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: مقدمه

گرایش هر یک از آنانو در نهاد اند به صورت یک جزء از یک کل در متن خلقت آفریده شده انسانهاهر یک از 
به طور فطري به سوى آنانسان اجتماعى بودن یک غایت کلى و عمومى است که طبیعتوکل وجود داردبه

شود که اجتماعى بودن انسان در متن خلقت و آفرینش او استفاده مىنیز از آیات کریمه قرآن ؛روان است
حجرات، (» و جعلْناکُم شُعوباً و قَبائلَ لتَعارفُواالنَّاس إِنَّا خَلَقْناکُم منْ ذَکَرٍ و أُنْثىیا أَیها «. ریزى شده استپى
ها قرار دادیم تا به این وسیله یکدیگر را شما را از مردى و زنى آفریدیم و شما را ملتها و قبیله! اى مردم)13

)333ص،2ج، 1383مطهرى، . (بازشناسید

انسان را بر آورده و او را در مسیر کمال اساسی نیازهاي ،ده به عنوان یک اصل برتر و یک اجتماع بنیادینخانوا
بر کسی پوشیده نیست که جامعه نیز براي دست یابی به سعادت، رشد و ترقی، پایه اي . قرار می دهد

از پیش به نهاد خانواده و مستحکمتر از خانواده سالم نخواهد داشت؛ و همین امر اهمیت پرداختنِ بیش 
.روشن می سازدگانبازشناسی مبانی تحکیم و استوار سازي این بنیان را براي هم

علیهم السالم که حجت خداوند بر مردم هستند و مشعل هدایت را جز در دست آنها نمی توان دید؛ ینمعصوم
رترین الگو را ارائه نموده اند و با سیري ب،همه مردم به سرمنزل کمال و سعادت، در همه زمینه هارسانیدنبراي 

نیز اسالمی نهاد خانواده . می توان براي تمام زندگانی برنامه اي پربار را تدارك دید،در آموزه ها و سیره ایشان
استوار است که براي شناسایی و پی بردن به این مبانی، بهترین یبر مبانیو پا بر جا ماندن، براي تحکیم یافتن 

با بررسی هاي اولیه . روایات و احادیث به جاي مانده از ائمه سالم اهللا علیهم می باشدقرآن و روش، مراجعه به 
روشها ولی ناگفته پیداست که کتب بسیاري درباره خانواده و؛مطلب جامعی مطابق با عنوان مقاله به دست نیامد

آموزه هاي امام رضا علیه السالم به طور ،در این بارهولی ؛و عوامل استحکام بخشی به این نهاد نگاشته شده است
. می باشدو هم داراي نوآوري اهمیت هم داراي ،جهت این نوشتهاین نگرفته استواز خصوص مورد بررسی قرار 

لی بن موسی الرضا علیه السالم مورد بررسی قرار گرفته در این مقاله بخشی از آموزه هاي امام عچنان که گذشت
. شده استتبییناست و تعدادي از مهمترین مبانی و اصول تحکیم خانواده به اختصار 

: در لغت و اصطالح»خانواده«

)1، ص5ج، 1412قرشى بنایى، (؛خانواده از لفظ عشیره استفاده می شودکلمه از آنجا که در زبان عربی به جاي 
، 3ج، 1367ابن اثیر جزري، ؛ 136، ص8ج، 1368مصطفوى، (؛وآن نیز از معاشرت گرفته شده است
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خی از کتب لغت، به تبیین این لفظ ربا مراجعه به ببه همین جهت) 404، ص3ج، 1375طریحی، ؛240ص
. دیآدست درباره خانواده به ؛ تا معناي دقیقتري شدپرداخته 

، 1368مصطفوى، (.آورده شده استده عددمعادلمداخله و معاشره می باشد؛ و نیز مخالطه،به معناي » عشر«
چنانکه عدد ده مداوم دال می باشد؛تمصاحببر کلمهاین ) 569، ص4، ج1414ابن منظور، ؛137-136، ص8ج

محوري مشترك مدارِ و در اصل بر جماعتی داللت دارد که بر حاصل کنار هم قرار گرفتن دو عدد می باشد 
مصطفوى، ؛611ص، 1375بستانى، : ك.ر(. عشیره خوانده شده است،همین اعتباربه ؛و خانواده نیز هستند
همه وکندمىپیداتکثیرخانوادههاآنوسیلهه بکهچرا و خاندان مرد را عشیره می گویند؛ )137، ص8ج، 1368

راغب اصفهانى، () 24توبه،(» شیرَتُکُمعووأَزواجکُم«:می فرمایدمتعالخداىو.هستنداوخانوادهواهلآنها
که هسته اولیه را و زن و مرد )403ص،3ج، 1375طریحی، ؛1، ص5ج، 1412قرشى بنایى، ؛ 602،ص2ج، 1374

با توجه به آنچه )611ص، 1375بستانى، ؛411، ص2ج،1405کفعمی، (.ندیمی گوعشیر؛یک خانواده هستند
که بین آن ها رابطه ي زوجیت به ،ست که الاقل از یک زن و یک مردهاجتماعی واحد خانواده یک،گذشت

) 257، ص1385بهجت پور، (. دو نفر، شرط تحقق یک خانواده استاقلحدوجود و ؛ناشی می شود،وجودآمده
پدر و مادر و فرزندان که به طور معمول شاملي افرادي است ود از خانواده یا خانوار، مجموعهمقص،به بیان دیگر

. هم غذا می خورنددر یک اقامتگاه زندگی می کنند، با یکدیگر هم خرج هستند و معموال با آنها. می شود
)125، ص1387کالنتري، (

:امام رضا علیه السالم

. السالم استعلیهم بیتهشتمین امام از ائمه اهل،امام ابو الحسن الثّانی، على بن موسى الرّضا علیه السالم
فضالهللا، : ك.ر.(همان امامانى که همه عظمت در شخصیت آنان تجسم دارد، و نمونه عالى بزرگوارى هستند

، 1418، شریف قرشى؛63، ص1ج، 1380، شریف قرشى؛482، ص1379ابن جوزى، ؛ 19، ص1382
، 22ج، 1413بحرانى، ؛ 346، ص12ج، 1409، المرعشى التسترى؛359،ص2ج، 1382معروفالحسنى، ؛226ص
)185ص

ابن جوزى گفته در مورد خصوصیات و شخصیت واالي امام رضا علیه السالم روایات بسیاري وجود دارد؛ مثال 
، 1، ج1382شریف قرشى، . (و زاهد بودندبسیار بخشنده، عادل، محترمعلیه السالم على بن موسى : است
امام رضا علیه السالم در مسجد: نویسدتاریخ نیشابور مىدر و در باب علم آن حضرت، حاکم) 110-109ص

، 1382فضل اهللا،. (داد، در حالى که او بیست و چند ساله بودنشست و فتوا مىپیامبر خدا صلى اهللا علیه و اله مى



