ۱۳۸۶، طباطب ــان، ق ــیحق یدر مع و  یق
در قرآن و » ُاخت«و » أخ«بررسی موارد کاربرد کلمه  رایز ، کار رفته است آن به یمجاز
 ونـدهاییانـواع پ عنـیی؛ در همـان معـانی لغـوی آن، واژه نیدهد که ا نشان می، ثیحد

 ۱۴در قرآن و بار  ۸۲، و مشتّقات آن »أخ« ۀکلم. نسبی استعمال شده است رینسبی و غ
گفـت کـه در تـوان  می، رو نیـاز ا. کار رفته است و مشتّقات آن به» ُاخت« ۀواژ ، زیر نبا

 یدر معنا، برادر َنَسبی و رضاعی است یکه به معنا یطور همان، اخ ۀواژ ، فرهنگ قرآن
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 یهمـان معنـا، تو اخـّو  یمراد از برادر، در این تحقیق. کار رفته است به زین نییبرادر د 
مسـلمانان و  یبـرا، حجـرات ۀسور  ۱۰ ۀیاز جمله آ، یقرآن اتیر آاست که د ینید  وندیپ

را کـه  ینـیت د و اخـّو  ونـدیمنان خواسـته تـا پؤشده است و خداوند از م عیمنان تشر مؤ
اخّوت به معنای دوست و ، در این پژوهش. ندیحفظ نما، آنان برقرار کرده انیخداوند م

 . کار رفته است برادر دینی به

 سبک زندگی. ۲
 »style«ی سـیو در زبـان انگل» اسلوب« ریتعب، یدر زبان عرب» سبک« ۀل واژ معاد
بـار توسـط   نیولـا، »life style«آن  نیدر شـکل نـو و  »یسـبک زنـدگ«عبارت . است

منظـور  بـه، عبـارت نیـا. ابداع شـد یالدیم ۱۹۲۹در سال ، یدر روانشناس» آلفرد آدلر«
لغـت  یها در کتاب. گرفت قرار یاربرد مورد بهره، انیآدم یزندگ یها یژگیو  فیتوص
 : کار برده شده است به، یمشابه شیکم و ب یواژه در معان نیا، یسیانگل

ها و  حالت، رفتار یها وهیش، ها ارزش، ها یاز طرز تلقّ  یا مجموعه، یزندگ یها سبک«
گهـ، ونیـز یتلو ، عامه یقیموس. ردیگ یرا در بر م یزیها در هر چ قهیسل همـه و ، هـا یآ
، ۱۳۹۲، کاویـانی( »کننـد یفراهم م یبالقوه از سبک زندگ ییرهایرها و تصو تصّو ، همه
۸۸( . 

 :آمده است نیچن، گرید  یفیدر تعر 
 یدرون یاز رفتارها یمنظم ۀمجموع ایگرا  هم یعبارت است از الگو ، یسبک زندگ«
 التیااز تم یا پاره یبر مبنا، گروه ایها که فرد  ییو دارا یاجتماع یها وضع، یرونیو ب

. کنـد یانتخاب مـ ایابداع ، خود یطیمح طیاش و در تعامل با شرا )قهیسل( ها حیو ترج
 »ح اسـتمـرّج  یهـا منـد کـنش نظـام ۀمجموعـ ایالگو ، یسبک زندگ، به اختصار ای
 . )۷۸، ۱۳۹۱، کنی مهدوی(

، خـانوادگی، اعـم از شخصـی، یعنـی در زنـدگی هـر فـرد، سبک زنـدگی اسـالمی
یعنـی ؛ های اسالمی نقش مهمی ایفا کند ها و مالک لگوها و قالبقواعد و ا، اجتماعی

، پناه شـریعت( کـار گرفتـه شـود به، مطابق آنچه اسالم بیان نموده و خواسته است، ها روش
کنـد  بیـان می» آدلـر«سبک زندگی اسالمی بـا مفهـوم سـبک زنـدگی کـه  .)۵۰، ۱۳۹۲

ــباهت ــباهت .هایی دارد ش ــه ا: ها شــامل بعضــی از ش ــه ب ــا رزشتوج ، نگری کــل، ه
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در برخـی آیـات  .)۱۳۹۱، هـادوی( است... خود خالق و، یابی فردی جهت، گرایی غایت
، اجتمـاعی هایی ماننـد فـهسبک زندگی اسالمی بیان شـده اسـت کـه شـامل مؤلّ ، قرآن

دفـاعی و امنیتـی و باورهـا و ، ر و اندیشه و علمتفکّ ، عبادی، سالمت، خانواده، اخالق
بررســی ، منظــور از ســبک زنــدگی، در ایــن پــژوهش .)۳۰، ۱۳۹۰، یکاویــان( عقایــد اســت

 . در موضوع دوستی و برادری است، رضا  الگوهای رفتاری و اخالقی امام

 تمّدن. ۳
 یاخذ شده است کـه بـه معنـا» ُمدن«از ، یدر زبان عرب» civitas«» تمّدن« ۀکلم

به » تمّدن«، زین یارسف یها در فرهنگ .)۲/۱۷۶۶، معلـوف( است نانیاقامت کردن شهرنش
جامعه  کیافراد  یهمکار، خوگرفتن انیبه اخالق و آداب شهر ، شدن نیشهرنش یمعنا

 .)۱/۱۱۳۹، تـا یب، نیمع( و مانند آن آمده است یاسیس، ینید ، یاقتصاد، یدر امور اجتماع
. گرفته شده اسـت، باشد می میقد ونانی» poleis«ۀ که معادل کلم نیالت ۀاز واژ ، تمّدن
، وجـود آن ۀجـیکـه در نتاسـت  یاجتمـاع   یعبـارت از نظمـ، آن یبه شکل کّلـ ّدنتم

، نیبنابرا .)۱/۵، ۱۳۷۰، دورانت( کند  یم دایپ انیو جر  شود  یم ریپذ امکان یفرهنگ تقیخّال 
و  یهمکـار یبـرا ینظـم اجتمـاع یبرقـرار ای یریپذ و نظم یریپذ گفت جامعه توان یم

 نـدیگو  یم» تمّدن«، فرهنگ را کی تیّ مقبول یبرا یا نهیزمایجاد ها و  انسان انیتعاون م
معرفـت نســبی از سـبک زنــدگی ، پـژوهش نیــدر ا تمـّدنمنظـور از  .)۶۲، ۱۳۸۰، ینـیمع(

اخـالق  ۀدر زمینـ، رضـا  امـام ۀسـاز از سـیر  تمّدندر راستای ایجاد الگـوی ، رضوی
 . دوستی و برادری است

 اسالمی تمّدن. ۴
اطـالق  یهمزمـان بـا قـرون وسـط، شـرق تمـّدنت کـه بـه اس ینام، یاسالم تمّدن

ن تمـّد ، بلکـه مقصـود، سـتیا نـژاد خـاص نیک ملت ین تمّد ، یاسالم تمّدن. شود یم
مجموعه ( شود یگران را شامل میها و د  ترک، انیرانیا، ها است که عرب یاسالم یها ملت

 یعنـی، یو ادبـ یمـاسـالم و زبـان عل یعنـی، ین رسمید  ۀلیوس که به )۱۹۱، ۱۳۷۳، مقاالت
  .)۷/ ۱، ۱۳۳۷، دیانت( حد شدندگر متّ یکدیبا ، یعرب

ع اسـت کـه بـا یهنرها و صنا، علوم، دیعقا، افکار ۀمجموع، یاسالم تمّدنمنظور از 
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را از لحـاظ  ین اسـالمتمـّد . د آمـده اسـتیپد، نیتوسط مسلم ینید  یها الهام از آموزه
ش یدایـو پ یاول از آغاز دعـوت اسـالم ۀر دو  :م نمودیتوان به دو دوره تقس یم، یخیتار 

 افـتیدسـت هالکـو ادامـه  آغاز شد و تـا سـقوط بغـداد به یالدیاسالم در قرن هفتم م
ماننـد  ییهـا جـاد حکومتیرش اسالم توسط مغوالن و ایدوم با پذ ۀدور ، )۶، تا یب، یقربان(

، هـا دورهن یـا ک ازیـهر . دیـبه طول انجام یالدیم ۱۸تا اواسط قرن ، یو عثمان یصفو 
ن منظـور از تمـّد . دیـنما یز مـیهستند که آنها را از هـم متمـا یخاص یها یژگیو  یدارا

الگـو گرفتـه و بـا ، رضا  این است که از سبک زندگی امام، در بحث حاضر یاسالم
سـازی  آشـنا گـردیم و در راسـتای نظام، ها و معیارهای انتخاب دوست و بـرادر شاخص

 . بندیمکار  به، ن نوین اسالمیتمّد 

 ت و برادری در قرآنجایگاه اخّو . ب
های جلوگیری از تفرقه و حفظ نمـودن  را یکی از روش» برادری دینی« ۀمسأل، قرآن

زیسـتی و وحـدت و محّبـت و همکـاری در  نوع چراکه حـس هم، داند کیان جامعه می
مصون  از انحرافات اجتماعی و دینی، مسلمین را ۀآورد و جامع کارهای نیکو را پدید می

