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 معارف حضرت امام رضا )ع( اقتصادخانواده درسیره و

 2،   کبری شیری1سهراب نجفی  

 

 

 چکیده

است در تعالیم اسالمی، اخالق و اقتصاد پیوندی ناگسستنی دارند و فعالیت های اقتصادی انسانی بر پایه باور به تکالیف الهی استوار گردیده 

سنگینی برعهده   اقتصاد خانواده مسئولیتامورتوزیع و مصرف بخصوص در ,ای دین باور، در گردش ثروت و شیوه های تولیدوانسان ه

به تالش وکوشش ،میانه روی و اعتدال ،کسب روزی حالل برای تامین تاکید فراوانی  در سیره رضوی دارند.پژوهش حاضر نشان می دهدکه

و تبذیر وتباه سازی اموال شده است که این توصیه ها بیانگر توجه به تمام ابعاد زندگی انسانی به ویژه  معاش خانواده و جلوگیری از اسراف

کلیه شئون زندگی افراد مورد توجه قرار گیرد برای هر این  دستورات دراگرحال  .بعد اقتصادی درسیره عملی و گفتاری آن حضرت است

  و خانواده از بین خواهد رفت  )فقر فرهنگی و اقتصادی ( یو کلیه عقب ماندگی ها و فقر ها انسانی در هر عصری مفید و سازنده خواهد بود

   این بهترین دستاورد تعالیم آن حضرت برای بشر امروزی است.

 کلید واژه : امام رضا )ع( ،اقتصاد ، خانواده 

 

 

 
Family economy at Imam Reza(peace be upon him) life and teachings 

Abstract 

In Islamic teachings, morals and economy has Irrefrangible relationship and human economic activities have 
firmed based on the belief of divine instruction and believer person have burden responsibilities in wealth 
circulation and methods of production, distribution and consumption in family economy affairs ,especially . 
recent  research showed that at Razavi life ,it has been emphasized on effort and struggle ,moderation and 
earning lawful sustenance for supplying daily bread of family and prevention of Prodigality and spoiling 
properties a lot that these recommendation indicated the attention to the whole dimentions of human life of 
Imam Reza , specially in economic and practical and verbal life of him.Now if these recommendations consider 
in whole dimentions   of  people life , it will be useful and effective in each time and , it will be eliminated whole 
backwardness and economic and cultural poverty and therefore , this the best achievement of Imam Reza’s 
teachings for contemporary mankind. 

Key words: Imam Reza(peace be upon him), economy, Family 
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 مقدمه  -1

کند با صرف حداقل تالش یا هزینه، حداکثر نتیجه را به دست آورد، دستیابی انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیازهای خود دارد، همواره سعی می

علم یا روشی است که رفتار « اقتصاد»توان گفت میدر تعریف اقتصاد  میده شده است.به چنین راه و روشی پایه فکری دانش یا روشی است که اقتصاد نا

امکان نیل به درك، بیان و تاحدی بایدکند. مطالعه اقتصاد یابد، مطالعه میو رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی

اجتماعی بشر  و نیازی و آسایش در زندگی فرد فراهم سازد؛ و در گام بعدی به بهبود رفاه مادیو بیبینی رفتار انسان را در جهت خودکفایی پیش

تامین نشود یش حدودی نیازهای ماد اگرتابر همه کس روشن است که آسایش و آرامش زندگی خانوادگی تا حدی به اقتصاد وابسته است و جامد.بین

عنوان جامعه کوچک و هسته  برآوردن نیازهای خانواده وظیفه اسالمی هر فرد است. خانواده بهاز این رو دنخواهند بو وآسایش اعضای خانواده در رفاه

نیازهای بخصوص سازی و انسان پروری باشد و این امر با تأمین نیازهای الزم و ضروری  اصلی جامعه سازیهای بزرگ، باید بستری مناسب برای انسان

تداوم حیات و زندگی محروم می گردد و یا از  از اصل  به صورت معقول و منطقی برآورده نشود، نیازهااین اگرکه شود. افراد خانواده تأمین می  رفاهی

و  آدمی کامالً توجه دارد و کیان مادی و معنوی انسان را مهم می شمارد و میان بعد مادی شکوفایی و تکامل باز می ماند.اسالم به واقعیت زندگی

تکامل معنوی او را در پرتو رفاه و امکانات اقتصادی ممکن می  ناگسستنی برقرار می سازد و معنویت و دین باوری و پارسایی و معنوی انسان پیوندی

اقتصادی است که بستر مناسب آسایش و  اصلی استواری خانواده ها پس از زیربناهای اصولی و اعتقادی، تأمین معیشت و رفاه محور از نظراسالم سازد.

به  )ص( وائمه اطهار)ع(آموزه های قرآنی و سیره پیامبربخش بزرگی از براین اساس.می سازد ی جسمی و روحی و مادی و معنوی را فراهمرشد تعال

های پربار در اندیشهدرخصوص اقتصاد و خانواده در راستای همین مسئله به کندوکاو نیز نوشتار حاضر.مسائل اقتصادی و مادی اختصاص یافته است 

 .پرداخته است  )ع(لحجج علی بن موسی الرضاثامن ا

 اسالم واقتصاد  -2

اقتصاد  1اسمیت برای علم اقتصاد در تاریخ عقاید اقتصادی ،تعاریف زیادی بوسیله اقتصاد دانان مختلف ارائه شده است . بعضی از اقتصاد دانان مانند آدم

هدف اساسی  2،ریکاردو که تولید ،مصرف و توزیع ثروت را بررسی می کند. بعد از اسمیت را رابطه ثروت می داند به اعتقاد این گروه ،اقتصاد علمی است 

اولین اقتصاد دانی است که مسئله رفاه را در علم  3بررسی های اقتصادی را توزیع ثروت می داند و به توزیع ،بیشتر از تولید اهمیت می دهد آلفرد مارشال

معتقد بود که اقتصاد از یک طرف با رای رسیدن به این هدف می دانست ودر رفاه انسان و ثروت را وسیله ای ب اقتصاد مطرح می کند . او هدف اقتصاد را

 (13-11ص، ص1331دزاده، .)عماکار داردالعه در مورد ثروت و از طرف دیگربا مطالعه درباره رفاه انسان سرومط

ر می رود و توسعه اقتصادی بستر ساز پیشرفت در زمینه های گوناگون است، به نحوی مسئله اقتصاد به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه کشورها به شما

اقتصاد در لغت به معنی میانه د مستقیم صنعتی، علمی و... دارد.که شاخص های توسعه اقتصادی ارتباط مستقیمی با افزایش بهره وری ها و در نتیجه رش

( 2د سوره نحل آیه قرآن مجی «)و علی اهلل قصد السبیل و منها جائر»می شود و در قرآن کریم آمده:  روی، و در میان راه های منحرف به راه میانه گفته

السرف « »اسراف»روبروی مفهوم اقتصاد)لغوی(  و در احادیث نیز میانه روی در امور مالی که تعادل در دخل و خرج تعبیر می شود نیز به کار رفته است.