٤

محمد بن اسحاق بن موسى بن جعفر برایم نقل کرد که حضرت موسى بن : ه استو نیزابا صلت گفت)49ص
مجلسی، (»...محمد استآلاین برادر شما علی بن موسى الرضا عالم«:ندفرزندان خود می فرمودجعفر به 

و ) 835ص،2ج، 1421اربلی، ؛ 179، ص22ج، 1413بحرانى، ؛14ص،2ج، 1403، امین عاملى؛92ص، 1380
ترین فرزند من است و کنیه ترین و عالمفقیهعلی الرضا«: همچنین حضرت موسى بن جعفر علیه السالم فرمودند

امام رضا علیه السالمابا صلت هروى از قول خودو باز ) 40ص، 1ج، 1372ابن بابویه، (».امخود را به او عطا کرده
هیچ عالمى با او برابرى . ترازى با او نیستامام یگانه زمان خود است و احدى شایسته هم«: آورده که فرمودند

)100، ص1384قندوزى، (».نکند

اندازه مردم را عالقمند کرده بود، و با نفوذ علمى و اخالق و رفتار و مهربانى و فروتنى و نوعدوستى آن حضرت بى
: در یک کالم) 140، ص1، ج1366عسکرى، . (بدست آورده بودندمحبوبیت معنوى، عالیترین موقعیت و نفوذ را

واال، و مقام امامت و رهبريِ شیعیان، امام را از همه افراد متمایز کرده بود و عصمت، علم، اخالقِ نیکو، شخصیت
یک عالم چنان که می دانیم ) 214، ص1397، عطاردى: ك.ر(.او را جایگاهی بسیار ارزشمند بخشیده بود

، 1392می، کری. (ثر باشدؤاجتماعی می تواند در روند تغییر اجتماعی و سوق آن به سوي رشد و تکامل م
شخصیت بی نظیري چون امام علی بن موسی طبعأ ؛وقتی یک عالم معمولی توان چنین تأثیري را دارد)344ص

می تواند تاریخ بشریت را نورانی کرده و سعادت راستین و هدایت و کمال حقیقی را براي آنان ؛الرضا علیه السالم
وآن خانه؛ ه استترین خانواده در اسالم رشد یافتو عالىرضا علیه السالم در برترینامامچرا که ؛به ارمغان بیاورد
رفاعى، ؛37ص، 1418،شریف قرشى؛ 56- 49ص، 1ج، 1382، شریف قرشى: ك.ر(.بودائل روحانى مرکز تقوا و فض

با معرفی مختصري که درباره شخصیت امام علی بن موسی الرضا علیه السالم گذشت در )549،ص8ج، 1371
و این حجت الهی می توان ناب ترین آموزه ها را درباره نهاد یم که با مراجعه به سیره این عالم عالَم تاب می یاب

. خانواده و مبانی تحکیم آن به دست آورد

:نهاد خانواده

ومجموعه اي از انسانها که در یک محدوده ندارند و به طور فطري جمعگرا هستندزیستن تنهاانسانها توان
بهترین زندگی ها زندگانی جمعی انسانهابراي ) 5، ص1389تمنا، . (ه را تشکیل می دهندارند، جامعسکونت د

نهاد خانواده برترین اجتماع انسانی می باشد که در عین .هستند که بر پایه محبت و انسانیت شکل گرفته باشد
بر ابو الحسن رضا علیه السالم :على بن شعیب گوید. را پاسخگو می باشدي آدمیکوچک بودن بیشترین نیازها

. دانیدشما بهتر از من مى! سرورم: چه کسى بهتر است؟ گفتمزندگى! اى على: پس به من فرمودند،داخل شدم
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اى على زندگى چه کسى بدتر است؟ : و نیزفرمودند. کسى که دیگرى در زندگى او خوش زید! اى على: فرمودند
، 1376امین عاملى، ... (کسى که دیگرى در زندگى او زندگى نکند:فرمودند. دانیدشما بهتر مى: گفتم

)715، ص1404ابن شعبه، ؛199،ص5ج

باشد؛ و بقاء آن سببِخانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی از اهمیت واالیی برخوردار می چنان که گذشت 
بر پایه روابط صحیح و استوار در ،مناسب در جامعه نیزو انسجام جامعه خواهد بود و حتی روابطبقاء، رشد، 

شده وارد فراوانی روایاتدرباره اهمیت تشکیل خانواده و )12-11ص، 1389اعزازي، . (خانواده به وجود می آید
دو رکعت نمازى : ندفرمودپدرم مى:... ندحضرت رضا علیه السالم فرمود: عبد اهللا بن مغیره گوید: ؛ براي مثالاست

در ؛بگذراندنمازکسى استکه روزها را روزه داشته و شبها را به همه عبادات دار می خواند بهتر از که مرد زن
)44ص، 1380مجلسی، ؛691ص، 1397عطاردى، . (صورتى که زن نداشته باشد

بنیان گردد تا استحکام زندگی خانوادگی که جامعه اي در مقیاس کوچکتر می باشد باید بر اساس مبانی صحیح 
. اندسالم پاى فشردهىپیشوایان سترگ جامعه بشرى، همواره بر ضرورت عمل به شیوه زندگ. باالیی را دارا باشد

پیوند خانوادگى و سبب شک نیست که هر چیزى که موجب تحکیم)7، ص1389على بن موسى علیه السالم، (
مفید است و در ایجاد آن باید حداکثر کوشش مبذول شود، و خانوادهصمیمیت رابطه زوجین گردد، براى کانون 

به حال زندگى خانوادگى زیانمند است ،بالعکس هر چیزى که باعث سستى روابط زوجین و دلسردى آنان گردد
این روي در این بخش به تعدادي از مهمترین مبانی از)437ص، 19ج، 1383مطهرى، . (و باید با آن مبارزه کرد

. اسالمی می باشد، به اختصار پرداخته شده استخانوادهمقدسِبنیانِتحکیمکه سبب ،و اصول

: عفت

اصلى و کانون خانوادگى را که پایهپیوند دهد؛و مرد را بهتر و بیشتر به یکدیگر قانون خلقت براى اینکه زن
و )229ص، 19ج، 1383مطهرى، . (و مرد را نیازمند به یکدیگر آفریده استسعادت بشر است استوارتر سازد، زن

و انتخاب همسر و عامل جنسى یک عامل ثابت و پایدار است و همیشه به سوى تشکیل خانوادهدر این میان 
اسالم با دنیا و لذتهاي آن مخالف عالوه بر این ) 181ص،3ج، 1383مطهرى، . (تولید فرزند گرایش داشته است

سه چیز از : نیست بلکه با بی بند و باري و فساد مخالف می باشد؛ چنان که امام رضا علیه السالم فرمودند
) 803ص، 1404ابن شعبه، . (عطر و اصالح مو و بسیار خلوت گزیدن با همسر: هاى پیامبران استسنّت
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یافتن التذاذهاى جنسى به محیط خانوادگى و در کادر ازدواج مشروع، پیوند زن و اختصاص ناگفته پیداست که 
موجب حفظ نیز از جنبه اجتماعى . شودسازد و موجب اتصال بیشتر زوجین به یکدیگر مىشوهرى را محکم مى