ُکـْم ُتْرَحُمـوَن ﴿: دارد می ـَه َلَعلَّ ُقـوا اللَّ َخـَوْیُکْم َواتَّ
َ
ْصِلُحوا َبْیَن أ

َ
َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفأ ؛ ﴾ِإنَّ

 شـهیپ یالهـ یو تقـوا دیده یپس دو برادر خود را صلح و آشت، گرندیکدیمؤمنان برادر 
به دلیل اهمّیت بـرادری  ،رو بدین. )۱۰/حجرات( دیباشد که مشمول رحمت او شو ، دیکن

 انیـم،  گاماولین در ، نهیپس از هجرت به مد  امبریپ، در اسالم برای استحکام جامعه
را بـرادر خـود  یعل  امامو  )۲/۵۰۴، تا بی، هشام ابن( مسلمانان عقد اخّوت برقرار ساخت

 . )۱/۱۷۸، تا بی، قندوزی( »یبرادر من، و آخرت ایتو در دن«: خواند و فرمود

  و امامان معصوم پیامبر ۀاهمیت دوستی و برادری در سیر . ج
 یاسـالم ۀدر جامعـو عدل قسط  جادیا، امبریپبا توجه به اینکه هدف از رسالت 

، مسـلمانان انیـالفـت م ی ونـید بـرادری  جـز از راههـدف  نیق اتحقّ ، دیبدون ترد ، بود
های مسلمین به هم نزدیـک  دل، چراکه با ایجاد حّس برادری و رفاقت، نبود ریپذ امکان

، و در پـی آن دیـآ یت اسـالم بـه وجـود مـسـاختن اّمـشده و تعاون و همکـاری بـرای 



 

وی
رض

ی 
دگ
ک زن

 سب
 در
ری

راد
 و ب
تی
وس
ه د
یگا
جا

...

۹ 

در  یاسـالم و عـدل کند و قسط یم دایپهایی همچون ایثار و از خودگذشتگی معنا  واژه
 . شود یمحقق م، یاخوت اعتقاد ۀیسا

و  دیـد  یآن مـ جادیدر ارسالت خود را ، یو انسان یاله نشیب نیبراساس ا، امبریپ
 جـادیا یبـرادر ۀآنها رابط انیم نمود یم یسع، آوردند می اسالم یکه کسان یدر هر زمان

 تیـاسـالم را تقو  میقدرت دفـاع از حـر ، مسلمانان یوحدت و وفادار ۀیتا در سا، کند
تـازه  انیـصـورت م نیبـد، را یدر عصـر جـاهل جیـرا یو نـژاد یطبقـات ۀو فاصـل دینما

بـه آداب دوسـتی و ، و امامـان معصـوم در روایات پیـامبر. ببرد نیب مسلمانان از
خشـونت در  کتواضع و حسن خلق و مالطفـت در برخوردهـا و تـر  ۀلسأمبرادری و به 

 : فرماید می پیامبر، در این زمینه. ت داده شده استیّ اهم، معاشرت
 ییبا خوشرو  با دوست خود، دهد میمسلمانان را نسبت به هم صفا  یدوست، زیسه چ«

را دوسـت   آن شـتریکـه ب یو او را با نـام او جا باز کند یدر مجالس برا، برخورد کند
 . )۴/۴۵۷، ۱۳۷۵، کلینی( »صدا کند، دارد

حقـوق  ۀمسـأل، ضمن معرفی آداب دوستی و برادری، در روایات امامان معصوم
کید ویژه ی برادران واقعی ژگیو ، ای قرار گرفته است و در روایات فراوانی برادری مورد تأ

 :فرماید می در معرفی دوست واقعی یعل امام. اند بدترین برادران را برشمرده، و نیز
د کوُن ی ال«  خ ُق یالصَّ

َ
دوسـت ؛ »َوَبْعَد َوفاِتهِ  َبِتهِ یَوَغ ، ِنکَبِتهِ  یفِ  ْحَفَظهُ ی یَحتّ  قاً یَصد هِ یِأل

حقـوق ، و بعد از مرگو پشت سر ، یدر سخت نکهیمگر ا ستین یدوست واقع، انسان
  )۲۱۹، ۱۴۰۴، شعبه حرانی ابن( دیبنما تیاو را رعا

 : فرماید و نیز در آداب دوستی و برادری می
خا«

َ
ذ كُاْذکْر أ َوَدْعـُه ِمّمـا ُتِحـبُّ َاْن ، کَرهُ یما َو  كایاِ ِبِه َو  كْذکرَ یُتِحبُّ َاْن  یِاذا غاَب ِبالَّ

کنـد و  ادیاو تو را  یکن که دوست دار ادیبرادرت را پشت سرش چنان ؛ »ِمْنهُ  كَدعَ ی
او نسـبت بـه تـو  یآنچـه را کـه دوسـت دار، و واگـذار از آنچه دوست نـدارد زیبپره

  .)۲۳۹۳/ح۲، تا بی، علی امام( واگذارد و ترک کند

 : فرماید نیز در معرفی دوست واقعی می صادق  امام
ـالِة کِت یـِعنـَد َمواق: َعَتنا ِعنـَد َثـالٍث یامَتِحنوا ِش « وِعنـَد ، هـایَف ُمحـاَفَظُتُهم علَ یـالَصّ

نایأسراِرِهم ک ؛ »هـایَف ُمواساُتُهم إلخواِنِهم فیوإلی أمواِلِهم ک، َف ِحفُظُهم َلها ِعنَد َعُدِوّ
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کـه چگونـه بـر آنهـا مواظبـت ، در اوقات نمازشـان: دییازمایب زیما را در سه چ انیعیش
، کنند و در اموالشان ز دشمنان ما حفظ میکه چگونه آنها را ا، در اسرارشان؛ کنند می

 . )۱/۱۰۳، ۱۳۸۲، بابویه ابن( کنند که چگونه با آن به برادران خود کمک می

  رضا  های امام دوستی و برادری در آموزه. د
و  نیتر  از بـارز، ینـیشناساندن بهتر معارف د  یراب ارض  امام یفرهنگ یها تیّ فعال
در  یفراوان اتیروا، رضا  از امام. است آن امام یزندگ خیتار  یها برگ نیتر  روشن

، اخـالق و رفتـار، مانند اعتقادات، یعیو ش یعلوم و معارف اسالم گوناگون یها نهیزم
مانـده کـه  ادگـاریمـا بـه  یبرا، یاصول و اقتصاد و پزشک، فقه، علم و دانش، تیّ معنو 
الق نیکـو اسـت و نمـای اخـ تمام ۀآیینـ، رضـا  حضـرت. بهـا اسـت گران یا نهیگنج
احتـرام بـه دوسـت و . دوستی عام و خاّص را به سوی خود جلب نمـوده بـود، رو بدین

 هـای زنـدگی اجتمـاعی امـام یکی از روش، رعایت اخالق دوستی، برادر دینی و نیز
رفتـاری دوسـتانه و ، حّتـی زیردسـتان و غالمـان، در تعامل با مـردم رضا  امام. است

را مورد  رضا  های امام اخالق دوستی و برادری در آموزه، بخشدر این . برادرانه دارد
 . دهیم بررسی قرار می

 اهمیت و معیارهای انتخاب دوست. یک
یکی از مصادیق معاشرت اسـت و اگـر ایـن معاشـرت و دوسـتی ، دوستی و برادری

، ی و رشـد انسـان خواهـد بـودباعـث ترّقـ، گذاری شود های انسانی پایه اساس ارزش بر
به چنـد ، در اینجا. تر سازد انسان را به خدا و حّق نزدیک، با دوستان ۀای که رابط ونهگ به

اشـاره ، رضـا  مورد از آداب دوستی و معیارهای انتخاب دوست و برادر از منظر امـام
 . شود می

 اهمیت دوستی. ۱
شود  در آنجا مجّسم می، اعمال این جهان ۀتجّسم عالم دنیا است و هم، عالم آخرت

بـا های دنیوی و اخـروی دارد کـه در آخـرت  صورت، چه بد چه خوب و، هر عملی و
آزار و انـدوه  ایـو ، یت و شـادمانو موجـب لـّذ  کنـد یخـود جلـوه مـ یاخرو تیواقع
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َحبَّ َحَجراً «: فرماید نیز به این نکته اشاره می رضا  حضرت. گردد یم
َ
نَّ َرُجًال أ

َ
، َفَلْو أ

ُه َمَعُه  خداونـد او را ، را هم دوست داشته باشد یسنگ یاگر کس؛ »اَمةِ یَ اْلقِ  ْوَم یَ َلَحَشَرُه اللَّ
 . )۱/۳۰۰، ۱۳۷۲، بابویه ابن( کند یبا آن سنگ محشور م

 دوستی دوطرفه. ۲
بایـد دوطرفـه باشـد و اگـر بـه ، امری قلبی است و برای تداوم آن، دوستی و برادری
ه انـدازه در گفتـار خـود راسـتگو ابیم که طرف مقابل تـا چـی درمی، قلب مراجعه کنیم

ت گـردم! خـوش یفـدا«: دمیپرسـ رضا  از امام«: گوید می» بن َجْهم  حسن«. است
نگاه کن که مـن چـه «: فرمود حضرت» !؟گاهی دارمیدارم بدانم که نزدت چه جا