(؛ را تعریف کرده اند که اسراف مایه نابودی و میانه روی مایه توانگری است. در تعریف اصطالحی، 81، ص2وق، ، جشیخ صد «)مثواة و القصد مثراة

له اقتصاد در مدل غربی به معنی مدیریت منابع محدود برای پاسخگویی به نیازهای نامحدود است. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد در غرب، مسئ

در مدل اسالمی، اقتصاد به معنی مدیریت نیاز انسان به جای  اسالم نیز به مسئله اقتصاد توجه بسیاری داردت انسانهاست. حداکثر شدن رضایت و مطلوبی

اقتصاد و برنامه ریزی برای معاش باید طوری باشد که معاد « من ال معاش له ال معاد له»و براساس حدیث معروف  مدیریت منابع مهمترین مسئله است

شود.یکی از اصول اولیه اقتصاد سالم، حیات و قابلیت  بزند و کسب رضایت خداوند به عنوان غایت و نهایت مطلوب اقتصاد در نظر گرفتهانسان را رقم 

الم تأمین رشد و نمو ثروت است. اقتصاد سالم یعنی اقتصاد قائم به ذات و بی عیب و غیر قائم به غیر. از نظر اسالم هدف های اسالمی بدون اقتصاد س

مسلمان در اقتصاد نیازمند  های  نمی شود. اسالم می خواهد غیر مسلمان در مسلمان تسلط و نفوذنداشته باشد. این هدف هنگامی میسر است که ملت

مدهای . بر اساس دید و بینش اسالمی تامین مخارج اهل خانه بر عهده مردان است اگر چه زنان درآدشوبه طرف غیر مسلمان دراز ن ان د و دستشننباش

  خانوادهبسیاری داشته باشند .به عالوه فرزندان نیز تا روزی که به توان و قدرت کسب درآمد و تشکیل زندگی نرسیده باشند، همچنان باید از طریق 

 تامین گردند و این حق آنهاست.

                                                           
1  Adam Smith  
2 David Recardo  
3 Alfred Marshall 
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وقات شبانه روزخود را تقسیم کند و ساعتی را برای در اسالم اصل بر این گذاشته شده است که آدمی ا برای جبران فقر و تامین هزینه زندگی خانواده

الل تاکید کاروتالش اقتصادی خود اختصاص دهد و از این طریق درآمدی را برای اهل خانه تامین نماید. در روایات اسالمی زیاد بر کسب روزی از راه ح

م، به عنوان کامل ترین دین که با فطرت انسان مطابقت کامل دارد اسال دینبنابراین . بایداز حرص زدن پرهیز شوددر کسب روزی اما و توصیه شده است

در  تا جایی که تامین مخارج خانواده درکنار جهادآمده است و پاسخگوی تمام نیازهای او می باشد، بهترین روش را در حوزه اقتصاد بیان نموده است

اقتصاد وخانواده اقتصاد به ویژه  به موضوع یره متعالی حضرت علی بن موسی الرضا)ع( ، با بهره گیری از دیدگاهها و سبرآنیم تا دراین مقاله  همین راستا

 یم.بپرداز

  اندیشه های اقتصادی امام رضا )ع (  -3

 ( امام رضا )علیه السالم منظر از   نکردن وصرفه جویی اسراف1-3

بدن مفید است اسراف نمى  براى تلف المال واضر بالبدن ))در مصرف آنچهلیس فیما ینفع البدان اسراف ، انما االسراف فیما اامام رضا )ع( می فرمایند :

آن  سرگرانی با خداوند و نعمت های اوست سراف،( ا12،  ص1331)کتابچی، باشد، همانا اسراف در چیزى است که مال را تلف کند و به بدن ضرر زند((

و ده ها عامل پیدا و پنهان دیگر را مؤثر می داند، هرگز اسراف نمی کند. در « فلک ابر و باد و مه خورشید و»که در به دست آوردن حتی لقمه ای نان، 

بی توجهی و بی حرمتی به همه عوامل یاد شده است.هرگز شکوفایی و رونق اقتصادی، با اسراف و هدر دادن بیهوده اموال  ، حقیقت اسراف، پشت پا زدن

ه رشد اقتصادی نخواهد رسید. از این رو، اسراف، آفت کار نیز به شمار می آید، زیرا آن که هم ، ب امکان پذیر نیست، و هرگز شخص و ملت اسرافکار

اندوخته نخواهد شد و پیشرفتی نخواهد  او کارمی کند و هم اسراف، مانند آن است که در صندوقی که ته ندارد، پول می ریزد و بدیهی است ثروتی برای

ی نیز به شمار می رود. امام رضا)ع( تباه سازی اموال را پدیده ای ناپسند می داند، دوستان و پیروان خویش را از کرد. اسراف، عامل اصلی فقر و تهی دست

حسن بن علی بن شعبه «) ان اهلل یبغض... اضاغة المال؛ خداوند، تباه سازی اموال را دشمن می دارد.»این پدیده نامبارك باز می دارد و می فرماید: 

( تباهی و تضییع، ممکن است براثر علت هایی چند پدید آید که از جمله آنها عبارتند از: اسراف کاری و مصرف بیش از 141، ص ه . ق 1141حرانی،

شوند تا  اندازه، بی اطالعی و نبود تخصص و مهارت در مدیریت های مالی، کوتاهی و سهل انگاری در به کارگیری اموال و مانند آنها که موجب می

تباه شود و موجب فقر و تهی دستی گردد و حتی سیر و حرکت معنوی انسان نیز دست خوش تزلزل شود. با توجه به کلیت سخن امام  سرمایه زندگی

