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Comparative faith, good morals and compassion with the 

families of the Quran and Imam Reza (AS) 

 
Abstract  
Quran and chastity due to their greatness and also the critical role that each one plays, have been always paid attention 

to by religious cultur and islamic thought principles. 

 Holy Quran is like a guidance book which paves the path for human to succeed. Ahl al Bait are considered as a true 

pattern in this way for human in order that they do not miss their holy and divine Way in life. Exactly like the wisest 

one of Muhammad`s family , the Imam who was symbol of generosity and loyalty, Imam Ridha. He who studied Holy 

Quran a lot. He was deeply accustomed to Quran in a way that it contained everything that the majesty said. His 

answeres to the other questions was always greatly related to Holy Quran. 

 Importance of family and family`s morality have been paid due attention in islamic texts. The basic and structure of 

apowerful society is constructed in family. If the holy status of family in a society be shattered the whole society will 

surely be shattered. This is the issue that threaten the very human`s global life and is felt wholeheartedly by today`s 

human beings. 

 In the present thesis the precious remark of Imam Ridha that remarks: the faith of those who are generous to their 

family and have a decent morality is much valued and praised. Documenting the Holy Quran verses (nearly 50 Aya that 

shows faith and good deeds are mentioned to be together and also the 19 Aya of Nesa Surah in which worthy 

intercourse with women is mentioned and also other Aya`s) have been studied and compared. The study approach is 

documentary and it`s intention is to recognize true faith, decent morality and kindness with family in Holy Quran and 

Imam Ridha`s view. 

 

Keywords: Quran- Imam Reza- the family- faith- well conditioned 

 

منظر قرآن و امام بررسی تطبیقی ایمان، اخالق نیکو و مهربانی با خانواده از 

 )ع(رضا
 

 فرشید ریواده ای، فرشاد ریواده ای، نسرین فاضل، فواد ریواده ای، فهیمه ریواده ای
 

 fahimeh-rivadeh@yahoo.com –مشاور و مدرس  -کارشناسی ارشد مطالعات زنان)گرایش زن و خانواده( -
 جغتایآموزش و پرورش رسمی  دبیر– ارشد مدیریت ورزشیکارشناسی –

 دانشجوی دکترای بهداشت جامعه – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار-

 دانشجوی تربیت بدنی -

 دانشگاه حکیم سبزواری -دانشجوی ادبیات انگلیسی -

 

 چکیده
 خطیر همواره مورد توجه فرهنگ دینی و مباحث اخالقی اسالمی بوده و می باشد.قرآن و عترت به جهت عظمت و واالیی مقام و به لحاظ نقش حساس و 

گم نکند، مانند عالم آل  قرآن همانند کتابچه راهنما برای رسیدن انسان به سعادت است و اهل بیت الگو و نمونه کامل در این مسیر معرفی شده اند تا انسان راه را

( که ایشان قرآن بسیار تالوت می کرده اند و انس ایشان با قرآن چنان بوده که جز از آن نمی گفتند و پاسخ ایشان به هر محمد، امام رافت و معرفت، امام رضا )ع

 پرسشی از قرآن بود.

نواده متزلزل ادر متون اسالمی به مساله خانواده و اخالق خانواده توجه جدی شده است، اساس و بنیان یک جامعه مستحکم خانواده است، اگر در جامعه ای خ

 شده مطمئنا آن جامعه متزلزل خواهد بود، مشکلی که جامعه امروز بشری آن را با همه وجودش احساس می کند.
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ا ب "کسی ایمانش برتر و بهتر از دیگران است که اخالقش نیکوتر و نسبت به خانواده اش مهربان تر باشد . "در این مقاله سخن ارزشمند امام رضا که فرموده اند : 

سوره نساء که معاشرت شایسته با زنان را مطرح می کند و آیات دیگر(  91آیه که ایمان و عمل صالح با هم  آمده است و یا آیه  05استناد به آیات قرآن ) حدود 

 رآن و امام رضا می باشد.مهربانی با خانواده از منظر قو  نیکو، اخالق شناخت ایمانروش تحقیق اسنادی و هدف مورد بررسی و تطبیق قرار می گیرد 

 

 اخالق نیکو -ایمان -خانواده -امام رضا -قرآن واژه های کلیدی : 

 