 . )۲/۵۰، ۱۳۷۲، بابویه ابن( »]محبت من نسبت به تو همانطور است[، گاهی نزدت دارمیجا

 به دوست انسان ازینلزوم . ۳
های  یکی از جلوه، احساس انسان به معاشرت و همراهی با دیگران و انتخاب دوست

جهت ایجاد رابطه با دوست و ، زندگی اجتماعی است و ندایی برخاسته از اعماق وجود
گیری و انـزوا فاصـله گرفتـه و  از گوشـه، این پیوند و ارتبـاط ۀکه به واسط، نوع است هم

در مـورد نیـاز انســان بـه دوسـتی و معاشــرت  رضـا  امــام. کنـد می احسـاس آرامـش
 :فرمایند می

ْخَواِن َو  َوَساَعةً « ـذِ ِلُمَعاَشَرِة اْإلِ َقاِت الَّ ُفـوَنُکْم عُ یُ َن یالثِّ  یْخِلُصـوَن َلُکـْم ِفـیُ وَبُکْم َو ُیـَعرِّ
گاه و مورد معاشرت و مذاکره با افراد  یرا برا یبخش، خود ۀروزان یدر زندگ؛ »اْلَباِطِن  آ

، دارنـد رخواهانـهیخ ۀیـسـالم و روح یهـا که بـاطن یو از وجود افراد دیاعتماد قرار ده
گاه و معا وبتانیشما را نسبت به ع دیبخواه ، مجلسـی( و اشتباهاتتان را تـذکر دهنـد بیآ
۱۴۰۳ ،۱۷/۲۰۸(  . 

 یارزش دوست. ۴
نـد و اسـتمرار ک بخشد و رابطـه را مسـتحکم می آنچه به دوستی و برادری ارزش می

در مورد پیوند روحـی  رضا  حضرت. یکدلی و صداقت است، صمیمیت، بخشد می
 : فرماید و قلبی و استمرار دوستی و برادری می
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ُة « ُة َشْهٍر َقراَبٌة َو  َلةٌ یمِ  ْوٍم یَمَودَّ ـةٌ َوَمَودَّ ُة َسَنٍة َرِحـٌم ماسَّ ـهُ ، َمَودَّ ؛ »... َمـْن َقَطَعهـا َقَطَعـُه اللَّ
 کی یاست و دوست وندیصله و پ، ماهه کی یو دوست قرابت است، روزه کی یدوست
بـرد و  یخـدا از او مـ، توان آن را قطع کرد و هر که قطع کند یرحم است که نم، ساله

 اسـت یشـاوندیدر حکـم خو ، سـاله سـتیب یدوسـت، دکن یخود را با او قطع م وندیپ
 . )۷۱/۱۷۵، ۱۴۰۳، مجلسی(

 شریک در غم و شادی. ۵
کسی است که در حاالت روحی و عاطفی با یکدیگر رابطـه داشـته ، واقعیدوست 

 یگـاهچـرا «: ال شـدؤ سـ رضـا  از حضرت .باشند و در غم و شادی شریک باشند
حضـرت  »دانـد؟ یکه خود سبب آن را نم یدر حال، رود یحالت غم فرو م ی بهشخص
سـبب  ریـفرحـان لغ صـبحأذا إ كخاه مغمـوم وکـذلأ أنّ  علمیفل، كصابه ذلأذا إ«: فرمود

دسـت  یهرگاه غـم و غصـه بـه کسـ؛ حقوق االخوان یعل نیه نستعفباللّ ، الفرح وجبی
جهت  یب یاست هرگاه آدم نیهمچن؛ اش غمناک است ینیبداند برادر د  دیپس با، دهد

کـه مـا را در  میخـواه یپس از خداوند متعال م، حالت سرور و انبساط به او دست دهد
 . )۷۴/۲۲۷، ۱۴۰۳، مجلسی( »دیکمک نما ینیانجام حقوق برادران د 

 انتخاب دوست بر اساس رضای خدا. ۶
 .اسـتمرار رابطـه را بـه دنبـال دارد، هـیب دوست و برادر بر اسـاس اهـداف الانتخا

هیـأتی شـبیه هیـأت آن دیگـری دارد و ، یک از دو برادر دینی هر«: فرمود رضا  امام
فرمایـد  خدا برده شوند و خداوند می ۀبه خان تا آنکه، شوند آنان به آن هیأت شناخته می

و ای ، ای بنـدگان و آفریـدگان و میهمانـان مـن، به جایگاه کرامت مـن خـوش آمدیـد
 . )۳۲۳، ۱۴۱۴، شعیری( »ورزید کسانی که برای من به یکدیگر مهر می

 تشناخت دوست با مرّو . ۷
کـه دارای های ارزشـمندی هسـتند  شخصّیت، تدوست با مرّو ، در اخالق اسالمی

، یت و جـوانمردمرّو  یبرا رضا  حضرت .باشند صفات اخالقی نیکو و پسندیده می
 : است فرموده انیب پیامبراز قول  ییها نشانه

مربـوط بـه ، آن در وطن و سه مـوردمورد ت است که سه مرّو  یها از نشانه زیشش چ«
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تالوت کتـاب : ت در وطن است عبارتند ازمرّو  یها که از نشانه ییزهایچ. سفر است
که مربوط به  یموارد. در راه خدا یمانیبرادران ا یریتگآباد کردن مساجد و دس، خدا

در سفر و  یاخالق خوش، گرانیسفر به د  ۀاز زاد و توش دنیبخش: سفر است عبارتند از
 . )۲/۱۱، ۱۳۷۲، بابویه ابن( »یاله تیمعص ریکردن در غ یمزاح و شوخ

  بیت دوستی با اهل. ۸
ها هستند  فضایل و خوبی ۀپاک و برخوردار از هم، هایی وارسته انسان، یتب اهل

فطرت پـاک و  ۀنشان، محّبت و توّجه به آنها .باشند ها می که بهترین الگو برای ما انسان
. خروج انسان از قلمرو انسانّیت و حّق اسـت ۀنشان، ایمان خالص است و دشمنی با آنها

ت را بـه محّبـت عتـرت اّمـ، جایی است که پیـامبرتا  بیت اهمّیت دوستی با اهل
 قرار داده است» اجر رسالت«را  یخاندان نوران نیبه ا یدعوت کرده و مهرورز شیخو 

َة ِفی اْلُقْربی﴿ ۀدر آی، و در قرآن ْجرًا ِإالَّ اْلَمَودَّ
َ
ْسَئُلُکْم َعَلْیِه أ

َ
ایـن  بـر، )۲۳/شـوری( ﴾ُقْل ال أ
کید شده است : فرماینـد می بیـت در مورد دوسـتی بـا اهل، ضار   امام. موضوع تأ

ایُ ال « نـایُ ُهـَو َوَمن َماَت َو ، ُمؤِمُن  بِغُضنایُ ال کاِفُر َو  حِبنُّ ـاً الّلـ یکـاَن َعَلـ، ِحبُّ  بَعَثـهُ یَ ن أ ِه َحقَّ
هـرکس بـا ، شـود یدشمن مـا نمـ یمؤمن چیو ه ستیدوستدار ما ن، یکافر چیه؛ »َمَعنا

، ۱۴۰۶، عطـاردی( زدیبا ما برانگ امتیخداوند است که او را در قبر ، برود ایمحّبت ما از دن
۱/۳۵۸( . 

 های انتخاب دوست هشدارها و نهی. دو
مؤمنین را از دوستی با دشمنان نهی و به دوسـتی بـا مؤمنـان دعـوت ، خداوند متعال

خود ، اخد. پردازد در آیات متعددی به معرفی دوست و دشمن می، فرماید و در قرآن می
شـان یو به اطاعـت از ا دفرمای یم یمردم دوست معرف یرا برا بیت اهلو  امبرپیو 

ْمِر ِمْنُکْم ﴿: خواند یفرا م
َ
وِلی اْأل

ُ
ُسوَل َوأ طیُعوا الرَّ

َ
َه َوأ طیُعوا اللَّ

َ
آنـان شـما را  ؛)۵۹/نساء( ﴾أ

ولِئـَك َرفی﴿: شما هستند یبرا ییکو یو دوستان ن رسانند یبه میّ ات طیبه ح
ُ
 ﴾قـاً َوَحُسَن أ

دهد و این نکتـه  به مردم هشدار می، نیز در انتخاب دوست رضا  حضرت. )۶۹/نسـاء(
آثار مثبتی در پی ندارد و باعث ، فرماید که گاهی دوستی و دوست داشتن را گوشزد می

در روایات فراوانی دوست ، رضا  امام. شود گمراهی و مشکالت دنیوی و اخروی می
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ه و توصیه فرموده از اعتماد و اطمینان به اشخاصی کـه بـه و برادر واقعی را معرفی نمود
به چند نکته از هشـدارها و نـواهی انتخـاب ، در اینجا .پرهیز کنند، ظاهر دوست هستند

 . کنیم اشاره می رضا  از منظر حضرت، دوست

 عدم اعتماد و امید داشتن به چند کس. ۱
شخصـی کـه ایـن  در روایتـی پـنج خصـلت را نـام بـرده اسـت و، رضا  حضرت

توان به او اعتماد و اطمینان  برای دوستی مناسب نیست و نمی، خصوصیات را دارا نباشد
 : فرماید حضرت می .کرد