نیز دقت  رضا)ع( اگر در امور اقتصادی و مسائل مالی، برنامه ریزی درست و حساب شده ای انجام نگیرد، تضییع مال خواهد بود و اگر در داد و ستدها

من الفساد قطع الدرهم و الدینار و طرح النوی؛ تکه » (111و 113،   صص1311حکیمی ،  «)اموال، تباه خواهد شد. کار نرود و غبن صورت گیرد،الزم به 

 ت.)ت استکه کردن درهم و دینار )یا هر پولی دیگر( و دورافکندن هسته خرما )که ممکن است بذر نخلی در آینده شود(، از جمله کارهای فاسد ونادرس

 (183، ص 3ج ،ه.ق1141شیخ صدوق،

 

 

  آثار مطلوب صرفه جویى1-1-3

مرد خانواده با اتخاذ شیوه صرفه جویى ، از توقعات و  کاهش میزان توقعات بى جاى اعضاى خانواده و تقویت بنیه دفاعى آنها در برابر مشکالت: -الف 

فرزندانى که در مهد وفور نعمت پرورش مى یابند، فعالیت قواى دماغى آنها براى رفع  از حد اعضاى خانواده مى کاهد. معموال انتظارات بى جا و بیش 

که  موانع ضعیف است و در طوفان حوادث زندگى مانند پرکاهى از این سو به آن سو پرتاب مى شوند. بهترین راه پرورش اعتماد به نفس ، این است

د حمایت قرار سپس آنها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم ، مور مناسب است ، مواجه سازیم . جسمى آنها فکرى و  مشکالتى که با وضع  را با  اطفال

 .که آنها به استعدادهاى نهفته خویش پى برند و در راه کشف این منبع خداداد، به کوشش پردازنددهیم تا موفق شوند.چنین کارى سبب مى شود

تخاذ شیوه اعتدال در امور اقتصادى یعنى مبارزه با اسراف کاریها و به هدر دادن ثروتها و سرمایه هاى ا باقى ماندن تمکن مالى براى انفاقهاى دیگر: -ب 

زیرا در اثر حذف هزینه هاى اضافى در زندگى است که آدمى مى تواند امکانات  .اجتماعى و به کار گرفتن آنها در راههاى صحیح و مثبت و سازنده 

 آبادى و منافع توده اى اجتماع به کار گیرد.اضافى خویش را در مسیر عمران و 

من هذا  عن ابى الحسن )علیه السالم ( قال : کان ابى یقول : من االسراف فى الحصاد والجداد ان یصدق الرجل بکفیه جمیعا وکان ابى اذا حضر شیئا

امام رضا )علیه (12، ص1331)کتابچی ،د الضغث من السنبل فراءى احدا من غلمانه یتصدق بکفیه صاح به اعط بید واحدة القبضة بعد القبضة والضغث بع

و پدرم  السالم ( فرمود: پدرم مى فرمود: از نشانه هاى اسراف وقت چیدن محصول این است که شخص با دو دست انفاق کند، و هر دو کفش را پر نماید،

او بانک مى زد که با یک مشت بده . از دانه ها یک مشت یک مشت و از هرگاه مى دید، یکى از خدمتگزاران با دو کف پر )دو مشتى ( صدقه مى دهد، بر 

 ده ، بلکه به مقدار نیاز ببخش تا بتوانى رفع نیاز از دیگر نیازمندانمخوشه ها یک قبضه یک قبضه )هر چه مى خواهى انفاق کنى ، به یک نفر اختصاص 

 .  نمایى ب هم 
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 فقر  3 -2

که زندگی، درکالبدی جای دارد  درتردید انسان بی  نابسامانی های زندگی فردی خانوادگی و اجتماعی است.  فقر اساس بسیاری از مشکالت اجتماعی و

به وسایل و کاالهای مادی نیازمند است. غذا، لباس، مسکن،  که از مواد طبیعی تشکیل یافته است و با اشیایی سر و کار دارد و در فضایی زندگی می کند

تداوم حیات انسانی است و نبود یا کمبود هر یک از این امور، ناتوانی، بیماری و فرسایش و پیری زودرس را در پی  ه الزم  نظافت و بهداشت، همه 

المسکنة مفتاح البوس؛ بینوایی و فقر، کلید بدبختی و »برهمین اساس است که امام رضا)ع( فرمود: .( 81، ص 1ج  ،  1311حکیمی،) خواهد داشت

و سهل انگاری از عوامل فقر است. حضرت رضا)ع( برای  ارای علل و زمینه ها و خاستگاههای گوناگونی است. در بعد فردی بیکاریفقر د«بیچارگی است.

 ستم، از علل فقر شمرده شده است دعوت به کار و کوشش در تأمین نیازهای خانواده نموده اند. و در بعد اجتماعی ظلم و خانواده ها  را رفع این معضل 

فاصله طبقاتی در  اجتماعی، تعیین حق برای افراد را توصیه نموده اند که در این صورت طبق تعالیم رضوی، برای رسیدن جامعه به عدالت ن .ایشا

  نوادهخا توجه به نقش فقردر تزلزل نظام.بااقتصادی در جامعه در کنار هم خواهند بود جامعه از بین خواهد رفت و خانواده ها در فاصله کمتری به لحاظ

از نظر  استفاده بهینه از کاالها و سرمایه هاست و هرگونه استفاده نادرست و هدر دادن سرمایه ،مسائلی را بیان فرموده اند از جمله آنها امام رضا)ع( ، 

در این باره می فرمایند: شان ایدر سطح خانواده ها و جامعه می شود  ایشان محکوم است. رعایت این سفارش امام رضا)ع( باعث رفع بسیاری از کمبودها

حیاتی تعالیم رضوی با توجه به اهمیت سرمایه  خداوند گفتار بیهوده و تباه سازی اموال و زیاد درخواست کردن را دشمن می دارد. ارزش بی گمان

  .گذاری و تباه نساختن اموال روشن می شود

 

 

 مهارت و تخصص درکار 3-3

خصص و مهارت است و شخص در صورت ناآگاهی و تخصص نداشتن در کار و حرفه خویش، نه تنها پیشرفت پیشرفت و شکوفایی اقتصادی در گرو ت

این مسئله را نخواهد کرد، بلکه دچار رکود و عقب گرد خواهد شد. امام رضا)ع( افراد را از سپردن کارها به دست افراد بی تشخیص و ناوارد بازداشته و 