ارزش زن در گردد کهگردد، و از نظر وضع زن در برابر مرد، سبب مىو استیفاى نیروى کار و فعالیت اجتماع مى
تر و اساسى ترى ریشه کلىچنانچه حجاب نیز در این راستا تعریف شده است و از یک مسأله . برابر مرد باال رود

و به تبع او جامعه را از فساد حفظ . سبب باالبردن احترام زن و جلوگیرى از ابتذال او می باشدگیرد؛ یعنی مى
شود که پسران تا جایى که ممکن است از ازدواج و تشکیل اوال موجب مى،در حالی که روابط آزاد. می نماید

- 433ص،19ج، 1383مطهرى، : ك.ر. (کندسر باز زنند و ثانیا پیوند ازدواجهاى موجود را سست مىخانواده
)556ص،2ج، 1382معروفالحسنى، ... (که پاکدامن نیست دین نداردآن: ه اندفرمودلیه السالمامام رضا ع) 438
کند همین مسئله یعنى ممنوعیت کامیابى و محیط خانوادگى را محکم مىیکى از چیزهایى که پایه خانوادهپس 

به طور کلی، هنگامی که روابط ) 392ص،26ج، 1383مطهرى، (.استجنسى در خارج از کانون خانواده
خواهد بود و هم خانواده هاي این جامعه اجتماعی بر پایه حیا و عفت شکل می گیرد، هم جامعه بسیار بالنده 

.استوار خواهند بود

در مورد . پاك در دیدگاه ائمه علیهم السالم از ارزش اعتبار بسیاري برخوردارندافراددر آخر باید اشاره کرد که 
ز ابو الحسن على بن الى از عون بن محمد کندى صو: مادر امام رضا علیه السالم در کتب روایی آورده اند که

فرزندش حضرت موسى بن ه روزى ب. نام تکتم خریده حمیدة مصفاة کنیزى ب:گفتمیثم نقل کرده است که می 
یقین دارم اگر صاحب فرزند شود نسل ؛امزنى است که تاکنون از او بهتر ندیدهتکتم:جعفر علیه السالم فرمود

وقتى حضرت رضا از او و او آن قدر پاك و عفیف بود که. ا بدانتو بخشیدم قدرش ره پاکى خواهد داشت او را ب
،1382اربلی، ؛ 926ص، 1382، مجلسى؛7-6ص، 1380مجلسی، . (ندمتولد شد لقب طاهره باو داد

، 1397عطاردى، ؛31،ص1، ج1372ابن بابویه، ؛423،ص1390طبرسی، ؛ 796،ص2ج، 1379، طبرى؛150،ص3ج
)18ص

مادر امام رضا علیه السالم داراى تمام صفات و کماالت عالیه بود و در میان زنان مسلمان مقامى عالى پیدا کرد، 
او کنیزى بیش نبود ولى . او در زمره زنان با شکوه در اسالم است. زیرا داراى عفّت، پرهیزکارى و روحى بزرگ بود

داند و و عملِ خوب را به عنوان میزان امتیاز براى افراد مىاین ویژگى، موقعیتش را کاهش نداد، زیرا اسالم، دین
و این تنها مثالی از زنان ) 38-37ص،1ج، 1382، شریف قرشى. (داندهر چیز دیگرى را جز این میزان مهم نمى

.و مردان پاك بود
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:به آموزه هاي دینیملع

تحکیم بنیان خانواده وجود دارد و گستردگیِرابطه بسیار تنگاتنگی بین عمل به آموزه هاي دینی و حفظ و 
حضرت رضا علیه . براي همه ابعاد زندگیِ بشر برنامه دارددین. زندگی می باشدبه وسعت همه آمرزه هاي دینی 

اى در ایمان به کمال نمیرسد مگر اینکه در او سه خصلت باشد، فهمیدن و درك کردن هیچ بنده: ندالسالم فرمود
، 1397عطاردى، . (با بهترین روش، و شکیبائى در گرفتاریهاهاى زندگى، و تنظیم برنامهشرعىدینی و مسائل 

) 465ص

چنانچه خانواده به آموزه ها و هشدارهاي دینی و اخالقی اهمیت ندهد و بنبان و نهاد خانواده را بر غیر از اصول 
فساد شده و این سازمان اجتمایی را از هم دین بنا نهد، پس از مدت کوتاهی بنیاهاي اخالقی این خانواده دچار 

قب وضعیت ي همسر و فرزندان، مرااز این روي پدران باید در کنار تأمیتن نیاز هاي مادي و معنو. می پاشد
ادینه کرده و از وقوع گناه در محیط خانواده هفرهنگی و اخالقی آنان نیز باشند و آموزه هاي دینی را در خانواده ن

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا قُوا «: نان که خداوند خطاب به مؤمنین همین وظیفه را گوشزد می کندجلوگیري کنند؛ چ
. آتش حفظ نماییداي کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خویش را از) 6تحریم، (» أَنْفُسکُم و أَهلیکُم ناراً

)127، ص1387کالنتري، (

و آنجا که؛حتی براي بروز اختالف در بین زوجین برنامه دارد،زندگی بشردین اسالم براي همه ساحت هاي
و إِنْ خفْتُم شقاقَ بینهِما فَابعثُوا «: ه استرا وضع کردحکمیتبه جدایى انجامد، قانون این اختالف ممکن است 

والحاً یریدا إِصها إِنْ یلنْ أَهکَماً مح و هلنْ أَهکَماً مماحنَهیب اگر میان زن و شوهر اختالفى )35،نساء(» فِّقِ اللَّه
دیدید، داورى از کسان مرد و داورى از کسان زن برانگیزید، اگر خواهان صلح باشند خدا میانشان سازگارى پدید 

و این یک مثال از قوانین و برنامه هاي پربار اسالم می باشد که به هنگام ) 53ص،1ج، 1376امین عاملى، (. آرد
. زندگی با آموزه هاي ناب خود آن را مستحکم می نمایدبه لرزه در آمدن پایه هاي 

امام علی بن موسی الرضا علیه السالم درباره احکام و آموزه هاي دینی، خصوصا درباره مسائل مربوط به نهاد 
: مثال درباره نگاه به نامحرم فرموده اندبسیاري را بیان نموده اند؛ احادیثسفه هاي این قوانین خانواده و فل

، به جهت ان هستند و غیر آنان رازنانى را که در حباله نکاح شوهرانشنظر کردن به حرام کرده است خداوند «
خواهد انجامید و باعث ورود فرد در امر به فساداینکه این دیدنها قوه شهویه مردان را تحریک می کند، و این 

ر دست وامو همه این) 89ص،2ج، 1382، شریف قرشى(».شوداعمال حرام و کارهاى ناپسندیده و نامشروع مى
. ندد کَنبه دست هم داده و شالوده خانه و خانواده را برخواه
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مردان یا زنان با زنان از این جهت علت حرمت همجنس بازى مردان با «: همچنین امام رضا علیه السالم فرمودند
، و در غیر این صورت انقطاع از آن مرد باشد و مرد از آن زناست که خداوند آنان را بر نظامى آفریده که زن