 یفـ ةمن لم تعرف الوثاق؛ ةخر اآل و  ایمن الدن ءیفال ترجوه لش، هیخمس من لم تکن ف«
 زیـچ پـنج؛ »بهلر ةالمخافنفسه و  یالنبل فخلقه و  یف ةالرصانطباعه و  یالکرم فرومته و أ

 یکسـ .۱: و آخرت به او نداشته باش ایاز دن یزیچ دیام، کس نباشد است که در هر
کـه در  یکسـ .۳ ؛یابیـَکرم ن، که در سرشتش یکس .۲ ؛ینیاعتماد نب، که در نهادش

کـه از  یکسـ .۵ ؛یابیـنجابـت ن، که در نفسـش یکس .۴ ؛ینینب یاستوار، نششیآفر 
 . )۷۸/۳۳۹، ۱۴۰۳، مجلسی( ترسناک نباشد، شیخدا

 دوستی بیش از حد. ۲
، دوسـت داشـتن؛ الَمکـاِره یالُحـبُّ داِعـ«: فرمایـد در حدیثی می رضا  حضرت

عمـل مکـروه و  .)۱/۳۰۴، ۱۴۰۶، عطـاردی( »داردیآدمی را به کارهای مکروه و ناپسند وام
، آن نیست و این دوسـتی بـیش از حـد ۀعملی است که مطابق میل انجام دهند، ناپسند

شود انسان  یسبب م، زیاددوست داشتن چراکه ، ار منفی دارد که نباید از آن غافل بودآث
هایی دارد کـه بایـد  ت انـدازد و هزینـهو خود را به سختی و مشقّ  شود لمشغو  یبه امور
تجـاوز نکنـد و انسـان را از حالـت  و باید مراقب بود تا دوسـتی از حـدل آن شود متحمّ 

 . عادی خارج نسازد
ـا ﴿ یوسـف ۀسـور  ۳۳ ۀدر تفسیر آیـ، ضار   حضرت َحـبُّ ِإَلـیَّ ِممَّ

َ
ـْجُن أ َربِّ السِّ

 وسـفی؛ ممن تو را دوست دار : گفت وسفیزندانبان به «: فرمود ﴾ِإَلْیهِ   َیْدُعوَننی
مـرا ، ام مرا دوسـت داشـت عّمه. از دوستی است، دهیی که به من رسیهر بال: داد پاسخ

ز یـبرادرانم به مـن حسـادت کردنـد و زِن عز ، جهینت در، پدرم مرا دوست داشت؛ دیدزد 
 . )۳۳۰، ۱۳۶۳، قمی( »؟پس به زندانم افکند، مرا دوست داشت، ]مصر[
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 دهینسنج یدوست. ۳
، رو بدین .های دین اسالم است ترین توصیه میکی از مه، روی و اعتدال رعایت میانه

روی در دوستی پرهیز  ا کندروی ی سنجیده رفتار کرده و از زیاده، باید در امور معاشرت
دوسـتی و نزدیـک . تا از حّد اعتدال خارج نشود، نموده و روابط دوستانه را تنظیم کرده

گونـه  ایـن، در حـدیثی رضـا  مشکالتی در بـر دارد کـه حضـرت، شدن بیش از حد
انـس  ایـ( گـرانیبـا د  گـرفتن انس؛ »المهابة ذهبینس باأل االسترسال«: توصیه فرمودند
، عطـاردی( برد یم نیرا از ب یآدم تیشخص، )ب نشده و بدون کنترل با مردمگرفتن حسا

۱۴۰۶ ،۱/۳۰۵( . 

 با اشرارهمنشینی خطر . ۴
. کشاند یم یروحمشکالت  و غفلت، آلودگی گناهانسان را به ، معاشرت با بدکاران

نهـی از معاشـرت بـا بـدکاران و اشـرار آمـده  ۀدربـار  یادیز  ثیو احاد  اتیآ، در اسالم
، دوزخ است، فروشند و جایگاهشان در آخرت آدمی را ارزان می، چراکه بدکاران، تاس

و بدکاران در  تنددر بهشت پر نعم کوکارانیهمانا ن«: انفطار آمده ۀهمانطور که در سور 
دانـد  همنشینی با بدکاران را خطرناک می، نیز رضا  امام. )۱۴-۱۳/انفطار( »آتش دوزخ

نی بـا اشـرار و یهمنشـ؛ »اریـختـورث سـوء الظـن باأل ، شـراراأل  ةمجالسـ«: فرماید و می
، )۱/۲۹۱، ۱۴۰۶، عطـاردی( کـان و درسـتکاران اسـتینی نسبت بـه نیموجب بدب، بدکاران

دامن  سرشـت و پـاک های نیک بـه طـور معمـول از انسـان، چراکه آدم بدکار و بـدخواه
د و نان بـدگمان شـو بـه آنـ، های او نیز نشین شود که هم کند و این باعث می بدگویی می

حرمتـی ، چون این شخص، به دوست او سرایت کند، رفتارهای پرخطر انسان بدکار نیز
 . دارد نمی  حرمتی نگه، برای خدا و دوست قایل نبوده و برای تو نیز

 با افراد لجوج دوستی. ۵
طـرف مقابـل  لیـمخـالف م، است که یدر انجام کار یپافشار یبه معنا، اجتلج
 چیهـ، گرفتار آن شـود یمرض است که اگر کس یو نوع )۱۰/۶۷، ۱۳۶۰ ،یمصطفو ( باشد

، یآملـ یجـواد( شود یدچار انحطاط و عذاب م، جهیو در نت ردیپذ یرا نم یاستدالل منطق
رود که شـخص  کار می موضوع لجاجت در مواردی به، در روایات اخالقی. )۶۷۲، ۱۳۸۳
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بـه مخالفـت بـا ، بدون استداللبر چیزی اصرار کرده و ، لجوج بر خالف عقل و منطق
لجاجت در قرآن و روایات بر امر ناپسند و مذموم و مخالفـت ، بنابراین .پردازد امری می

جویی کـرده و از  گری و سـتیزه انسان را دچار افراط، این روحیه. کند بیهوده داللت می
بـه  کند و افـراد اطـراف و جامعـه را دچـار فسـاد کـرده و رشد و بالندگی جلوگیری می

از دوستی و رفاقت بـا  رضا  حضرت. کند هالک می، اندازد و در نهایت مخاطره می
قـع یکـذب بـه و یجحد الحق و یذا سمعت الرجل إ«: فرماید افراد لجوج منع کرده و می

ب یدی کسـی حـق را انکـار و تکـذیهرگـاه شـن؛ »والتقاعـده، فقم من عنـده، هلهأفی 
نی یز و با وی همنشیش او برخیاز پ، وده استی از اهل حق گشیکند و زبان به بدگو  می

هستند  یگذشت یخودخواه و ب یها انسان، جو زهیافراد ست .)۷۱/۲۶۲ ، ۱۴۰۳، مجلسـی( مکن
را کـاهش  شیخو  یدرون یرنج و ناراحت، گرانیبا د  یکوشند با لجاجت و دشمن یکه م
و  یفشار روح ،شود شتریآنان ب ییجو  زهیلجاجت و ست زانیکه هر چه م یدر حال، دهند
حضرت از معاشرت با چنین افرادی منع ، به همین دلیل، ابدی یم شیافزا زیآنان ن یجسم

 . فرمودند

 خوار معاشرت با شراب. ۶
و هشـدارهای اسـالم در مـورد شـراب و  یکی از آفات زندگی اسـت، خواری شراب

گی کـردن بختی جاودانه و راهنمایی برای بهتـر زنـد  سبب نیک، خوار معاشرت با شراب
و از همنشـینی بـا   از خوردن شراب نهـی فرمـوده، معصوم و امامان پیامبر. است

ــراب ــی می خوار هشــدار داده ش ــه معرف ــل و اندیش ــد و شــراب را دشــمن عق ــد ان . کنن
ــد و  دلیــل حرمــت شــراب را مشــکالت دنیــوی و اخــروی می، رضــا  حضــرت دان

ه تعالی حّرم الخمرإ«: فرماید می الحقـائق  یبطالن العقـول فـها من الفساد ویلما ف، ّن اللَّ
بـرای آنکـه منشـأ فسـاد ، خداوند شراب را حـرام کـرده؛ » ...اء من الوجهیذهاب الحو 

برد و در  ا را از روی شرابخوار مییح، دارد ق بازمییحقا کعقل را از در ، اجتماعی است
عضاء داخلی بدن ماری نهانی در ایباعث ب، ن همهیکند و با ا یشرم نم، مواجهه با مردم

ــی ــود م ــی( ش ــر )۶/۴۰۵، ۱۳۷۵، کلین ــای دیگ ــراب، و در ج ــوارض ش ــورد ع خواری  در م
. آورد وجـود مـی هعاتی بـیضـا، باعث عوارض قلبـی اسـت و در آن، شراب«: فرماید می
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 . )۳/۱۳۷، ۱۴۰۸، نوری( »کند یاه و دهان را متعفن و بد بو میها را س دندان، شراب
خوار بـه  حضرت از معاشـرت بـا شـراب، ات شرابمضرّ  با این همه هشدار در مورد