البرائة ممن نفی االخیار... و آوی الطرداء اللعناء... استعمل السفهاء ؛ ]جزو اسالم خالص است[، بیزار »... وده است: جزئی از اسالم خالص دانسته و فرم

آگاهان و غیر متخصصان[ را به نبودن از کسانی که نیکان را تبعید کردند و کسانی را که باید رانده می شدند، در مرکز اسالمی پناه دادند و کم خردان ]

امام رضا)ع(، نابسامانی، بی عدالتی، تبعیض، فقر، محرومیت و مشکالت جامعه اسالمی را به »(.134، ص 2ج  ،ه.ق 1141 ،  شیخ صدوق «.)اردندکار گم

اداره است. بنابراین، به کار گماردن کسانی که از نظر فکر و فن  عللی نسبت می دهد که از آن جمله: به کار گماردن جاهالن و اشخاص سفیه و ناآگاه

امانی، فقر و محرومیت خواهد جامعه و تدبیرامور مالی و مدیریت اقتصادی و دیگر مسائل اجتماعی، تخصص های الزم را ندارند، باعث عقب ماندگی، نابس

 .(131و 133، صص 1311حکیمی،  )بود

 تعیین مزد کارگر 4-3

ام کار تعیین شود. این کار، افزون بر آنکه از درگیری احتمالی میان کارگر وصاحب از احکام و آداب اسالمی درباره کارگر آن است که مزد او پیش از انج

کسی که بدون امام رضا )ع(دراین زمینه می فرمایند:کار بر سر قیمت در پایان کار جلوگیری می کند، اثر روانی مثبتی نیز بر روحیه کارگر خواهد داشت 

ه برابر مزدش بدهی، باز گمان می کند مزدش را کم داده ای، ولی اگر با او قرارداد ببندی و به مقدار معین قرار داد و تعیین مزد، کاری انجام دهد، اگر س

 او بدهی هرچند کم شده، پولی به او بپردازی، از تو خشنود خواهد بود که براساس قرارداد عمل کرده ای و اگر بیش از مقدار تعیین شده، چیزی به

 (133و  132صص ،1331 مطهری،«.)گزار خواهد بودشتر پرداخته ای وسپاسفهمد که بیمی وناچیز باشد،

 یزراندوز  3  -1

پول خود  زراندوزی و گردآوری بی حساب مال، از عوامل ایجاد شکاف طبقاتی میان افراد جامعه است. خداوند در قرآن کریم به زراندوزانی که هرگز با

کسانی که زرو سیم را گنجینه کرده اند »عه را نمی گشایند، وعده عذابی دردناك می دهد و می فرماید: انفاق نمی کنند و گره های اقتصادی مردم و جام

نان را با آنها و آن را در راه خدا هزینه نمی کنند، به عذابی دردناك بشارت ده؛ روزی که آن ]گنجینه[ ها را در آتش بگذارند و پیشانی و پهلو و پشت آ

(امام رضا)ع( 31و31آیاتتوبه سوره ،قرآن مجید« )ن است آنچه برای خود اندوختید. پس ]کیفر[ آنچه را می اندوختید، بچشید!داغ کنند. ]و گویند:[ ای

الیجتمع المال اال بخصال خمس: ببخل شدید و امل طویل و حرص غالب و قطیعة »درحدیثی زیبا ریشه های زراندوزی را این گونه برشمرده است: 

ا علی االخرة؛ مال جمع نمی شود مگر با پنج خصلت: بخل شدید، آرزوی دراز، حرص غلبه کننده، قطع رحم و مقدم داشتن دنیا الرحم و ایثارالدنی

در این سخن رضوی)ع( ، نشان دهنده بی تعهدی و بی احساسی به یاد شده  ( خوی و خصلت های111، ص 1،ج ه.ق1141،شیخ صدوق «.)برآخرت

یرپا نهادن اصول عدالت اجتماعی را در پی خواهد داشت.بی گمان، مال اندوزی نکوهیده که انگیزه هایی شیطانی دارد، محرومان و بینوایان است که ز
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راه تولید و موجب درآمدهایی است که از راه های ظلم، استثمار، احتکار، تولید جنس بی کیفیت، غصب، رباخواری و مانند آنها به دست آمده است، نه از 

 (.11و13ص، ص1ج ،  1311حکیمی،  های سازنده و کسب های حالل.)سرمایه گذاری 

 تهی دستانکمک به  8-3

از کار درهرجامعه ای، برخی آدمیان از بدی حادثه تهی دست شدند و در تنگنای مالی قرار گرفتند. این وظیفه توانمندان و ثروتمندان است که گره 

را « زکات»خشند، تا خیالی آسوده، به زندگی خویش ادامه دهند. امام رضا)ع( یکی از فلسفه های تشریع فروبسته آنان بگشایند و به آنها توان اقتصادی بب

خداوند مردمان تندرست را مکلف کرده است تا به کار مردم »استفاده آن در همین موارد می داند و در مقام تبیین حکمت وجوب زکات می فرماید: 

چنین،[ پرداخت زکات موجب برکت مال و سبب رأفت و مهربانی به ناتوانان و توجه به مسکینان و انگیزش زمین گیر و گرفتار رسیدگی کنند. ]هم

حکمت وجوب زکات  .(114، ص 2، ج  1141 ، شیخ صدوق مردمان به مساوات و تقویت فقرا و یاری رساندن به آنها در انجام دادن تکالیف دینی است )

را مکلف کرده است تا به کار مردم زمین گیر و گرفتار رسیدگی کنند. ]همچنین،[ پرداخت زکات موجب برکت خداوند مردمان تندرست »می فرماید: 

دادن تکالیف مال و سبب رأفت و مهربانی به ناتوانان و توجه به مسکینان و انگیزش مردمان به مساوات و تقویت فقرا و یاری رساندن به آنها در انجام 

از این رو، نماز با زکات قبول . زندگی اسالمی، زندگی ای است که اجزای آن از یکدیگر منفصل نباشد.(114، ص 2، ج  1141 ، شیخ صدوق دینی است )

ی از کسانی که می شود و زکات، با نماز به درگاه خدا راه می یابد و ایمان و یقین، با پرداخت زکات شناخته می شود.امام رضا)ع( در حدیثی دیگر، بیزار

 ( 1، ص 1،جهـ ق  1141 ،شیخ صدوقجزو ایمان ناب دانسته است.)د وانحصار طلب و زراندوز هستند،آورن ها میان ثروتمندان به گردش درمیتناموال را 