لواط از رذایل اخالقى است و در آن » .نسل پدید آید، و فساد تدبیر نظام خلقت و خرابى دنیا در آن خواهد بود
و لُوطاً إِذْ قالَ لقَومه أَ تَأْتُونَ الْفاحشَۀَ «: الى آن را عمل زشت نامیده استت و خداى تعخروج از سنن طبیعى اس

آیا آن کار : و لوط را به یاد آورید هنگامى که به قومش گفت)80اعراف، (»ما سبقَکُم بِها منْ أَحد منَ الْعالَمینَ
، شریف قرشى(شوید؟شما پیشى نگرفته است مرتکب مىبسیار زشت را که هیچ کس از جهانیان در آن بر

)194،ص2ج، 1372ابن بابویه، ؛88،ص2ج، 1382

علت اینکه سه طالق مقرر شده این «: ندفرمودحضرت رضا علیه السالم: و همین طور محمد بن سنان گوید
سازش کنند و با هم زندگى خود را بار اول طالق داد، ممکن است که بار دیگر با هم است که اگر مردى زن

شود که مرد و زنى با همدیگر نزاع دارند و در حال غضب از هم جدا میگردند، و مجددى برقرار کنند، و گاهى مى
بعد از چندى خشم و غضب آنها برطرف شده و با هم آشتى میکنند، و باز براى اینکه زنان را وادار به اطاعت از 

اینها تنها مثالی ) 249ص، 1382فضالهللا، ؛696ص، 1397عطاردى، (».باز داردشوهران کند و آنها را از معصیت 
این قوانین شرعی به نوبه . از شرایع بسیاري است که توسط امام علی بن موسی الرضا علیه السالم تبیین شده اند

.داردخود محکمترین چهارچوب را به نهاد خانواده بخشیده و آن را از هرج و مرج و نابودي باز می 

اسالم براي جلوگیري از اشاعه منکرات و فحشا و فساد در جامعه و ممانعت از فرو ریختن پایه هاي زندگی 
فَاجلدوا کُلَّ واحد منْهما مائَۀَ جلْدةٍ و ال الزَّانیۀُ و الزَّانی«. خانوادگی، قوانین باز دارنده اي را نیز وضع نموده است

نور، (» دینِ اللَّه إِنْ کُنْتُم تُؤْمنُونَ بِاللَّه و الْیومِ الْآخرِ و لْیشْهد عذابهما طائفَۀٌ منَ الْمؤْمنینَا رأْفَۀٌ فیتَأْخُذْکُم بِهِم
هر کدام صد تازیانه بزنید و شما را نسبت به آنها مهرورزى نگیرد در برابر دین ه زناکار و مرد زناکار را بزن) 2

معروفالحسنى، (. از مؤمنان گواه کیفر آنها باشنداگر شما مؤمن هستید به خدا و روز قیامت و باید جمعى خدا
همه این احکام و قوانین )109ص،4ج،1369کلینی، ؛88، ص2ج، 1382، شریف قرشى؛294، ص1ج، 1382

. براي جلوگیري از فرو پاشیدن بنیان خانواده می باشد که بسیاري از آنها جنبه پیشگیرانه دارند

:محبت

محبت و دوست داشتن نشان از وجود علقه و وابستگی می باشد و همین امر مانع از جدایی بین زوجین عشق و 
. دهدخاموشى شعله محبت، به حیات خانوادگى پایان مىبرعکس. شده و بنیان زندگی را تحکیم می نماید
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نخستین : شنیدم می فرمودلیه السالماز امام رضا ع: احمد بن عامر طائى گوید)241ص،19ج، 1383مطهرى، (
، 1397عطاردى، . (و احسان و لطف و دوستى با مردم استاثر عقل و خرد بعد از ایمان به خداوند، محبت

) 139ص،1ج، 1366عسکرى، (.نداخالق بودو خوشرضا علیه السالم بسیار مهربانامامحضرتخود ) 254ص
حضرت آن ) 60ص، 1ج، 1382، شریف قرشى. (کردن نبودتر از مهربانىداشتنىهیچ عملى دوستایشان براى 
) 140، ص1، ج1366عسکرى، : ك.ر. (محبتمی کردندبسیار خدمتکاران نیز هحتی ب

خداوند پایه ازدواج را بر محبت و وحدت و همدلى قرار . وحدت و اتصال است و طالق جدایى و انفصالازدواج 
روایت کرده که حضرت لیه السالمسلیمان جعفرى از حضرت رضا ع) 260ص،19ج، 1383مطهرى، . (داده است
است، هر مردى که به زنى از خداوند متعال به زنان مهربانتر از مردان «: ندفرمودلی اهللا علیه و آلهرسول ص

».کندکند و موجبات خوشحالى او را فراهم سازد، خداوند روز قیامت او را خوشحال مىارحامش محبت
به صورت عکس العمل به عالقه و احترام یک نیز عالقه و محبت اصیل و پایدار زن) 693ص، 1397عطاردى، (

) 262ص، 19ج،1383مطهرى، . (آیدمرد نسبت به او به وجود مى

هنگامى که خواستند مرا از «: نداند که حضرت رضا علیه السالم فرمودبه نقل از محمد بن عیسى روایت کرده
مدینه بیرون برند من اهل و عیال خود را گرد آوردم و به آنها امر کردم بر من گریه کنند تا من گریه و زارى آنها 

روم که من به سفرى مى: پس فرمود. دوازده هزار دینار براى آنها گذاشتمرا بشنوم، سپس از آنها جدا شدم و 
، 2، ج1372ابن بابویه، ؛17-16ص، 1376منش، عرفان. (گشتدیگر به جانب اهل و عیال خود باز نخواهم

این عمل امام رضا علیه )40ص، 1389على بن موسى علیه السالم، ؛ 105، ص12،ج1363؛ مجلسى، 464ص
. نیز می باشدواده گرامیشان نحالی که یک عمل سیاسی بود نشان دهنده محبت ایشان به خاالسالم در 

:احترام

امام رضا . احترام گذاردن به اطرافیان سبب افزایش دوستی و محبت شده و صمیمیت را بر خانه حاکم می کند
ها ها را از آنآمد نمائید و ناراحتىبزرگان خود را احترام کنید و با ارحام خود رفت و «: علیه السالم فرمودند

)159ص، 1385طبرسى، (».برطرف سازید
کمترین نافرمانى به پدر و مادر کلمه أُف «: فرمودنددر باره احترام به پدر و مادر امام رضا علیه السالم و همچنین 

بِالْوالدینِ إِحساناً إِما یبلُغَنَّ عنْدك و » «.کردتر از اف هست آن را نهى مىدانست چیزى سادهاگر خدا مى. است
و مادر نیکى به پدر) 23، اسراء(» الْکبرَ أَحدهما أَو کالهما فَال تَقُلْ لَهما أُف و ال تَنْهرْهما و قُلْ لَهما قَوالً کَریماً