؛ هیـم علال تجـالس شـارب الخمـر وال تسـلّ «: فرمایـد شّدت منـع و نهـی فرمـوده و می
 . )۲/۶۷، ۱۴۰۸، نوری( »ن شراب خور مباش و به او سالم مکنیهمنش

 نی با جاهلیهمنش. ۷
در قرآن و روایات  به دنبال دارد و یاثرات شوم و نامطلوب، جاهلرفاقت با دوستی و 

، نـادانجاهـل و شخص چراکه ، کنند یاعراض و دور، جاهلتوصیه شده است که از 
ان یموارد سود و ز ، از آنجا که عقل کافی ندارد، می باشدیهر چند هم که مهربان و صم

، سودی برساند خواهد به دوست خود یی وقتی محتّ ، رو دینب، دهد یص نمیز تشخیرا ن
 رضا  حضرت، بنابراین .ان دوستش تمام شودیکند که به ز  یری مکا، از روی نادانی

ُه َعقُلُه و  ئکلُّ امر ُق یصّد «: فرماید کند و می دوست واقعی را عقل خود معرفی می َعُدوُّ
، ۱۳۷۵، کلینـی( اوسـت ینـادان، عقل اوست و دشمن هر کس، یکس هر دوست؛ »َجهُلهُ 

ق الجاهـل فـی یصّد «: فرماید ا جاهل میدر جای دیگر از عواقب دوستی ب، و نیز )۱/۱۱
، ۱۴۰۳، مجلسـی( آدمـی را در رنـج و نـاراحتی قـرار خواهـد داد، ن نـادانیهمنشـ؛ »تعب
ل یـبغض القیه اللّ  نّ إ«: و همچنین از بحث و جدل با جاهل نهی فرموده است )۷۸/۳۵۲

 ۀجیا به نتبدون آنکه آدمی ر ( را) ل و قالیق( لفظی ۀد خداوند مشاجر یبدون ترد ؛ »والقال
 . )۱/۲۸۵، ۱۴۰۶، عطاردی( دشمن دارد) مطلوب رساند

 آداب معاشرت با دوست. سه
، رو بـدین .یکـی از اهـداف مهـم دیـن اسـالم اسـت» دهی روابط اجتماعی سامان«

اخالق «ای از  اسالم در مجموعه، هرچه در ایجاد استحکام و بهبود رابطه اثر مثبت دارد
اجتمــاعی و اخالقــی امامــان  ۀدر ســیر . نمــوده اســتبــه آن اشــاره » و آداب اســالمی

در  .ت داردیـبسـیار اهمّ ، موضوع ارتباط با جامعه و پیوند بـا بـرادران دینـی، معصوم
 .امر شده که مردم با جامعه و برادران دینـی خـود رابطـه داشـته باشـند، احادیث فراوانی

 یاریـ شـانیا در کارهاآنهـا ر ، دیبا مـردم ارتبـاط داشـته باشـ«: دیفرما یم صادق ماما
در اکثر فرمایشات ، با این مضمونبا بررسی روایات  »دینکن یریگ و از آنها کناره دیرسان
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، »اخ« ۀکلم، در مورد دوست و رفیق شود مشاهده می، های امامان معصوم و توصیه
و مثبت و مؤثر دوست ت و نقش یر برده شده است که حکایت از اهمّ یعنی برادر به کا

 . باشد یانسان می اجتماع یدر زندگ ،برادر
کند و در تبیـین جایگـاه  خود را برادر و رفیق مسلمانان معرفی می، رضا  حضرت

نـ«: فرماید می» امام«
َ
فیاِإلماُم األ ـف، ُق یـُس الرَّ ـق، ُق یَوالواِلـُد الشَّ ُخ الشَّ

َ
ُة َواأل ، ُق یَواأل مُّ الَبـرَّ

غ و بـرادِر همسـان اسـت و مـادر  است و پدر مهربـانق یهمدم و رف، امام؛ »رِ یِبالَوَلِد الصَّ
و  اریـمع، کـردن یدلسـوزمهربانی و  .)۱/۲۸۳، ۱۳۷۵، کلینی( کوکار به فرزند کوچکشین

های فراوانـی از  نمونـه، اجتماعی حضـرت ۀکه در سیر  استو دوستی محور رفاقت 
 . شود مهربانی و توجه ایشان نسبت به مسلمانان مشاهده می

های  الزم است به فرمایشات و توصیه، بین برادران دینی ۀثبیت رابطجهت تحکیم و ت
بـه ، در ایـن بخـش. توجه نمـاییم، های وارسته است که الگوی تمام انسان رضا  امام
اشاره ، جهت تحکیم و تثبیت روابط بین دوست و برادر، هایی از اخالق اجتماعی نمونه
 . کنیم می

 برادران دینیمعاشرت با . ۱
از نقاط ، رخورد مناسب با مردم و داشتن ُحسن خلق و ادب و احترام و تواضعب ۀنحو 

از  یتـیسازنده و ترب ای  نمونه، نجایدر ا. است رضا  امام یبخش در زندگ قّوت و الهام
 : شود یآورده مبرادران دینی سلوک آن حضرت با 

 یها دور از برنامـه( کـرد خلـوت مـی ارضـ  هرگـاه حضـرت: دیگو  یم خادم اسری
ر گرد یر و کبیش را از صغیتمامی کارگزاران و خدمتکاران خو ) فاتیو تشر  یحکومت

نمـود و انـس  یگفـت و بـا آنـان گفتگـو م یکرد و برای آنـان سـخن م یخود جمع م
ن بـود کـه یغذا ا صرفو روش آن حضرت در هنگام  شد صحبت می گرفت و هم یم

، آنـان را از کوچـک و بـزرگ ۀهمـ ،زیو هنگام غذا ن خواند یسفره م ک یهمه را سر 
و با خودش سـر سـفره  کرد یرا هم صدا م... کارپردازخانه و حجامت کننده و یحت
 . )۲/۳۶۳، ۱۳۷۲، بابویه ابن( خوردند یغذا م، هم و با نشاند یم

 ردستانیبا ز  یمهربان. ۲
 یعهـد تیوال  یاسـیپسـت س، زیـامامت و ن یبا آنکه از مقام واال ، ارض  حضرت
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، دارانیسـرا و محافظـان، غالمـان، خود اعـم از خادمـان ردستانیاما با ز ، دار بودبرخور 
د و آنهـا را بـرادران دینـی خـود نمـو  یداشت و حرمت آنـان را حفـظ مـ یانسان یرفتار
: بـه مـا فرمـود ارضـ  امـام«: کنـد ینقل مـ »خادماسر ی«، عنوان نمونه به. دانست می

، باشـم ستادهیسر شما ا یاگر من باال  یحتّ  ،دیکه به خوردن غذا مشغول هست یهنگام«
از مـا غالمـان را صـدا  یکی، گاه که آن حضرت آن، رو نیاز ا »دیز یخود برنخ یاز جا

، دیـبه حال خود بگذار «: فرمود یم، خورد یکه او دارد غذا م داشتند یو اظهار م زد یم
 .  )۶/۲۸۳، ۱۳۷۵، کلینی( »را بخورد شیتا غذا

 ازمندانیبه ن یاری. ۳
اقدام ، و خود فرمود یم هیتوص ازمندانیرساندن به ن یاریو  ییبه دلجو ، ارض  امام

 یدر ضرورت برخورد انسان یو. نمود یم ازمندانیو ن انینوایو تعاون به ب یرسان به کمک
َم َعلَ ، ُمسِلماً  راً یَفق َی َمن َلقِ «: فرمود انینوایبا ب  الّلهَ  یَلقِ ، اءِ یاألغن یِخالَف َسالِمِه َعلَ  هِ یَفَسلَّ

ری را مالقـات کنـد و متفـاوت از یـکسی که مسلمان فق؛ »َغضبانٌ  هِ یُهَو َعلَ و  اَمةِ یالقِ  وَم یَ 
خداونــد را در حــالی کــه از او ، امــتیروز ق، بــه او ســالم کنــد، ســالمش بــه ثروتمنــد

 ارضـ  اقـدامات امـام ازجمله. )۲/۵۲، ۱۳۷۲، بابویه ابن( کند ن است مالقات مییخشمگ
در منـاطق ، هجـرت بـه مـرو ریبود کـه در مسـ نیا، ازمندانیرساندن به ن یاری ۀنیدر زم

و از  زد یسـر مـ ازمنـدانین یها و بـه خانـه نمـود یو منـزل مـ دیگز  یم یسکن نیرنشیفق
 یدگیبـه مشـکالت آنـان رسـ، و در صـورت امکـان شد یم ایجو  شان یمشکالت زندگ

تـا ، رسـاند یمـ یاریـ ازمنـدانیتوان به ن در حّد ، ایشان. )۴۹/۱۲۲، ۱۴۰۳، مجلسی( کرد یم
 . )۱/۶۲، ۱۳۸۲، القرشی( کرد یم زیو قرض بدهکاران ن یکه اقدام به پرداخت بده ییجا

 هعیشبرادران به  توجه و عنایت. ۴
در سـفر بـه ( بـودم ارضـ  با حضرت«: دیگو  یم »اریّ س بن یموس«به نام  یشخص
نوحـه و عـزا  یصـدا، شـد انیـماشـهر ن یوارهـایچـون د ، شهر طوس کینزد ) خراسان