 بیان مساله 
امروز مشکل اساسی بشر در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی اش 

فقدان اخالق است. مشکل بشر امروز فقر دانش نیست، فقر اخالق 

است. یک نگاه گذرا کافی است تا این حقیقت را اثبات نماید که 

جهان سومی در ورطه، فقر، اعتیاد، سوختن صدها میلیون انسان 

و ... عاملی جز خأل  اخالق ندارد. آری، بیماریهای مدرنی مانند ایدز 

اخالق ضرورتی است که امروز دنیا با تمام وجودش آن را احساس 

می کند. زیرا انسان بدون اخالق یعنی انسان فاقد همه چیز، هر چه 

پیشرفت علم و صنعت بیشتر باشد، نیاز به رعایت اخالق بیشتر می 

 شود.

ممکن است اخالق در  در جهان پیشرفته بلکه پیشتاخته امروز،

بسیاری از حوزه ها جایی نداشته باشد و یک مقوله تقریباً فردی 

است که با حوزه های اقتصاد، سیاست، روابط بین الملل و ... چندان 

اعم از مادی، آشنایی ندارد. اما اخالق اسالمی همه ابعاد زندگی 

قی انسان ا در بر می گیرد، در مکتب اخالمعنوی، فردی و اجتماعی 

اسالم به همه ابعاد وجودی انسان توجه شده است و بر این مبنا 

است که اخالق نیکو از ایمان انسان سرچشمه می گیرد و به رفتار 

 خوب منجمله مهربانی با خانواده منجر می گردد.

در متون اسالمی به مساله خانواده و اخالق خانواده توجه جدی شده 

مستحکم خانواده است، اگر در  است زیرا اساس و بنیان یک جامعه

جامعه ای خانواده متزلزل شده مطمئناً آن جامعه متزلزل خواهد 

بود، مشکلی که جامعه امروز بشری آن را با همه وجودش احساس 

 می کند.

 "در این مقاله با توجه به سخن ارزشمند امام رضا که فرموده اند:  

قش نیکوتر و کسی ایمانش برتر و بهتر از دیگران است که اخال

سه نکته شناخت  به  "نسبت به خانواده اش مهربان تر باشد. 

نواده از ایمان، اخالق نیکو و مهربانی با خایعنی :  اساسی این سخن

 ن و امام رضا می پردازیم.منظر قرآ

به نظر می رسد بین ایمان از منظر قرآن و امام رضا  -9 اهداف :

 رابطه وجود دارد.
بین اخالق نیکو از منظر قرآن و به نظر می رسد  -2

 امام رضا رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین مهربانی با خانواده از منظر  -3

 قرآن و امام رضا رابطه وجود دارد.
 شناخت ایمان از منظر قرآن و امام رضا  -9    : فرضیه ها 

 شناخت اخالق نیکو از منظر قرآن و امام رضا   -2     

و امام  خانواده از منظر قرآن شناخت مهربانی با -4

 رضا

 : ایمان از منظر قرآن و امام رضا

 : امام رضا )ع( فرمودند -1

ایمان یک درجه از اسالم بهتر است و تقوا یک درجه از ایمان، 

 (3؛9330چیزی برتر از یقین به بنی آدم عطا نشده است. )مرادی، 

 خداوند در قرآن می فرمایند:
یقین نشانه های قدرت الهی ی زمین برای اهل و در رو -

پدیدار است و هم در نفوس خود شما مردم، آیا در 

 (25-29ذاریات/ خویش به چشم بصیرت نمی نگرید. )

آنها که ایمان آورده و دلهاشان با یاد خدا آرام می گیرد،  -

 آگاه باشید که تنها با یاد خدا دلها آرام 
 (23رعد/ می گیرند. )

 

که من خدمت امام رضا  بن جهم روایت می کندحسن ا -2

بودم و زید ابن موسی برادر آن حضرت نزد ایشان بود 

  حضرت رضا فرمود:
ای زید، تقوای خدا را پیشه کن که ما با تقوا به این درجه 

د، رسیدیم، پس کسی که تقوا نداشته باشد و مراقب خدا نباش

 (943؛9331جوادی آملی، )از ما نیست و ما از او نیستیم. 
 ر قرآن می فرمایند:خداوند د

خدا ایمان آورده اید ذکر و یاد خدا ای کسانی که به  -

 (35بسیار کنید. ) احزاب/
رسد. )  پروردگارت را پرستش کن تا یقین تو فرا -

 (11حجر/
 

 :امام رضا )ع( می فرماید -3
عبادت به زیادی نماز و روزه نیست، همانا عبادت همان تفکر در امر 

 خدای متعال است.