 خانواده واقتصاد ازدیدگاه امام رضا )ع( -4

مِــنُ الماــرِووةَ و  س ــمِنِ الدوابوــةَ مِــنُ الماــرِووةَ و   کنــیم کــه فرمود:تُعاهاــدا الرضجاــلَ ضُــیع تُهاســخن را بــا حــدیثی از امــام علــی بــن موســی الرضــا)ع( آغــاز مــی

ا          داوو قـالُ)ع(: اجع لِـوا لِانُِفسِـِکم ح ظِـًا مِـُن الـدعنیا َباعطائِهـ  ِرووةُ و  ال          اإلحساِن اُِلی الخادَِم مُِن الماِرووَة و  ی کبَـتا العـ  ا لُـم تُـثُلَم المـا الَل مـ  مـا ُتشـتَُهی مِـُن الحـ 

ــ ــس  ــتُعینِوابَذلِک رُف  فی ــدانی اها       هِ و  اس ــها لِ ــهِ و  دِینُ ــاها لِدِینِ ــرُك  دانی  ــن تُ ــاِ م  ــیس  مِنِ ــروَی لُ ــها نُ ــدَینَ فُانض ــورَ ال ــی اِما ــوری،  ) ع لُ ــدث ن ـــ ق  1141مح ه

کــه جــوانمردی اســت، چنــانرفتــاری بــا زیردســتان ازری،و خــوشرســیدگی بــه وســیله ســواراقبــت شــخص نســبت بــه مــال و دارایی،م (.223ص،1ج

ای وارد نسـازد و بـه اسـراف    مروتتـان لطمـه   جاکـه بـه  فرمایـد: تـاآن  ام)ع( مـی حـدیث امـ   ایـن  درادامـه  نشـاند.همچنین ن امور دشمن را هم فـرو مـی  ای

کـه دنیـا را بـرای    سـت آن از مـا نی  :کنـیم کـه پیـامبر فرمـود    های این دنیا برای خـود بهـره بگیریـد چـرا کـه مـا خـود روایـت مـی         نیانجامد از خواستنی

ــبختی و          ــول خوش ــده اص ــدیث دربرگیرن ــن ح ــی ای ــای آموزش ــد.دقت در محوره ــت بده ــا از دس ــاطر دنی ــه خ ــنش را ب ــا دی ــد؛ و ی ــا کن ــنش ره دی

داشـتن پیونـد    ـ.بـ مسـئولیت امـور خـانواده     ـکننـده چـارچوب زنـدگی سـالم و مـوفقی بـرای شـخص مسـلمان اسـت. ایـن اصـول عبارتنداز:الفـ            ترسیم

اکنـون بـه تشـریح    قناعـت .   ـ   ذ رعایـت اعتـدال در زنـدگی    ـ.دـ  زنـدگی  التـزام بـه کـار و تـالش بـرای توسـعه       ـ    جزنـدگی  درآخرت دنیا و  یهدو سو

 پردازیم.می اشاره به رهنمودهای آن امام همامبا   ابعاد این 

  امورخانواده مسئولیت 4 -1

و این امرموجب  مرجع در مسائل زندگی مطرح استوخانواده به عنوان نقطه اتکاو زندگیکارگاه اودر بودنیل نقطه کانون و پایهخانواده به دلدر در

تعدیات به تامین معاش عادالنه آنان همت گمارد تا هجوم وربراب آنان درمراقبت ازبر عالوهدتا دگر قبال زندگی خانواده میرشدن مسئولیت اودمتوجه

، 2ج  ، 1141شیخ صدوق،  «)ی نب غِی لِلرضجالَ أُن یاو سِّع  ع لُی عِیالِهِ لِئُلِا ی تُم نضوا م وتُها»د:نفرمایع( می)رضا امامماینداحساس کمی نسبت به همگنان خود نن

 (؛ سزاوار آن است که شخص در زندگی خانوادگی خود توسعه بدهد تا آنان چشم کشان مرگ او نباشند.در حدیثی دیگر که امام رضا)ع( آن را از81ص

خواهم گوید میآورد و میپیامبر)ص( می ردازد که:.شخصی دو دینار به خدمتپکند به حوزه مسئولیت سرپرست خانواده میم)ص( نقل میپیامبر اسال

و ها، خرج کن. این برای تفرمایند پس برو برای آندهد آری. میگوید: پدر و مادرت هستند؟ جواب میاین دو دینار را در راه خدا بدهم. پیامبر)ص( می

فرمایند: گوید آری. میگوید فرزند داری؟ میکند. پیامبر میآورد و همان مطلب را درخواست میگردد و بعد دوباره دو دینار دیگر میبهتر است. او برمی

آید و ار دیگر خدمت ایشان میکند. سپس با دو دینرود و این کار را میها را برای او خرج کن، این برای تو از خرج در راه خدا بهتر است. او میبرو آن

گوید بلی. ن داری؟ میفرمایند: زخواهم در راه خدا خرجشان کنم. میگوید دستور شما را اطاعت کردم ولی این دو دینار دیگر است و میمی

کند اما بعداً ور پیامبر)ص( عمل میرود و طبق دستها در راه خداست. آن شخص میبهتر از خرج کردن آن ها راخرج کنیر راه رفاه زنت آندفرمایندمی

ها را در جهت فرمایند اینگوید: بلی دارم. میپرسد خادمی داری؟ میکند. ایشان از او میرسد و همان مطلب را تکرار میباز با دو دینار خدمت ایشان می

کند. پیامبر)ص( رسد و همان خواسته را بازگو میخدمت ایشان میرود و در آخرین بار با دو دینار آسایش او خرج کنی از راه خدا بهتر است برای تو. می

 (111، ص11هـ ق، ج1141)شیخ حر عاملی،  گوید برو در راه خدا خرجش کن، اما این را بدان که این دو دینار بهترین پول تو نخواهند بودمی
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  آینده نگری 1 -2

که  1گراییهای مبتنی بر مادهون مکتببرخی همچ ها بوده است: دنیا و آخرت.گذاران آننیانمورد توجه بچیز و ادیان الهی همواره دو  هادر میان مکتب

گروهی دیگر صرفا از دید معنویت و ماورای ماده به مسائل انسان و زندگی او  و بدون توجه به مسائل ماورای آناند،ماده داده اصالت رادرفلسفه خودبه