از اسـب  ارض  حضرت، هنگام نیدر ا. ستیا جنازه دمید ، به دنبال صدا رفتم، دمیشن
گاه رو به من کرد  آن، شد وسفرود آمد و به طرف جنازه رفت و به آن خو گرفت و مأن

از ، کنـد عییمـا را تشـ یایـاز اول یکـی ۀهـر کـس جنـاز ، اریس  بن  یموس یا«: و فرمود
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 ۀو چون جنـاز » بدون گناه متوّلد شده است، گونه که از مادر آن، رود یم رونیان بگناه
آمـد و مـردم را کنـار زد و دسـت  کیـنزد  ارضـ  حضرت، آن مرد را کنار قبر نهادند

 نیبعد از ا، مژده باد تو را به بهشت، یفالن یا«: آن مرد نهاد و فرمود ۀنیرا بر س بارکم
شـما  د؟یشناسـ یمرد را مـ نیا ایآ، شوم تیفدا«: کردم عرض» ستیبر تو ن یترس گرید 

 ایـ! آاریسـ  بـن  یموسـ یا«: حضـرت فرمـود »د؟یـا امدهین نیسـرزم نیـکه تا امروز به ا
 یهـر کوتـاه، شـود یدر صبح و شام بر ما ائمه عرضه مـ، ما انیعیکه اعمال ش یدان ینم

احبش در گذرد و هر چه که از ص میخواه یاز خداوند متعال م، که در اعمال آنها باشد
 »میکنـ یشـکرانه درخواسـت مـ، صـاحبش یاز خداونـد بـرا، باشـد یعـال یاز کارهـا

 .  )۹/۹۸، ۱۴۰۳، مجلسی(

 رویی رویی و گشاده خوش. ۵
در  .فـراوان اسـت در احادیث امامان معصـوم، رویی خلق و خوش موضوع حسن

رویی  و گشـادهرویی  در مـورد خـوش رضـا  های حضـرت تعـالیم و توصـیه، این بین
. هی باشددست آوردن رضایت ال به اخالق حسنه و بهتواند الگویی در جهت رسیدن  می

پـدران بزرگوارشـان بـه نقـل از بـه نقـل از ، در مـورد آثـار بـداخالقی رضـا  حضرت
، یبد اخالق؛ »العسل الخّل  فسدیالعمل کما  فسدی، یئالخلق الس«: دیفرما یم امبریپ

 .)۲/۳۷، ۱۳۷۲، بابویــه ابن( کنــد یچنانکــه ســرکه عســل را تبــاه مــ ،کنــد یعمــل را تبــاه مــ
بـه  یبـا هـر مسـلمان، رو بـدین .بود روی و گشاده برخورد خوش یفرد رضا  حضرت
به ، نمود و همگان با آن حضرت یرا با او باز م یکرد و راه دوست یرابطه برقرار م یسادگ
در کنارشـان ، نـدینما درفـت و آمـ ایشـان ۀتوانستند به خانـ یگرفتند و م یانس م یزود
، کـس چیبـه هـای بود که  گونه به، رضا  اخالقی امام ۀسیر  .دسخن شون و هم نندیبنش
اصـل  کیپدر و مادر و از  کیبود که همگان از و معتقد  ستینگر  ینم ریتحق ۀدیبه د 
 . یکارز یوجود ندارد مگر به تقوا و پره، گرانیبر د  یکی یبرتر یبرا یلیاند و دل شهیو ر 

ی تـیدر رواکـرده و  یهمـراه انسـان معرفـ نیرا بهتـر  دهیاخالق پسـند، حضرت
داخـل ) افـراد(، آن ۀلیوسـ کـه بـه یزیـچ نیشـتر یب ۀدربار  هاللّ   از رسول«: دیفرما یم

و  یهال یتقوا؛ »الخلق حسنالله و  یتقو «: حضرت فرمودند، شوند سؤال شد یبهشت م
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از آثار اخـروی ، در روایتی دیگر رضا  حضرت .)۲/۳۸، ۱۳۷۲، بابویـه ابن( یاخالق خوش
َم ف«: رویی فرمودند خوش وَمن َکَتـَب ، َلُه َحَسَنةً  َکَتَب الّلهُ ، ِه الُمؤِمِن یَوجِه أخ یَمن َتَبسَّ

بهُ یُ َلم ، َلُه َحَسَنةً الّله  ش یخداونـد بـرا، هرکه به روی برادر مؤمن خـود لبخنـد بزنـد؛ »َعذِّ
 او را عـذاب نخواهـد داد، سـدیش ثـوابی بنو یکـه خداونـد بـراثوابی خواهد نوشت و هر 

 .  )۱۲/۴۱۸، ۱۴۰۸، نوری(

 بخشش و گذشت. ۶
ــام ــا  ام ــام نمی، رض ــز انتق ــه هرگ ــی کین ــد و از کس ــتند گرفتن ــواره  ای نداش و هم

بخشیدن و نیکی کردن پاسـخ ، های دوستان را با بزرگواری ها و زشتی تا بدی ندکوشید می
ُنِصَر  ا الَتَقت ِفَئتاِن َقطُّ ِإّال مَ «: دیفرما یعفو و گذشت م تیاهمّ  نایدر ب تحضر  .دنده

عَظُمُهما َعفواً 
َ
ن آنهـا یتـر  ن که با گذشـتیمگر ا، اروی نشدندیهرگز دو گروه با هم رو ؛ »أ
هی و روش مردان ال، بخشیدن و گذشتن از خطای دیگران .)۲/۱۰۸، ۱۳۷۵، کلینـی( روز شدیپ

ْهـُل بَ «: فرمود یم رضا  حضرت .های وارسته است انسان
َ
ـا أ ٍت َوِرْثَنـا اْلَعْفـَو ِمـْن آِل ْیـِإنَّ

ْکَر ِمْن آِل َداُوَد َو َوِرْثنَ ْعُقوَب َو یَ   ا الشُّ
َ
ْخَری َو َزَعَم أ

ُ
ُه َکاَن َکِلَمًة أ ٌد یَ َنِس نَّ ـُه فَ ، َها ُمَحمَّ ُقْلُت َلـُه َلَعلَّ

 َقاَل َو 
َ
ْبَر ِمْن آِل أ  اءیـو کماالت انب ها یوارث تمام خوب، امبریما خاندان پ؛ وَب یُّ َوِرْثَنا الصَّ

داود و صبر  از آل یو شکر و سپاسگذار عقوبی ما عفو و گذشت را از آل، میگذشته هست
 .  )۳۰۸، ۱۳۶۴، کلینی( »میا به ارث برده وبیا از آلرا  یو بردبار

انسـان اسـت کـه بـه  یعظمـت و بزرگـوار انگریـنما، گرانیبخشش و گذشت از د 
بلکـه بـا انتخـاب ، دیـآ یبر نم ییجو  نهیدرصدد انتقام و ک، گرانید  تیمحض آزار و اذ
راجع  ارض  امام از. دهد یخود را نشان م تیّ انسان، و برخورد محترمانه عفو و گذشت

 : در پاسخ فرمود، بندگان سؤال شد نیبه بهتر 
ذ« َلّ
َ
ْحَسُنوا ِإْسَتْبَشُروایأ

َ
ساُؤوا إِ ، َن ِإذا أ

َ
ْعُطوا َشَکُرواْسَتْغَفُروا َو َوِإذا أ

ُ
ْبِتُلوا َصَبُرواَو ، ِإذا أ

ُ
، ِإذا أ

  آمرزش، کنند  بدی  و هرگاه شوند  خوشحال، کنند کیین  هرگاه  آنان؛ »ِإذا َغِضُبوا َعَفْو َو 
  خشم  و هرگاه صبر کنند، نندیبال ب  و هرگاه شکر گذارند، عطا شوند  و هرگاه خواهند
 . )۴۶۹، ۱۴۰۴، شعبه ابن( درگذرند، کنند

خشـمش او را ، شود یم نیمؤمن آنگاه که خشمگ«: فرمود یثیدر حد ارض  امام
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او را در باطـل  یخرسـند، گـردد یکه خرسند مـ یو هنگام، سازد یخارج نم از راه حق
 »دیـنما یطلـب نمـ شـتریاز حـق خـود ب، و آن هنگام که قادر و توانا شود کند یوارد نم

   .)۳۸۱، ۱۳۷۳، یومیق(
 رضا  ویژگی عفو و بخشش امام، »عیاشی سمرقندی«در بخشی از کتاب تفسیر 

ــه نگاشــته اســت را این ــرا، صــفوان«: گون ــه حضــور  محمــد یابیشــرف یب ــد ب ــن خال ب
از ، بـن خالـد رسـاند کـه محمـد به اطالع امـام او قبالً . اجازه گرفت، رضا  امام
، اسـت کرده یم ییبدگو  رضا  و در پشت سر امام ستین تیب مکتب اهل روانیپ

. دیــکــرده و گذشــته را جبــران نما یعــذرخواه خواهــد یشــده و مــ مانیامــا حــاال پشــ
، شوم تیفدا«: محمدبن خالد آمده و عرضه داشت. ورود داد ۀبه او اجاز  رضا  امام