نانچه تو را به ستوه آورند به آنان اُف مگوى و کنید؛ هرگاه یکى از آنان یا دو نفرشان در کنارت به پیرى رسند چ
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،1ج، 1382، شریف قرشى. (بزرگوارانه بگوبر آنان بانگ مزن و پرخاش مکن، و به آنان سخنى نرم و شایسته و 
،3ج،1382اربلی، (ر حق تعالى را بجاى نیاورده است شکپس هر که شکر ایشان را بجا نیاورد ) 394ص
) 124ص

علیه السالم فرمودند که فرستاده خدا صلی اهللا علیه رفتار همه افرار با یکدیگر باید بر پایه احترام باشد؛ امام رضا 
خداوند متعال روز قیامت او را مشهور ... مؤمنى را خوار و کوچک شمارد هر کس مرد یا زن«: و آله فرمودند

این ) 17ص، 2ج، 1372ابن بابویه، ؛96ص، 1406الم، على بن موسى علیه الس(».سازدکرده و سپس رسوا مى
. وجود داشته و زندگی آنان را پر از مودت و مهربانی نمایدمتقابل می تواند در بین زوجیناحترام به طور 

سند ه بحسین بن احمد بیهقى . امام رضا علیه السالم حتی با فرزندشان نیز رفتاري بسیار محترمانه داشتند
آن جناب هیچ گاه نام : کاتب آن حضرت علیه السالم روایت کرد که گفت،از محمد بن ابی عبادمذکور در متن 

، ولى امام با کمال احترام ندمگر به کنیه، در حالى که او در مدینه هنوز کودك بودندبردفرزندش محمد را نمى
موقعیت وي را و ) 51ص،1ج، 1382، شریف قرشى؛586ص، 2ج، 1372ابن بابویه، . (ندها نام میبرداز او در نامه

عن محمد بن یحیى : معرفی می کردند چنان که در منابع بسیاري آمده استروشن نموده و او را وارث امامت
یتوارث أصاغرنا عن بیتإنّا أهل...«:عن أحمد بن محمد عن معمر بن خالد قال سمعت الرضا علیه السالم قال

، المرعشى التسترى؛276،ص2ج،1413مفید، ؛ 383ص، 4، ج1425، حر عاملى: ك.ر(».أکابرنا القذّة بالقذّة
،1422مالکی، ؛ 429،ص3ج، 1382معروفالحسنى،؛899،ص2ج، 1409، قطب راوندى؛418،ص12ج، 1409

)1036،ص2ج
:و بخششگذشت

همسران سر میزند که اگر هر یک در مقاطع پر فراز و فرودزندگی و انجام امور روزمره، کاستی ها و لغزشهایی از 
از آنان نسبت به دیگري سختگیرانه و موشکافانه رفتار نماید، عرصه زندگی تیره و تار و مشاجره میان آنها 

در این گونه موارد مصالح بزرگتر زندگی مانند سالمتی روانی و اخالقی فرزندان ایجاب می . همیشگی خواهد شد
از طرف مقابل عذرخواهی نماید و آرامش را به فضاي در صورت لزوم کند شخص محق از حق خود بگذرد و 

و ایثار اگر در فطرت کسى گذشت«: امام رضا علیه السالم فرمودند) 214، ص1387کالنتري، (.خانواده بازگرداند
احمد و نیز ) 128ص،2ج، 1382، شریف قرشى: ك.ر(».وجود داشته باشد امید کمک و بخشندگى از او هست

السالم روایت ان علیهم السالم و آنان از على علیهز پدرانشعلیه السالم و ایشان ابن عامر طائى از حضرت رضا 
کردن، در هر حال ترین اعمال سه چیز است، از حق خود نسبت به دیگران گذشتسخت«:ندکه فرمودکنندمى

)470ص، 1397عطاردى، (».داشتنبه یاد خدا بودن، و در مال و ثروت با برادر دینى مواسات 
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خانواده و خویشان خود با ایثار  و گذشت رفتار امام رضا علیه السالم صحابی خود را امر می کند تا در مورد 
به امام : محمد بن حمزه از زکریا بن آدم روایت کرده است که گفتنماید و به آنان نیکی نماید؛ آورده اند که 

حضرت . خواهم فامیلم را رها کنم زیرا در بین آنها افراد سفیه زیاد شده استىمن م: رضا علیه السالم گفتم
شود همان گونه که به خاطر ابى الحسن الکاظم این کار را نکن زیرا به وسیله تو بال از آنها دفع مى«: ندفرمود

) 512،ص2ج،1422قمی، ؛209ص،2ج، 1382، شریف قرشى(».شودعلیه السالم بال از مردم بغداد دفع مى

على بن موسى علیه السالم با ایثار، گذشت، ؛در برخوردي بین امام رضا علیه السالم و برادران ایشان روي دادو 
ال حول و ال قوة إال باهللا العلى العظیم، اما «: ندفرمودمهربانی کردند و آنهابخشش و نادیده گرفتن بدیهاي وي، با 

دوستدار دانى، که منمن خواستار خرسندى شما هستم، پروردگارا اگر مىداند، کهاى برادران من خداوند مى
اصالح حال آنانم، با آنان خوشرفتارم، پاس پیوند آنان را دارم، به آنان مهربانم و براى اصالح امور آنان، روز و شب 

رچه شایسته آنم پاداش نیکو به من مرحمت فرما، و اگر جز این است، تو خود داناى اسرارى، به ه؛کوشممى
خداوندا، آنان را اصالح فرما، و امور آنان را بهبود بخش و . پاداشم ده، اگر بد است بد، و اگر خوب است خوب

شیطان را از ما و اینها دور گردان، و بر فرمانبردارى خود، آنان را یارى ده، و آنان را به راه خودت هدایت فرما اما 
گویم، گواه ما هستم، در اصالح امورتان کوشایم، و خدا را به آنچه مىاى برادر، من خواستار خوشحالى ش

هیچ سخن تلخ، و واژه سختى از آن حضرت شنیده نشد، و در برخورد امام رضا علیه السالم با برادرانش. گیرممى
عباس، در همچنین با این که.اندازه امام علیه السالمبىاى است، بر بردبارى زیاد، و گذشتاین خود نشانه

، و به پدر خود، امام ه بودبرخورد با برادر و گفتگو با او، از حد خود تجاوز کرد، و سخنهاى ناشایست و گزنده گفت
گونه سخنان معموال ، که حسد ورزیده، و به آنان ستم کرده و اینه بودموسى بن جعفر علیه السالم تهمت زد

را از جاى یشانان آرام و بردبار ماند و نادانى و سبکسرى برادر، ابرانگیز است، اما امام علیه السالم همچنغیرت
به راستى این درجه حلم و گذشت از طرف امام علیه السالم، ظاهرسازى و . نبرد، و از حد تعادل خارج نساخت