، 3، هندوئیسم2ادیانی همچون بودیسم کهاندموری مقدماتی و به مثابه نردبانی به سوی معنویت و تکامل روحی دانستهاند و مسائل مادی را صرفا انگریسته

وابتغ بین ذلک »این میانه، اسالم ناظر به هردو جهت است و با شعار:جهت قرار دارند. در دراین معناگرا 1ومکاتب عرفانی 1ت، مانویت، مسیحی3هندوئیسم

 ع ن أح مدبنَ»کند:می ازامام رضا)ع( نقل حدیثی رادروسایل الشیعه میرزاحسن محدث نوری ورزیده است. و اعتدال مبادرت ارائه راه میانهبه « سبیال

دْخِال طُع ام  السونُةَ و  قُاال إنض االِنْسانُ إذُا و  اُباوع بدِاهللَ)ع( الی شْتُرَیانَ عاقْد ةٌ ح تِی یاکانُ أباوج عفُرٍ مِع ها ی قِولِالح س نََ الرِّضا)ع( أنضها س  نِصرٍ ع ن أبَی ماحمَدِ بنَ أبی

خرید هیچ  ام باقر وامام صادق)ع( اقدام بهگوید امام رضا)ع( فرمود: امراوی می ( 111،ص11)محدث نوری ،ج  و  اسْتُراح  لُ طُعام  س نُةٍ خُفو ظُهْرِهاأدْخُ

د را درآمدداشته گفتند انسان حقیقتاً وقتی خرجی سال خومیشان را تأمین نماید؛ وهزینه سال که درآمدشانکردند مگر بعد از اینکاالیی نمی

شاخص و از نظر اسالم باید شخص مسلمان ازحیث مالی تأمین باشدبینیم این حدیث گویای آن است که که میخیالش راحت است.چنانبال وباشدسبک

  .(111، ص1ان، جهم)آن نیز هزینه زندگی برای یک سال درنظر گرفته شده است

 و تالش برای بهبود و توسعه در زندگی کار4 -3

های زندگی نیازمند تالش و پدر به عنوان سرپرست خانواده است برآمدن از عهده هزینه بر عهده  مسئولیت اداره امور زندگی در خانواده اسالم  در 

توان داریم از ارتزاق بدون تکیه بر دسترنج خود پرهیزنماییم. امام رضا)ع( حدیثی را جا که در اند تا آنپیشوایان اسالم، به ما توصیه نموده .کوشش است

ان رجال أتی النبی)ص( لیسأله فسمعه و هو یقول من سألنا اعطیناه و من استغنی أغناه اهلل فانصرف و لم »کند که:در این مضمون از پیامبر)ص( نقل می

أله حتی فعل ذلک ثالثا فلما کان فی الیوم الثالث مضی و استعار فأسا و صعد الجبل فاحتطب و حمله الی یسأله ثم عاد إلیه فسمع مثل مقالته فلم یس

بی)ص( السوق فباعه بنصف صاع من شعیر فأکله هو و عیاله ثم دام علی ذالک حتی جمع ما اشتری به فأسا ثم اشتری بکرین و غالما و أیسر فأتی الن

(. کسی به خدمت ایشان آمد تا 388، ص1148،(  امام رضا علی بن موسی)ع «)لنا أعطیناه و من استغنی أغناه اهللفأخبره فقال ألیس قد قلنا من سأ

نیاز خواهد کرد. نیازی ورزد و اظهار نکند خداوند او را بیدهیم اما اگر بیچیزی درخواست کند، پیامبر)ص( فرمود: هر که از ما چیزی بخواهد به او می

ای جمع ه همین منظور آمد و همین سخن را از پیامبر)ص( شنید. روز بعد رفت و تبری را قرض گرفت و به کوه زد و پشته هیمهآن شخص سه بار ب

داد تا توانست درآمدی کسب کند و نمود و به بازار برد و به نیم کیلو خرما فروخت و با خانواده خود آن را صرف نمود. وی همین عمل را هر روز ادامه می

ما چیزی ن برای خود تبری و مالی و غالمی بخرد. وقتی بعد از آن به حضور پیامبر)ص( آمد و مراتب را نقل کرد ایشان فرمود: مگر نگفتم هر که از از آ

برای اداره امور زندگی بینیم که تالشی که مرد در نگاه امام رضا)ع( این حقیقت را می.کندنیاز مینیازی ورزد خداوند او را بیدهیم ولی اگر بیبخواهد می

شود که بر صف کند یک تالش زودگذرانه و از سر جبر نیست. کار او عبادت خداوند است و او در آن حال نزد خداوند چون مجاهدی تلقی میمی

أنض نُفُقُتُک  ع لی نُفْسِک  و  ع یالِک   و  اعْلُمْ»فرماید:ها را یکی پس از دیگری قلع و قمع می کند. امام رضا)ع( میها هجوم آورده است و آنمشکالت و سختی

کنی (.آن خرجی که برای خود و اهل خانه می 11، ص13هـ ق ، ج 1141محدث نوری،  «)ص د قُةٌ و  الْکادو ع لی عِی الِهِ مِنْ حِلٍّ کُالْماجاهِدِ فِی س بیلَ اهللَ

راه خداست.با این رویکرد مسأله کار و  در  کشد همچون مجاهدفش رنج میشود و آن کسی که از راه حالل برای افراد تحت تکلصدقه محسوب می

های مهم پیشوایان دینی و از جمله امام رضا)ع( شود. براین اساس یکی از توصیهبخش میکند و لذتتالش برای ایجاد توسعه در زندگی معنا پیدا می

صاحِبا النِّعْم ةَ ی جَبا ع لُیهِ التضوْسِع ةَ »زمندی آن است. از آن بزرگوار نقل شده است که فرمود:گرفتن در مخارج زندگی و تامین نیاایجاد رفاه، توسعه و سهل

 (. توسعه دادن در هزینه خانواده بر شخص دولتمند واجب است.11، ص1، جه . ق1381،  کلینی «)ع نْ عِیالِهِ

 اعتدال در زندگی 4 -1 

گرفتن و امساك. کنند: مصرف بیهوده و اسراف؛ و یا تنگارف زندگی دو منش دارند و از دو روش پیروی میبینیم مردم معموال در بخش مصکه میچنان

اند که در این میانه رهنمودهای زیر در زمینه بخشی را توصیه فرمودههای نجاتآموزهراز فق امام رضا)ع( برای باال بردن سطح زندگی و نجات خانواده