و بـه  مانمیخود پش ۀمن از گذشت، ام را مرتکب شده و به خودم ستم کرده یمن اشتباهات
مـرا  یو خطـا رفتـهیدارم عذرم را پذ دوست، کنم یخود استغفار م ۀگذشت از یدرگاه اله

بـه  آنگـاه امـام .»رفتمیو عـذرت را پـذ دمیمن بخش، یبل«: فرمود ماما »دیببخش
بـه برکـت «: دیفرما یخود م امبریبه پ خداوند«: از قرآن استناد جسته و فرمود یا هیآ

مردم ، یاگر خشن و سنگدل بود، یشد در برخورد با مردم نرم و مهربان، یرحمت اله
طلب آمـرزش نمـا! و بـا  شانیپس آنان را عفو کن و برا، شدند یاز اطراف تو پراکنده م

از  رضـا  امـام، هیـاز تـالوت آ بعد .)۱۵۹/عمران آل( »آنان در امور جامعه مشورت کن
غفار پـدرش هـم اسـت یبـرا،  رفت و امام ایپدرم از دن«: و او گفت دیپدر محمد پرس

 .  )۱/۲۰۳، ۱۳۸۰، یاشیع( »نمود

 یتواضع و فروتن. ۷
و محّبـت  تّیـمحبوب جـادیکـه ا، یاجتمـاع یدر زندگ یرفتار یها کیاز تکن یکی
، کنـد یکـه تواضـع مـ یاست که اگـر فـرد دوستاندر مقابل  یتواضع و فروتن، کند یم

بـا ، ارضـ  مـاما. خواهد بـود شتریعمل به مراتب ب نیارزش ا، باشد ییمقام باال  یدارا
 یعهـد تیوال  یاسـیبـود و از قـدرت س داخ ۀدیع امامت را داشت و برگز یآنکه مقام رف
بلکـه در ، قائـل نبـود یمـیگونـه حر  چیخود ه ینه تنها برا، ن حالیدر ع، برخوردار بود

ردسـتان بـا یخـدمتکاران و ز ، همچـون دوسـتانش با طبقات مختلف مردم یخو  یزندگ
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: کنـد ینقـل م رضـا  غـالم امـام» اسـری«. کـرد یرفتار م یت و فروتنیّ میت صمینها
ه کرده بود که هرگاه بر شما وارد شدم و شما مشـغول غـذا خـوردن یبه ما توص ماما«

از مـا  یاوقات بعض یگاه. دید تا از غذا خوردن فارغ شو یز یبر نخ) به احترام من( دیبود 
. دند که مشغول غذا خوردننددا یبه آن حضرت اطالع م. خواند یم یانجام کار یرا برا

 . )۴۹/۱۰۲، ۱۴۰۳، مجلسی( »د تا از غذا خوردن فارغ شوندیبگذار «: فرمود یم
تـن ، شـناخت یکه آن حضرت را نم یفرد یپس از تقاضا، در حمام ماما یروز
شرمنده شد و بـه ، کردند یرا به او معرف مگران امایکه د  یهنگام. دیسه کشیاو را ک

، دیکشــ یســه میکــه او را ک یدر حــال مامــا. رت پرداخــتاز آن حضــ یعــذرخواه
از قول  صدوقشیخ   .)۴/۳۲۶، تا بی، شهرآشوب ابن( »ندارد یبیع«: اش داد و فرمود یدلدار
 : عباس گفته است بن   میابراه

ش آزار دهـد و یرا با سخنان خو  یکس، االرض  دم که حضرت ابوالحسنیند، هرگز
د تـا یـبگو  یان سـخن او سـخنیـدر م یعنی، طع کندرا ق یسخن کس، دم که هرگزیند

 کـرد یبرآورده م، که در توانش بود ییتمام شود و حاجت مردم را تا جا ندهیسخن گو 
دم یوقت ند چیه. را دراز نکرد شیه نفرمود و پایتک، خود نیو در مجلس مقابل همنش

د را دور دم که آب دهـان خـو یغالمان خود فحش دهد و هرگز ند از یکیاو را که به 
او تبّسـم بـود و چـون خلـوت  ۀبلکـه خنـد، دم کـه قهقهـه کنـدیگاه ند چیافکند و ه

خانـه را سـر سـفره  یاهـال ۀهمـ، نمودنـد یپهـن مـ شانیغذا مقابل ا ۀفرمود و سفر  یم
ن یـا یفرمودند و عادت و یل میطعام م شانیبا ا، زیرآخور نیدربان و م یحتّ ، نشاند یم

دار بـود و روزه یـاز اول شب تـا صـبح ب، ها شتر شبید و بیخواب یم  ها کم بود که شب
 شـتریب، داد یکـرد و صـدقه مـ یار احسـان میبسـ یآن حضرت پنهـان، گرفت یار میبس

 . )۲۴۱، ۱۴۲۲، یصباغ مالک ابن( تار بود یها صدقات او در شب
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  رضا  آداب معاشرت با دوست و برادر از منظر حضرت: )۱( نمودار

 سازی اسالمی نو برادری در تمّد  تأثیر دوستی.   ه
سازی است و احیای  تمّدنبخش اصلی و مهم پیشرفت و ، ایجاد سبک نوین زندگی

و بررسـی سـبک زنـدگی امامـان  اکرم با اقتدا به قرآن و سنت پیامبر، اسالمی تمّدن
، حاکمیت مقتدر الهـی ی همچونتمّدنهای  فهچراکه مؤلّ ، پذیر است نمکاا معصوم
مشــاهده  معصــوم  در ســبک زنــدگی امامــان، شهرنشــینی و رهبــری، ریمــدا قانون
سفارش به مراعات و مسـاوات حـق ، اسالمی تمّدنهای نوین  یکی از شاخصه. شود می

، الملـل بهبود روابط بین افراد جامعه و حتی روابط بین، بنابراین .دوستی و برادری است
به خصوص افزایش ، یکدیگر هستند طبق نیازهای جدید بشری که به ناچار در ارتباط با

ساز  انسان، ساز ضرورت انتقال مبانی نظری جامعه، روابط بین جوامع اسالمی با یکدیگر
بـیش از ، را معصـوم و امامان ساز اسالمی در سـبک زنـدگی پیـامبراکرم تمّدنو 

 . سازد پیش روشن می
از ، ا یکــدیگردر میــان پیونــدها و ارتبــاط متقابــل مــردم بــ» بــرادری«و » دوســتی«

خـود حکایـت از ، در اسـالم» بـرادری«نزدیکی و الفت است و تعبیر به  ۀباالترین مرتب
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َمـا اْلُمْؤِمُنـوَن ِإْخـَوةٌ ﴿  :فرمایـد خداونـد می. عمق ایـن رابطـه اسـت  .)۱۰: حجـرات( ﴾ِإنَّ
شـعاری ، دار اسـالمی اسـت شـهیو ر  تبـا اهمّیـاز شـعارهای  کیی، برادری بین مؤمنان

همـان انـدازه فرماید  است که در این آیه خداوند می مؤثر و پر معنی، قیعم، رایگ اریبس
 انیـدر م دیـبا، دیـکن تالش و کوشش مـی، دو برادر نسبی انیصلح در م جادیکه برای ا

. دیوارد عمـل شـو ، برای برقـراری صـلح بـه طـور جـدی و قـاطع، زیمؤمنان متخاصم ن
کـه بـه صـورت ، بـه قـدری بـاال بـردهرا  نیعالئـق دوسـتی مسـلم ونـدیسطح پ، اسالم

 بـر اسـاس مسـاوات و برابـری ونـدییآن هـم پ، گریکـدیدو انسان با  وندیپ نیتر  کینزد 
اصـل مهـم بنـابر . اسـت گریکـدینسـبت بـه » دو بـرادر« ۀعالقـ، و آن کنـد مطرح می
بــا ، و دارای هــر زبــان و هـر ســن و ســال، لــهیمســلمانان از هــر نــژاد و هـر قب، اسـالمی

 . کنند برادری می قیحساس عما، گریکدی
در مورد آداب دوستی و رفاقت و نیز   رعایت حقوق دوستان و برادران دینی و توصیه

، رضـا  از منظـر حضـرت، های یک دوست خوب و اهمّیت انتخـاب آن بیان ویژگی
سو و مقابله بـا آثـار سـوء  کیاز های دوستی  نشانگر توجه آن حضرت به استحکام پایه

 . است گرید  یاز سو ، ست بدو دو  نیهمنش
بـر مبنـای بـرادری و ، در مـورد حـق دوسـتی و بـرادر های امامان آموزه، رو بدین
های دولت اسـالمی اسـت و در  از شاخصه، عدالت و مساوات و احترام متقابل، برابری

خودبرتربینی ، حرص، فقر، تبعیض، گویی دروغ، اعتمادی مسائلی مانند بی، ها این آموزه
 . منع شده است، باشد میاسالمی  تمّدنکه مخالف رشد و پیشرفت ، اهیو خودخو 

ها  دوستی انسـان گیری از حس برادری و نوع با بهره، اسالمی تمّدنبا توجه به مبانی 
ت و از زنـدگی همـراه بـا عـزّ ، هـای امامـان معصـوم تعالیم اسالمی و آموزه ۀدر سای