 (13؛ 9331یزدی،)حائری 

 

 خداوند در قرآن می فرمایند:
آنان که در حالت ایستاده و نشسته و خفته خدا را یاد  -

می کنند و دائم در خلقت آسمان و زمین فکر کرده می 
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تو این )دستگاه با عظمت( را بیهوده پروردگارا گویند 

 (919آل عمران/  نیافریده ای. )
 

 امام رضا )ع( می فرماید: -4

است که با تکیه و اعتماد به خداوند از هیچ کس نترسی. توکل آن 

 (32؛ 9331)حائری یزدی، 

 خداوند در قرآن می فرمایند:
مؤمنان کسانی هستند که هر گاه نام خدا برده شود  -

دلهایشان بیمناک می گردد و فقط بر پروردگارشان توکل 

 ( 2دارند. ) انفال/ 
پروردگارشان شیطان بر کسانی که ایمان آورده اند و بر  -

 ( 91توکل کرده اند تسلطی ندارد. ) نحل/ 
 

 نقش ایمان در اخالق
افعال اخالقی، ایمان ضامن مطمئن اجرای به طور کلی و بدون شک 

معاد است. پشتوانه مبانی اخالقی، اعتقاد مذهبی  و اعتقاد به خدا و

خدا و معاد است و ظهور احساسات نوع دوستانه در گرو اعتقاد به 

 است.

رزشمند است که برای خدا و خشنودی او در نظر دین اسالم کاری ا

و یا دست کم ترس از عذاب یا امید به پاداش باشد. بنابراین باید به 

خدا و روز جزا ایمان داشت وگرنه نمی توان برای خدا و معاد کاری 

 انجام داد.

رابطه ایمان و عمل متقابل است، یعنی شناخت باعث ایمان می شود 

یمان انسان را به عمل وامی دارد. لذا در قرآن در بیشتر موارد ) و ا

الّذین آمنوا  "آیه( ایمان و عمل صالح با هم آمده است :   05حدود 

  "و عملوا الصّالحات

و این ایمان فرد است که اعمال صالحی مانند اخالق نیکو را در او به 

 وجود می آورد.

 (20و  24؛ 9331) حائری یزدی، 

 

 اخالق نیکو در قرآن و خصوصیات اخالقی امام رضا :

 از خصوصیات امام رضا )ع( :  -1
و بیشتر آن را به عبادت سپری در شب کم می خوابیدند  -

 می کردند.
سجده هایش بسیار طوالنی بود به گونه ای که اگر پس از  -

تا نماز صبح در برابر حضرت حق به خاک می افتاد 

 در سجده بود.دمیدن آفتاب صبحگاهی همچنان 
قرآن بسیار تالوت می کرد و انس امام با قرآن چنان بود  -

که جز از آن نمی گفت و پاسخ او به هر پرسشی از قرآن 

 بود، تمثیلهای او نیز برگرفته از قرآن بود.

 91؛ 9331) ترابی،  همواره یاد خدا بر زبانش جاری بود. -

 (25و
 منظر قرآن :از 

که رستگار شوید. ) جمعه/ خدا را بسیار یاد کنید باشد  -

95 ) 
ای کسانی که به خدا ایمان آورده اید، ذکر ) ویاد خدا (  -

 ( 35احزاب/  بسیار کنید. )
همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان عابد و زنان  -

عابده، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صبور و زنان 

هنده و صبور، مردان خاشع و زنان خاشعه، مردان صدقه د

زنان صدقه دهنده، مردان روزه دار و زنان روزه دار، 

مردان حفظ کننده خود از حرام و زنان حفظ کننده، 

ار ذکر گوینده و زنان ذکر گوینده، خداوند مردان بسی

برای آنان آمرزش و پاداش عظیمی آماده نموده است. ) 

 ( 30احزاب/ 
 

 از خصوصیات امام رضا )ع( :  -2
که در تالوت آیات نورانی قرآن اگر به آیه ای می رسیدند  -