از امام رضا  گیری؛ و نیز توجه به قناعت حایز اهمیت فراوان است. در این رابطه عالمه مجلسی حدیثی رای نه اسراف و نه تنگکردن یعناعتدال در هزینه

الع یالَ فُقالُ ب یْنُ الْم کْرِوه یْنَ قُالُ  ع ن ب عْضَ اُصح ابَهِ قُالُ س مِعْتا الع بَاسِیو و  هاو  ی قِولِ اسْتُاْذُنْتا الرِّضا)ع( فِی النضفُقُةَ ع لُی»...نقل کرده که راهگشاست: )ع(

وا لُمْ ع زضو جولُ کُرَه  االِسْراف  و  کُرَه  االِقْتار  فُقالُ و الذضینُ اِذا اُنْفُقِ فُقِلْتا جاعِلْتا فِداك  ال و اهللَ م ا اُعْرَفا الْم کْرِوه یْنَ قالُُ فُقالُ لی ی رْح ماک  اهللِ اُم ا تُعْرَفا اُنض اهللُ

(.از امام رضا)ع( درباره خرج زندگی دستوری خواستم. ایشان فرمود: بین 313، ص81هـ ق ، ج 1141مجلسی، «)یاسْرَفِوا و  لُمْ ی قْتِرِوا و  کانُ ب یْنُ ذلِک  قُواماً

                                                           
1 Materialists     
2 Buddhism                
3 Hinduism          
4 Manichaeism          
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جا که گرفتن را. آناست و همچنین تنگ دانی که خداوند عزوجل اسراف را ناخوش داشتهشناسم. فرمود آیا نمیدو امر ناخوش. گفتم من آن را نمی

لُیْس  فیم ا :»ه فرمود آن امام همام.البته  گیرند و روش پایمندی بین این دو دارندکنند و نه تنگ میکنند نه اسراف میگوید: آنانی که وقتی خرج میمی

رساند اسراف نیست. اسراف در آن چه سود به بدن انسان میدر آن (13، ص1ج ،همان «)بَالْب د نَ ی نْفُعا الب د نُ اِسرافٌ اِنضم ا االِسرافا فیم ا اُتْلُف  الم الُ و  اُضُرض

محدود است؛ یعنی این گونه  نیز از دیدگاه امام رضا)ع(، تصرفات شخص در اموال خویش رساند. شود و به بدن آسیب میچیزهایی است که مال تلف می

و به وی تعلق دارد، بتواند در آنها هرگونه که خواست، تصرف کند، بلکه تصرف اوباید در حد میانه و متعادل و به  اموالی است مالک انسانحال که  نیست

ماید. دور از اسراف و خست باشد. او هم اجازه ندارد که خست ورزد و در مصرف بر خود سخت گیرد و هم مجاز نیست که اموال خویش را ریخت و پاش ن

آمده است. مقصود از قوام؛ یعنی آن استواری و اقتصادی که « قوام»سخن خویش به کالم خداوند استدالل فرمود که در آن واژه  امام رضا)ع( در پایان

می موجب سامان یافتن زندگی همه افراد می شود که در آن، نه کسی محروم ماند و نه کسی بی حساب برخوردار گردد. روشن است که هر چیز آنگاه 

باشد و زمینه استواری چیز دیگری را فراهم آورد که در موضع مناسب خود قرار گیرد و موضع مناسب، همان حد میانه و دور بودن از « امقو»تواند عامل 

همین اسراف و خست است. اسراف و اقتار)خست( که دو سوی حد میانه است، ضد قوامیت مال است؛ یعنی مایه قوام و سامان یابی فرد و جامعه نیست، 

                   که عامل بقا و قوام است، در حال افراط و تفریط، عامل تباهی و هالکت فرد و جامعه خواهد بود. مال 

 قناعت5-4

 .عبد الهل الدنیاسئل الرضا )علیه السالم ( عن القناعة ؟فقال )علیه السالم (: القناعة تجتمع الى صیانة النفس ، وعزالقدر، وطرح موونة االستکثار والت

از حضرت امام رضا )علیه السالم ( سؤ ال شد: قناعت چیست ؟حضرت در پاسخ فرمود: قناعت ، جامع صفات خویشتن دارى و  (12، ص1331کتابچی،)

وع یک نارجمندى و آسوده شدن از زحمت فزون خواهى و بندگى در برابر دنیاپرستان است .))قناعت (( نقطه مقابل ))حرص و ولع (( است  . ))حرص (( 

اع شده تضاد میان روح و جسم از نظر اشباع نیازهاى مادى است . ))حریص (( به کسى مى گویند که به قدر کافى جسم او در برابر نیازهاى مادى اشب

ونیاز  فایتکهنگامى که به مقداربرقرار شده،میان جسم و روح او رفقیر و گرسنه است،ولى))قانع (( کسى است که هماهنگى دولى روح او همچنان 

کند.درحقیقت)قناعت ( یک نوع بى نیازى روحى و ی حمله نمدیگران به حقوق مى گرددوبى جهت حرص نمى زندو عاشبابیابد،روح و جسم او

الکثیر عن ابى الحسن الرضا )علیه السالم ( قال : من لم یقنعه من الرزق اال(.12، ص همان )است. اخالقى برخوردارى از سرمایه اعتماد به نفس وقدرتهاى

. امام رضا )علیه السالم ( فرمود: کسى که جز به ( 12، ص )همانلم یکفه من العمل اال الکثیر، ومن کفاه من الرزق القلیل فانه یکفیه من العمل القلیل 

ا بى نیاز نکند و هر که و هر چه به دست آورد، او ر (روزى زیاد قناعت نکند، جز عمل بسیار برایش کافى نیست . )پیوسته زیاده طلب و حریص است

عمل اندك اوباداشتن روحیه قناعتش راضى است.عن  کمترچیزدنیا اورا بى نیازسازد،خداهم بهاگرروزى اندك کفایتش کند،عمل اندك هم کافیش باشد

امام رضا )علیه السالم ( فرمود:  .( 13، ص ) همانابى الحسن الرضا )علیه السالم (: من رضى عن تعالى بالقلیل من الرزق،رضى اهلل عنه بالقلیل من العمل

که خانواده را از قناعت، عالوه بر آنبردن از شیوه بهرهکسى که به روزى اندك از خداوند خشنود باشد، خداوند از او به عمل کم ، خشنود خواهد شد.