کارى نیست بلکه اینها جارى از منبع خیر و اصل محبت است، که همه ائمه طاهرین علیهم السالم در تصنع
مجلسی، ؛ 62- 61ص، 1382فضالهللا، (اند آنان، بدین صفت شناخته شدهجویىِلت مواجهه با دیگران، و مبارزهحا

)41، ص1397عطاردى، ؛69، ص1، ج1372ابن بابویه، ؛368، ص2، ج1382معروفالحسنى،؛254،ص1377

: مسئولیت پذیري
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که )125، ص1387کالنتري، . (دارنددر نهاد خانواده هر یک از اعضاء آن مسئولیت یا مسئولیتهایی را بر عهده 
انجام بهتر امور و پیشرفت و همین مسئولیت پذیري سبب . باید آن را به خوبی انجام داده و شانه خالی نکنند

. دلگرمی در خانواده شده و پایه هاي آن را تقویت می کند

؛ و این امر بهکندى به بیرون رفتن از خانه پیدا ننیازکه دهد را انجام مىییکارهادر همان داخل خانواده،زن 
با این تقسیم کار و اختصاص یافتن کار هاي مربوط به داخل خانه به زن، . مشترك می باشدمصلحت زندگى 

وضع و این براى تحکیم. رعایت شودرد، رود و از طرف دیگر مسئله عفت و حریم میان زن و ممی ارزش زن باال 
مرد نیز باید ) 442ص،21ج، 1383مطهرى، . (بهتر استجنبه اقتصادى و چه از جنبه عواطفچه از ،خانواده

مانند زندگانی حضرت علی علیه السالم و . کارهاي بیرون از خانه را به عهده گرفته و آنها را به خوبی انجام دهد
را داشتند و برتین فرزندان را بنیه خانوادگیو مستحکمترین روابطعلیه که زیباترینحضرت فاطمه سالم اهللا

. تربیت کردند

نواده در مسیر عالوه بر مادیات و زندگی عادي باید در جنبه تربیتی نیز مسئولیت پذیر بود ارشاد و هدایت خا
امر به معروف و نهى از منکر کنید، یا بدترین شما باید «: ندامام رضا علیه السالم فرمود؛ درست را به غفلت نسپرد

امر به معروف و نهى از » .بر شما مسلّط خواهد شد، پس خوبان شما دعا خواهند کرد و مستجاب نخواهد شد
اسالمى است و اهمال در این کار، گناه دو چندان دارد، از جمله اشاعه منکرات و عدم منکر راه صحیح در زندگى

ترك این امر در خانواده سبب حاکیت زشتی ها و )124،ص2ج، 1382، قرشىشریف (.خوباناستجابت دعاى 
. فساد بر خانه شده و آن خانواده را به افول و سقوط می کشاند

در حر حال وظیفه هر یک از افراد اطاعت از خداوند وتعال می باشد و نافرمانی توجیهی نخواهد داشت؛ حتی اگر 
چنانکه اگر کسی خدا را خالصانه اطاعت کند . فرزند امام نیز طاعت خدا را کنار گذارد، از گمراهان خواهد بود

خداوند باید در همه ابعاد آن مشهود باشد؛ و در خانواده نیز اطاعت امر. جزء اهل بیت به شمار خواهد رفت
رت رضا علیه السالم در حض. چنین خانواده اي به برکت طاعت خداوند دوام و استحکامی بی مثال خواهد داشت

راوى -ءو به حسن وشا».پس هر یک از اقرباى و خویشان ما که اطاعت خدا نکند از ما نیست«: ندفرمودروایتی
)1579ص،3ج،1379قمی، (».کنى از ما اهل بیت خواهى بودتو اگر اطاعت خدا و«: ندفرمود-حدیث 

: تالش و پشتکار
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تأمین یک زندگی خوب از اهمیت باالیی برخوردار می باشد و ائمه تأکیدات بسیاري را به مردان داشته اند و آنان 
بر صاحب «: امام رضا علیه السالم فرمودندمثال . تشویق نموده اندو نیاز هاي آن را به توجه کردن به خانواده 

بر مرد روا نیست که یک خوراك راتنها مخصوص خود . نعمت واجب است که عیال خویش را در رفاه قرار دهد
و در روایت مشابهی آورده شده است ) 206، ص6، ج1380حکیمی، (» .از آن محروم سازدقرار دهد و خانواده را 

» .فراهم کردن آسایش خانواده است... یکى از آنها، : نعمت حقوقى واجب استبر صاحب «: فرمودندایشانکه 
از حضرت رضا : و نیز بشیر گوید) 803ابن شعبه، ترجمه حسن زاده، ص؛ 579طبرسی، ترجمه هوشمند، ص(

».کاران بسیار استفراخ، در داشتن منازل بزرگ و خدمتزندگى«: علیه السالم شنیدم که می فرمودند
.باشدکه نشان از توجه امام به رفاه و زندگی بهتر می) 739، ص1397عطاردى، (

با تالش و کوشش می توان مشکالت زندگی را حل کرد و پیشرفت و رفاه بیشتري را به اهالی خانه هدیه داد و 
ه به دست آوردن شیدن در را؛ از این روست که زحمت کبا تأمین نیاز هاي آنان، خانواده را از غیر بی نیاز کرد

امنیت و رفاه بیشتر در اسالم ستوده شده است و روایات فراوانی از ائمه به خصوص امام رضا علیه السالم آسایش،
آن کس که به راستى «:فرمودندامام رضا علیه السالممثال آورده شده است که . در این زمینه نقل شده است

کار . پاداشش از جهادگر در راه خدا بزرگتر است،را تأمین کندروزى بیشترى را بجوید تا خانواده و نانخورش 
جهاد در راه خداست، و شرفى است که مرد با تالش در راه اهل و عیال خود آن را براى امرار معاش خانواده

، 1380حکیمی، ؛809ابن شعبه، ترجمه حسن زاده، ص(. فروشدکند و مجدى است که به آن فخر مىکسب مى
زحمات ) 699، ص1397عطاردى، ؛126، ص2، ج1382، شریف قرشى؛290، ص1364، مجلسى؛36، ص5ج

مرد اگر با همراهی و قدر شناسی زن همراه باشد؛ خانواده را از غیر بی نیاز داشته و پایه هاي آن را از فرو ریختن 
. شدو استحکام نهاد خانواده را تداوم می بخبر اثر فقر و نیاز و حصرت حفظ می نماید

از اهمیت عالوه بر کسب روزي و تالش براي افزایش توان اقتصادي خانواده، نوع خرجی دادن و اندازه آن نیز 
و از امام رضا علیه السالم براى خرج خانواده اجازه خواستم: گویدمى-راوى حدیث- عباسى می باشد برخوردار

دانم دو حد ناپسند فدایت شوم، سوگند به خدا، نمى: ؛ گفتم»میان دو حد ناپسند باشد«: ند، فرمودسؤال نمودم
اپسند گیرى هر دو را مکروه و ندانى که خداى بزرگ اسراف و تنگخدایت بیامرزاد، آیا نمى«: فرمود. کدام است