 . برند آرامش لذت می
، است که در افراد آن اجتماع نیبه ا، بودن اجتماع زنده«: سدینو  یم یمطهر دیشه

خـودت را  یعنـی؛ وجود داشته باشد یاجتماع ۀو عاطف یو حس اجتماع یروح اجتماع
و  یپسـند یخـود مـ یهمان را بپسند که برا، آنها یبگذار و برا گرانید  یهمواره به جا

 نیا .)۲۳۰، ۱۳۸۷، هریمط( »یکراهت دار شتنیخو  یکه برا، همان را کراهت داشته باش
و روش  رهیدر سـ، بنـابراین. دارد یبشـر وامـعدر جسـازی  تمّدنو  یاتیـنقـش ح، لهأمس
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اصـل  نیـکه بر ا میخور  یبرم ییها به نمونه، و امامان معصوم اکرمامبر یپ یزندگ
 . شده است دیکأ ت یبه روشن، یادیبلند و بن

از جملـه سـبک  یالماسـ یوجـوه سـبک زنـدگ ۀهم، یاز آن جا که تهاجم فرهنگ
در حفظ سبک ، داب معاشرت با دوست و برادرآتبیین ، گرفتهرا نشانه  یاسالم یدوست
رعایـت سبک برخورد با بـرادر مـؤمن و  انیب. است و مؤثر دیمف، نظر اسالم مّد  یدوست

، ینـیو بـاور د  مانیا، خدارضای  یبرا دوستو به گرفتن برادر  قیتشو  زیو ن یحقوق و
اتکای  ۀنقط، اسالمی تمّدندر . باشد یم یاسالم یدر سبک دوست مانیا تینشانگر اهمّ 

همـانطور ، باید با محوریت خداوند باشد، سازی نیز تمّدنخداوند متعال است و ، انسان
تـو را یـاد ، دوستی را انتخاب کـن کـه«: در روایتی که ذکر شد فرمود رضا  که امام
بایـد بـر اسـاس ، انتخـاب دوسـت«: و نیـز فرمـود )۵۴۲، ۱۳۷۶، بابویه ابن( »اندازد خدا می

هرکس برای رضای خـدا بـرادری بـه «: و فرمود )۳۲۳، ۱۴۱۴، شعیری( »رضای خدا باشد
 . )۱۸۲، ۱۳۷۷، بابویه ابن( »ای در بهشت به دست آورده است خانه، دست آورد
» سازی تمّدن«قابلیت ، آداب دوستی و برادری ۀدر زمین رضا  های حضرت آموزه

های  توان با طراحـی یـک الگـوی کـاربردی از تعـالیم و توصـیه ای که می به گونه، اردد
چراکه روش و سبک معاشرت ، مند شویم امروزی از آنها بهره ۀبرای جامع، رضا  امام

 .و حتی مخالفان بسیار ظریف و زیبا اسـت با دوستان و برادران دینی معصوم  امامان
 رتیسـ ییبایبلکه در ز ، سازند یاز نظر صورت م بایا ز نه تنها خود ر ، امامان معصوم

رعایـت حـال ، رویی رویی و گشاده خوش، گذشتگی خود از، دردی هم؛ کوشند یم زین
دادن هدیه ، دید و بازدید، گمانی خوش، دعا برای دوستان، توجه به نیازمندان، زیردستان
بایـد بـه عنـوان الگـو و  هایی از آن چیزی اسـت کـه تنها نمونه، ها پوشی از بدی و چشم

 ۀبا بررسـی سـیر  .معرفی و ترویج شود، سازی اسالمی تمّدناخالق اجتماعی در جهت 
شخصـی گرفتـه تـا  ۀتوان از تمامی مراحل زندگی ایشان از سیر  می، رضا  زندگی امام

حلـی بـرای  و راه اسـالمی ۀی جامعـجهت اسـتفاده در پیشـرفت و ترّقـ، اجتماعی ۀسیر 
از سبک زنـدگی ، های اجتماعی ترین الیه الت و معضالت و پیچیدهجلوگیری از مشک

 . بهره برد رضا  حضرت
در پیشبرد اهـداف ، از سبک زندگی رضویتوان  می، فرهنگ ۀبه طور کلی در حوز 
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 ۀسازی در جامع تمّدناجتماعی و تغییر سبک زندگی غربی به اسالمی و نیز  - فرهنگی
 : ردب های زیر بهره  از شیوه، اسالمی

 ؛ گسترش مهر و محّبت بین مسلمین. ۱
 ؛ ایثار و فداکاری بین برادران دینی ۀترویج روحی. ۲
 ؛ همدلی و مشارکت ۀرواج روحی. ۳
 ؛ پذیری ولّیتئتقویت حّس مس. ۴
 ؛ صلح و سازش بین مسلمین ۀترویج روحی. ۵
 ؛ پوشی از خطای یکدیگر خیرخواهی و چشم ۀتقویت روحی. ۶
 ؛ نسبت به زیردستانرعایت انصاف . ۷
 ؛ ها تحمل اختالف سلیقه ۀافزایش روحی. ۸
 ؛ تقویت هویت مشترک برادری اسالمی و ایمانی. ۹
 ؛ ر آزادی اندیشهدفاع از تفکّ . ۱۰
 ؛ کردن حاجت دوستان و برادران همدردی و برآورده. ۱۱
 . خیرخواهی برای برادران دینی ۀایجاد روحی. ۱۲

 گیری نتیجه
، ت و معیار انتخاب دوستیمن بیان اهمّ ض، وش توصیفی و تحلیلیاین پژوهش با ر 

آداب معاشـرت بـا ، یابی را بررسـی نمـود و نیـز هشـدارها و نـواهی دوسـت، به اختصار
گـردآوری و تحقیـق . را در قالبی جدید تشـریح کـرد رضا  دوست از منظر حضرت

، بـا ایـن حـال .دباشـ تری می نیازمند پژوهش گسـترده، تمامی آداب معاشرت با دوست
گاهی منـدان آداب  بخشـی بـه عالقه سعی بر آن بود تا گـامی هرچنـد کوچـک بـرای آ

یابی از منظـر  بـا تـرویج سـبک آیـین دوسـت. بـردارد رضا  های امام اسالمی و آموزه
مسـلمین  ۀجامعـ، رضـا  ها و تعالیم حضـرت کارگیری توصیه و با به رضا  حضرت

ای دلپـذیر را  رابطـه، معاشرت با دوست و بـرادر خـویشتواند در روابط اجتماعی و  می
در قالـب سـبک زنـدگی فـردی و اجتمـاعی و نیـز  رضا  حضرت تعالیم. تجربه کند

و  دارد »یسـاز تمّدن« تیـقابل، یو بـرادر یآداب دوسـت ۀنیدر زم، روایات آن حضرت
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، دران دینـیآمیز بـین بـرا به عنوان الگوی کاربردی جهت روابط مسالمت، توان از آن می
 . مند شویم در جوامع اسالمی بهره

مسلمین معرفی  ۀباید الگویی واحد برای جامع، یابی به این سبک زندگی برای دست
 ۀنحـو  در های ایشـان از تعالیم و توصیه، شود و ضمن تشریح سبک زندگی آن حضرت

ایجـاد جهت ایجاد همبستگی اجتماعی و نیز یکی از موارد ، معاشرت با دوست و برادر
، ایـن هـدف ۀپیشـرفت و توسـع، بـرای حصـول. دامورد استفاده قـرار د، اسالمی تمّدن
 . اقشار و طبقات جامعه نیازمند است ۀهمکاری و مشارکت هم، هماهنگی، همدلی

 پیشنهادها
برادری و دوستی  ۀکارها جهت ایجاد و تقویت روحی بخشی از راه، پایان پژوهش در

 : شود ه میاشار ، میان کشورهای اسالمی
ماننــد معرفــی : های اســالمیگــر کشــور یدر د  ینــید  یبــرادر مــورددر  الگــو یمعرفــ. ۱

خصوص در تاریخ صدر اسالم همچون سلمان  هب، های تأثیرگذار در اسالم شخصیت
هایی کـه بـه عنـوان الگـوی  غفاری و نیز معرفی شخصیت تمار و ابوذر میثم، فارسی

دین ال همچون سیدجمال، اند اخته شدهمنادی وحدت اسالمی و تقریب مذاهب شن
 . ه بروجردیاللّ   اسدآبادی و آیت

ت مانند برگزاری مراسم عقد اخـّو : ترویج ادبیات برادری در بین کشورهای اسالمی. ۲
 . وحدت ۀو هفت در سالروز والدت پیامبر، سازی میان مسلمین و فرهنگ

ماننـد : وسـتی و بـرادریجهت تـرویج فرهنـگ د، های اسالمی استفاده از مناسبت. ۳
 . در تقویم اسالمی» برادری ۀهفت«یا » روز برادری«ایجاد 

بـرادری و  ۀجهت تـرویج روحیـ، غان مذهبی در کشورهای اسالمیگیری از مبلّ  بهره. ۴
 . تاخّو 

جهت خلق آثـار هنـری بـا ، شناسایی و تشویق هنرمندان مسلمان کشورهای اسالمی. ۵
شـگاه و جشـنواره و همـایش در راسـتای تـرویج و موضوع برادری و برگـزاری نمای

 . دوستی و برادری ۀتقویت روحی
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