و  ند در آن سخن از دوزخ و کیفر بود، سخت می گریست

 (29؛ 9331) ترابی،  .نداز آن به خدا پناه می برد
 منظر قرآن :از 

هر کس اطاعت خدا و رسولش کند، به رستگاری عظیمی  -

 ( 19دست یافته است. ) احزاب/ 
 

 

 رضا )ع( :  از خصوصیات امام  -3

ابراهیم بن عباس از دیر زمان محضر امام را درک کرده و از آن منبع 

 فیض الهی، بهره ها برده بود، درباره روش اخالقی حضرت می گوید:

هیچ گاه ندیدم آن حضرت، با سخن خود کسی را مورد  -

اهانت و آزار قرار دهد و یا آن که کالم کسی را قبل از 

 قطع کند. آنکه سخن او پایان یابد،
؛ 9331با گفتارش دل کسی را نمی رنجانید. ) ترابی،  -

93) 
 منظر قرآن :از 

پس هر کس هم وزن ذره ای کار خیر انجام دهد، آن را  -

می بیند و هر کس هم به وزن ذره ای کار بد کرده آن را 

 (3-1زلزال/  ). می بیند
 

 

 از خصوصیات امام رضا )ع( :  -4
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خندید و در حضور دیگران در جمع با صدای بلند نمی  -

 آب دهان را بیرون نمی انداخت.
 از اسراف سخت پرهیز داشت. -
در معابر عمومی، آب دهان نمی انداخت.  ) ترابی،  -

 (29؛ 9331
 منظر قرآن :از 

همانا نماز ) اهل نماز را ( از هر کار زشت و منکر باز می  -

 (40عنکبوت/  دارد. )
 

 از خصوصیات امام رضا )ع( :  -5

نیاز مؤمنان و گره گشایی ایشان را بر دیگر کارها رفع  -

 مقدم می داشت.
 در حضور دیگران به تنهایی چیزی نمی خورد.  -
؛ 9331با خدمتکاران به نرمی سخن می گفت. ) ترابی،  -

25) 
 

 منظر قرآن :از 
 و باید شما در نیکوکاری و تقوا به یکدیگر کمک کنید. ) -

 ( 2مائده/ 
و اگر بدی کنید به خودتان  اگر نیکی کنید به خودتان -

 (3-1می کنید. ) اسراء/ 
 

مهربانی با خانواده ) رفتار با خانواده ( از دیدگاه قرآن و امام 

 :رضا 

 امام رضا فرموده اند :  -1

هر مردی که همسرش را خشنود کند، خداوند در " -

 "قیامت، مسرورش خواهد کرد.

شاد کردن همسر زمینه ساز استحکام زندگی زناشویی و ) 

ایجاد طراوت و شادی در خانه می شود. همسر شاد، با آرامش 

بیشتر به وظایف خود در زندگی مشترک عمل می کند. اما 

آنچه اهمیت دارد این است که بسیاری به دنبال این هستند 

که که چطور همسرشان را شاد کنند؟ در حالیکه همیشه 

زی به تجربه شیوه های متفاوت یا روش های عجیب برای نیا

ظرائف در خشنود کردن همسر نیست بلکه توجه به بعضی 

زندگی مشترک به خودی خود بیشترین نشاط و رضایت را 

برای همسر به ارمغان می آورد. کافیست کمی بیشتر به 

همسرتان توجه کنید ! نه در مواردی که خودتان دوست دارید 

ه به اموری که او از شما انتظار دارد.( )جهانبخش، بلکه توج

 (22؛ 9312

کسی که وضع او خوب است) صاحب نعمت است ( باید  -

)بهروزیان،      به خانواده اش در هزینه وسعت بخشد. 