روایت روشن می شود که با این) 91، ص1، ج1382ابن بابویه، ؛ 329، ص4، ج1380حکیمی، . (»خوانده است
و پس انداز کردن نیز می تواند در نوبه خود در . خرج کردن براي خانواده باید از افراط و تفریط به دور باشد

از حضرت رضا علیه : ایجاد آسایش خاطر و امنیت روانی در اهالی خانه مفید واقع شود؛ حسن بن جهم گوید
آنها آسان ذاى یک سال خود را در منزل داشته باشند بار زندگىمردم هر گاه غ«: السالم شنیدم می فرمودند
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و در کنار همه اینها قناعت کردن می تواند ) 698ص، 1397عطاردى، (».شودها آسوده مىگردد و از نگرانىمى
حضرت رضا علیه السالم . درمان و چاره اي براي روز هاي دشوار باشد و مانع از هم پاشیدن بنیان خانواده گردد

با نداشتن قوت قناعت کند، و براى روز مرگش خود را آماده سازد، و در زندگى«: ندفرمودافراد زاهددر صفت 
)490، ص1397عطاردى، (».خود را به مشقت اندازد

:توکل به خدا

اللَّه ال إِله إِالَّ هو و علَى «. واگذار کردن امور به خداوند می باشدتوکل از ویژگی هاي مؤمنان می باشد و به معناي 
چهار ایمان«: امام رضا علیه السالم می فرمایند) 79-78، ص1390داوري، ) (13تغابن، (» اللَّه فَلْیتَوکَّلِ الْمؤْمنُونَ

لى، امین عام(».ا و واگذاشتن کار به خداتوکل بر خدا و رضا به قضاى او و تسلیم شدن به امر خد: پایه دارد
) 464، ص1397عطاردى، ؛128،ص2ج، 1382، شریف قرشى؛349، ص1404ابن شعبه، ؛198،ص5ج، 1376

هم در مشکالت و روزهاي سخت باید .صوصا زندگی خانوادگی جریان یابدایمان به خداوند باید در همه زندگی، خ
اگر نهاد خانواده . ها قرار دادسایر مواقع توکل به خداوند را سرلوحه همه کارنتیجه امور را به خدا سپرد، و هم در 

بر ابو الحسن : على بن شعیب گوید. بر پایه ایمان و باور به خداوند مهربان بنا شود بسیار مستحکم تر خواهد بود
هر کس که به خدا خوشبین به خداوند گمان نیکو ببر زیرا ... «: ندداخل شدم پس به من فرمودلیه السالمرضا ع

و هر که به اندك روزى خرسند است، عمل اندك از او پذیرفته . او همراه استخوشِاست، خداوند هم با گمانِ
اش خوشند و خداوند به درد دنیا اش اندك گردد و خانوادهحالل راضى شود، هزینهو کسى که به اندك از . شود

ابن ؛199، ص5ج، 1376امین عاملى، (».ه سالمت به دار السالم برساندو درمانش بینا سازد و او را از دنیا ب
)293ص،1364مجلسی، ؛ 715، ص1404شعبه، 

خداوند متعال می باشد، سبب در کنار توکل به خداوند قانع بودن و رضایت از زندگی که همان رضایت از نعمات
خدمت حضرت رضا : و حسین بن یزید گوینداحمد بن عمر،. آسانتر گشتن زندگی و تحکیم بیشتر آن می باشد

برخوردار بودیم، اینک وضعمان اندکى فرق رسیده عرض کردیم ما از گشایش روزى و طراوت زندگىلیه السالمع
خواهید پادشاه خواهید؟ مىشما چه مى«: ندفرمودامام . کرده، دعا کنید خداوند نعمت سابقمان را بازگرداند

باشید و بر خالف هرثمه سردار معروف قشونطاهرذو الیمینین، فرمانده لشکر مأمون و باشید؟ دوست دارید مثل 
، 1382، شریف قرشى؛715، ص1404ابن شعبه، (»مسلکى که دارید مسلک دیگر داشته باشید؟

قانع بودن به آنچه که خداوند روزي خانواده قرار داده است و همچنین )444، ص1397عطاردى، ؛130،ص2ج
. تالش در کنار قناعت و توکل، فضاي خانه را آرام و زندگی را شیرین می نماید
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: رزند آوريف

هر یک از مرد و زن به تنهایی ناقصند و به دیگري محتاجند و با ازدواج کامل می شوند و حاصل ازدواج تولید 
ایجاد موقعیت جدید در خانواده شده فرزند آوري سبب )183، ص1387کالنتري، . (ند آوري می باشدفرزمثل و 

ابن بابویه به سند معتبر از امام رضا علیه السالم روایت کرده است که . و با خود شادي و خیر و برکت می آورد
هر کس که باشد، گل است و دو گلِ من فرزند در دنیا براي «: حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله و سلم فرمودند

فرزند هم موجب محکمتر شدن روابط والدین شده و هم ) 386ص،1382مجلسی، (» .حسن و حسین هستند
جامعه نیز به فرزند نسل در و آنها را به هم نزدیکتر می نماید؛ در عین حال استدامه کردههمکاري آنان را بیشتر 

. آوري بستگی مستقیم دارد

براى من بچه : ن اسحاق کوفى از عموى خود احمد بن عبد اهللا بن حارثه کرخى نقل کرد که گفتمحمد ب
خدمت حضرت در آنجا. مکه براى انجام حج رفتمه ب. بودنمیماند در حدود سیزده چهارده بچه از من فوت شده

سالم کرده دستش را بوسیدم .ندپیراهنى گلرنگ در تن داشتند،طرف من آمده امام بورضا علیه السالم رسیدم
آنگاه ند وزیر انداخته مدتى سر ب.سپس شکایت از زنده نماندن فرزند نمودم؛و چند مسأله از ایشان سؤال کردم

دیگر نیز فرزندى در حمل دارى برایت متولد شود و بچهامیدوارم در بازگشت،«:ندفرمودند ودعا کرده شروع ب
مند میشوى خدا وقتى بخواهد دعائى را مستجاب نماید از وجود آن دو بهرهدر طول زندگى.تو بدهده خدا ب

)780،ص2ج، 1379، طبرى؛ 34ص، 1380مجلسی، (» . ...میکند او بر هر کارى قادر است

ان کودکی بسیار گرامی داشته و تکریم دوست می داشتند و او را از همامام رضا علیه السالم فرزند خود را بیسار 
در این «: ندفرمودانبه اصحابشیشان ابنابر روایات، در شبِ میالد امام جواد علیه السالم، می کردند؛ چنان که 

. شب فرزندى براى من متولد شده است که شبیه موسى بن عمران علیه السالم است که شکافنده دریاها بود
» . ...و طاهره و مطهره آفریده شده استه او را زاییده است، و همانا مادر اپاك قرار داده شده مادرى ک