مستدرك و فقه الرضا  حدیثی که در)ع( دررضا . اماماست  استعدادها و خلق ابتکاراتی در جهت شکوفای دارد، اهرم کارسازیافتادن در چاله فقر نگه می

هـ ق،  1141محدث نوری،  «)النضاسَ و  اُرْوی م نْ قُنِع  شُبَع  و  م نْ لُمْ ی قْنُعْ لُمْ ی شْب عْقُالُ اهللِ سابْح انُها ارْضا بَم ا آتُیْتِک  تُکِنْ مِنْ اُغْنُی :»ه فرموداست آمده 

کنم که هرکس قناعت پیشه نیازترین مردم باشی و من روایت میام خشنود باش تا از بیروزیت کرده چهفرماید: تو به آن(.خداوند می 221، ص11ج

و نروی إن دخل نفسک شیء من القناعة فاذکر معاش :»امام رضا )ع( در حدیثی دیگرمی فرمایند  شود.اشد سیر نمیداشت سیر است و هرکه قانع نب

(.اگر خاطرت را به چیزی از 388،صه.ق1148 ، موسی)ع( امام رضا علی بن «)الشعیروحالوته التمرو وقوده السعف إذا وجد قوته رسول اهلل)ص( فانماکان

آن ، اجاقش برگ و پوسته نخل پیامبر)ص(توجه کن که خوراکش نان جوین،شیرینی او خرما، هیزم به شیوه معاش وگذران کنی،روش قناعت جلب می

 یافت بود.هم اگر می

  آثار قناعت1-5-4

 پرورش قناعت مانع تن دادن به هرگونه پستى در انسان است . - 1

ون دلهره و اضطراب ( با ز مى دارد و به او فرصت مى دهد که با تسلط بر نفس ، قناعت ، آدمى را از احساس هرگونه ناامنى در زندگى )همچ - 2

 نیروهاى خود را در جهت سازنده به کار اندازد.

 روح قناعت به انسان شخصیت اجتماعى مى بخشد و او را به احترام حقوق دیگران وامیدارد. - 3

 اشى از حرص ( مصون مى دارد.قناعت انسان را در برابر ارتکاب بسیارى از گناهان )ن - 1

 در آسایش و سبکبارى زندگى مى کنند. هر که در زندگى قناعت پیشه کند، رنج او کمتر است و خود و خاندانش  - 1

وند عمل . مسلم است که خدا سدشنا می عیوب دنیا و کیفیت رفع نقایص را کامال ه فرد قانع ، اسیر و مقهور جلوه هاى فریبنده دنیا نیست ، بلک - 8

راضیند،  بنده اى را مى پذیرد که دلش از تعلق به همه بندهاى دنیوى رسته باشد و معموال اشخاص قانع چون به روزى اندکى که خداوند نصیبشان کرده

 .(12، ص1331کتابچی،)خداوند نیز عمل اندك آنها را مى پذیرد
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 نتیجه گیری -1

ویت، بقاءو عزت،حماسه و اقدام ، عفت واخالق، هنر وفرهنگ ،امید وتکاپو و شور آوری و سازندگی اقتصاد مسئله ساده و بی اهمیتی نیست دینداری ومعن

ازلزوم اخالق،  روابط مالی آمیخته ایو اقتصاد نگاه ویژه امام رضا)ع(به موضوع هر جامعه ای به چگونگی نظام اقتصادی آن جامعه بستگی دارد

ان الذی یطلب من فضل یکف به عیاله اعظم اجرا من المجاهد  : امام رضا)ع( می فرمایداست. فردیو عیاجتما،روابط اقتصادیتعهدومسئولیت پذیری در

 شامام رضا)ع( انسان متعهد برای به دست آوردن روزی حالل و برطرف کردن نیازهای مادی و گذران امور زندگی خود باید تال منظر فی سبیل اهلل.از

دیگران بی نیاز باشد ، پاداشش نزد وازندرفاه خانواده خودراتامین ک فضل پروردگاردرپی روزی حالل می رودتا که به کسیآن حضرت می فرمایند:کند.

در بیانی دیگر داشتن حساب و کتاب در مخارج زندگی و رعایت دخل و خرج را از  ایشانخداوند بیش ازکسی است که درراه خدا جهاد ومبارزه کند.

ال یستکمل عبد حقیقه االیمان حتی تکون فیه خصال ثالث: التفقه فی الدین و حسن التقدیر » مرده و می فرمایند : خصوصیات انسان مؤمن و کامل برش

: نیابد( ؛ تا سه خصلت در انسان نباشد، حقیقت ایمان او کمال 141العقول، ص  تحف ه . ق 1141بن شعبه حرانی،افی المعیشه، و الصبر علی الرزایا )

داری، تعادل و بدیهی است که زندگی بی حساب و کتاب و فاقد محاسبه و اندازه«ها.اندازه داشتن در زندگی و پایداری در مصیبت شناخت عمیق از دین،

استواری و  رفته و درنیروها ه خواهد داشت و در نتیجه امکانات و یهماهنگی الزم را نداشته و با وجود صرف نیرو و سرمایه فراوان، بازدهی بسیار اندک

پیروان خویش را به تالش وکوشش ،میانه روی و اعتدال ،کسب  دیگری  آن امام همام در بیانات .گرددمی مخاطره  جامعه دچار و ایداری حیات فردپ

ه تمام ابعاد این توصیه ها نشان دهنده توجه بکه می داردر حذرروزی حالل و تامین معاش خانواده توصیه نموده و از اسراف و تبذیر و تباه سازی اموال ب

دستورات امام رضا )ع(در کلیه شئون زندگی افراد مورد توجه  این اگر حالدرسیره عملی و گفتاری آن حضرت است ه بعد اقتصادی ژیزندگی انسانی به و

ی ( از خانواده ها رخت بر و کلیه عقب ماندگی ها و فقر ها )فقر فرهنگی و اقتصاد قرار گیرد برای هر انسانی در هر عصری مفید و سازنده خواهد بود

بندگی و بردگی نجات خواهد داد و این بهترین  و انسان رااز هر گونه جامعه را فراهم می سازدو زمینه پویایی ،استقالل و آزاد منشی افراد خواهد بست

  دستاورد تعالیم آن حضرت برای بشر امروزی است.
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