 (295؛ 9339
سزاوار است که مرد خانواده، برای همسر و فرزندان و  -

کسانی که تحت سرپرستی او هستند، رفاه و گشایش 

پدید آورد تا اینکه آرزومند پایداریش باشند نه منتظر 

 ( 33؛ 9331مرگش. ) کربندی، 
 دیدگاه قرآن در این موضوع : 

یعنی با خوبی با زنان معاشرت  ؛عاشروهنّ بالمعروف -

 ( 91کنید. ) نساء/ 
)مطلب فوق شامل مشارکت مرد با همسرش در خدمات 

و  خانه و استحباب وسعت در خوردنی و آشامیدنی

مسکن و دادن هدایای خوب در برگشت از سفر و در 

اعیاد و گذشت از خطاهایش و اینکه مرد هم با لباس 

خوب و بوی خوش با همسرش روبرو شود ... می شود.( 

 (30و  34؛ 9332)صرفی، 

فامساک بمعروف او تسریح باحسان؛ یعنی با زنان خوش  -

خواهید  رفتاری بنمایید و از آنها نگهداری کنید و اگر می

 طالق بدهید به آنها ظلم نکرده و حق آنها را بدهید. )

 ( 221بقره/ 
 امام رضا فرموده اند :    -2

برای پدر و مادرت دعا کن. صدقه بده و تا زمانی که زنده اند با 

 (3؛ 9312آنها مدارا کن. )جهانبخش، 

 دیدگاه قرآن در این موضوع :  
ش کردیم که در حق پدر و سفارو ما به انسان درباره پدر و مادرش 

مادر نیکی کن چونکه مادرش او را با زحمت حمل کرد و دوران 

شیرخوارگی او در دو سال پایان می یابد که شکر برای من و برای 

پدر و مادرت به جای آور که بازگشت همه شما به سوی من است. ) 

 ( 94لقمان/ 

 امام رضا فرموده اند :    -3

علی )ع( را دعوت نمود، حضرت فرمود : به امام رضا فرمود : شخصی 

سه شرط می پذیرم !  گفت آنها کدامند؟ فرمود : از خارج از خانه 

چیزی تهیه نکنی ! هر چه در خانه داشتی از مواد غذایی بیاوری ! 

همسرت را به زحمت نیندازی !  آن شخص قبول کرد و علی )ع( نیز 

 (14؛ 9332دعوت او را اجابت فرمود. ) صرفی، 

 دیدگاه قرآن در این موضوع :
برای اینکه مجبور شوند از حق خود دست بردارند به زنها سخت 

 گیری نکنید و اذیت نرسانید. 

 (92نساء/  – 2)طالق/ 

 امام رضا فرموده اند :   -4
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اگر دختر به شرابخوار بدهید، گویا او را به زنا واداشته اید. 

 ( 14؛ 9332)صرفی، 
 ضوع :دیدگاه قرآن در این مو

و از نشانه های او این که همسرانی از جنس خود شما برای شما 

آفرید، تا در کنار آنها آرامش یابید، و در میانتان مودت و رحمت قرار 

داد، در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند.  )روم/ 

29 ) 

 نتیجه گیری

قرآن و سیره و سنت معصومانی مانند بدون تردید چنانکه از آیات 

امام رضا )ع( به روشنی دریافت می شود تهذیب نفس و تربیت 

صحیح فرد و جامعه از اساسی ترین اهداف ایشان بوده است. بر 

اساس بخشی از سخنان و خصوصیات امام رضا و آیات قرآن که بیان 

واده شد، به این حقیقت می رسیم که اخالق نیکو و مهربانی با خان

نتیجه و اثر ایمان فرد می باشد و انسان با تربیت صحیح و 

پرهیزگاری دارای فضایل ارزشمند می گردد. در مسیر تربیت انسانها 

می باشند و بعد از پیامبر بنابر قرآن و پیامبر چراغ راه سعادت 

حدیث ثقلین مردم نیاز به مشعل هدایتی همچون اهل بیت دارند و 

 وهای معنوی امام رضا )ع( امام رأفت و معرفت  بنابر بخشی از جلوه

هویت "و  "فرهنگ خودی  "آیات قرآن کریم، امید است استناد به 

روابط خویش را بر را پاس بداریم و با افتخار و سربلندی   "دینی 

پایه ارزشهای برگرفته از قرآن و اهل بیت سامان بخشیم و برای 

 را میراث بگذاریم. "ادب و اخالق  "نسلهای آینده هم      

به امید روزی که ما انسانها در سراسر گیتی، برخوردار از نگاهی گرم 

و مهربان، لبانی خندان، دستانی گره گشا، کالمی جانبخش و 

شیرین و قلبهایی سرشار از مهر و عاطفه و از پویندگان راستین راه 

 آن امام همام و رئوف و مهربان باشیم.

 دوست.دوستدار دوستداران 
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