حضرت رضا علیه السالم در ادامه زندگانی نیز فرزند خود را بزرگ داشته و )379ص، 1385تقىزادهداورى، (
مدى صابر و اى فرزند دلبندم به قضاى الهى راضى شو و در هر پیشا«: ندفرمودایشان را ارشاد می نمودند؛ ایشان 

)19ص، 1376منش، عرفان(» ...شکیبا و خرسند و شادمان باش

: نتیجه گیري
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به طور نیز مهمترین نهاد بشري هست که جامعه بر پایه آن بنا می شود و سعادت یک جامعه نهاد خانواده
و این اهمیت والي خانواده سبب شده است که تحکیم بخشی به ؛مستقیم به سعادتمندي خانواده بستگی دارد

براي استحکام .اهمیت باالیی برخوردار باشدازفرو ریختن و از بین رفتن نیزتضعیف، این نهاد و حفظ آن از 
ز را بانی خصوصا سیره ائمه علیهم السالم، مبانی تحکیم باید باتوجه به آموزه هاي دی،خانواده اسالمیبخشی به
در مهمترین عوامل و مبانی تحکیم نهاد مقدس خانواده اسالمی. شودو به جامعه و خانواده ها ارائه شده شناسی 

عفت، عمل به آموزه هاي دینی، محبت، احترام، :عبارت است ازسیره امام علی بن موسی الرضا علیه السالم
به که هر یک از مبانی ... و گذشت و بخشش، مسئولیت پذیري، تالش و کوشش، توکل بر خدا و فرزند آوري، 

هم از فرو ریختن حفظ می نماید و هم موجب ،نوعی سبب قوي تر شدن پایه هاي زندگی مشترك شده و آن را
. تکامل و سعادت مقرون می نمایداآن را بشده و اعضاءخانوادهاعتالي 

: فهرست منابع

. قرآن کریم.1
طناحى، محمود محمد، موسسه : مبارك بن محمد، النهایۀ فی غریب الحدیث و األثر، محققابن اثیر جزري، .2

. ش1367، چهارم، ، قممطبوعاتی اسماعیلیان
. ش1382، جعفرى، یعقوب، نسیم کوثر، قم، اول: ابن بابویه، ابو جعفر محمد بن علی، الخصال، مترجم.3
مستفید،حمید رضا، غفارى، : السالم، مترجمعلیهابن بابویه، ابو جعفر محمد بن علی، عیون أخبارالرضا.4

.ش1372اکبر،نشرصدوق،تهران،اول،على
، مشهد، ، آستان قدس رضوى، مترجم محمدرضا عطائىان نبوتابن جوزى، سبط، شرح حال و فضائل خاند.5

. ش1379اول، 
، انتشارات علمیه اسالمیه، تهران، ابن شعبه، حسن بن على، تحف العقول عن آل الرسول صلی اهللا علیه و آله.6

. ق1404، اول
. ق1379، ، قم، اولمه، مناقب آل أبی طالب علیهم السالم، عالابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على.7
، دار الفکر للطباعۀ و النشر و میر دامادى، جمال الدین: ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، محقق.8

.ق1414، سومدار صادر، بیروت، - التوزیع
،علىبنحسین،اسالمیۀ، تهران، سوم، اىزواره: اربلى، علی بن عیسی،ترجمه و شرح کشف الغمۀ، مترجم.9

.ش1382
.ق1421قم، اول، ، کشف الغمۀ فی معرفۀ األئمۀ، رضىاربلى، علی بن عیسی،.10



١٧

اعزازي، شهال، جامعه شناسی خانواده با تأکید بر نقش ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر، روشنگران، .11
. ش1389تهران، هفتم، 

سالم، کنگره جهانی حضرت رضا علیه امام هشتم، على بن موسى علیه السالم، صحیفۀ اإلمام الرضا علیه ال.12
.ق1406السالم، مشهد، اول، 

اسالمى،پژوهشهاىرضوى بنیادقدسسالمت، آستانزرینامام هشتم، على بن موسى علیه السالم، نامه.13
.ش1389مشهد، اول، 

. ق1403، ، بیروت، سید محسن، أعیان الشیعۀ، دار التعارفامین عاملى.14
. ش1376حجتى کرمانى، على، سروش، تهران، دوم، : امین عاملى، سید محسن، سیره معصومان، مترجم.15
، موسسه االمام ، عوالم العلوم والمعارف واألحوال من اآلیات واألخبار واألقوالبحرانى، عبداللّه بن نور اللّه.16

. ق1413، ، اولالمهدي عج اهللا تعالی فرجه الشریف، قم
. ش1375، دوم، ، تهرانمهیار، رضا، انتشارات اسالمی: ، مترجماد افرام، فرهنگ ابجدىبستانى، فؤ.17
. ش1385تفسیر موضوعی قرآن کریم، معارف، قم، ) و همکاران(بهجت پور، عبدالکریم.18
قم، اول، شناسى،شیعهاسالم، مؤسسهالمعارفدائرةدرهشیعامامانداورى، محمود، تصویرزادهتقى.19

. ش1385
. ش1389تمنا، سعید، مبانی جمعیت شناسی، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، هفتم، .20
. ق1425، اول: ، چاپ، بیروت، محمد بن حسن، إثبات الهداة، اعلمىحر عاملى.21
.ش1380تهران، اول،اسالمى،فرهنگنشردفتراحمد،آرام،: ترجمه،الحیاة،محمدرضاحکیمى،.22
.ش1390اخالق اسالمی، معارف، قم، سی و سوم، داوري، محمد، مبانی و مفاهیم.23
: خسروى، غالمرضا، محقق: ، مترجمراغب اصفهانى، حسین بن محمد، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن.24

.ش1374خسروى حسینى، غالمرضا، مرتضوي،  تهران، دوم، 
. ش1371، اول: ، چاپهران، وزارت ارشاد،  ت، معجم ما کتب عن الرسول و أهل بیتهرفاعى، عبد الجبار.25
،اسالمیۀد، صالحى، سید محم:پژوهشى دقیق در زندگانى امام رضا علیه السالم، مترجم،باقر،شریف قرشى.26

.ش1382، تهران،اول
. ش1380، دوم: ، چاپحیاة اإلمام الرضا علیه السالم، سعید بن جبیر، قم،باقر،شریف قرشى.27
.ق1418، دوم: محمد الجواد علیه السالم، امیر، چاپحیاة اإلمام ،باقر،شریف قرشى.28
.ق1385طبرسى، على بن حسن، مشکاة األنوار فی غرر األخبار، المکتبۀ الحیدریۀ، نجف، دوم، .29
. ق1390، ، اولعطاردى، عزیز اهللا، اسالمیۀ، تهران: ، مترجمطبرسى، فضل بن حسن، ترجمه اعالم الورى.30



١٨

. ش1379، اول: ، چاپ، تهران، سازمان چاپ و انتشاراتعلى، مناقب الطاهرین، عماد الدین حسن بنطبرى.31
. ش1375سوم، ، تهران، حسینى اشکورى، مرتضوى: ، محققطریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین.32
هاىپژوهشمرو، بنیادتامدینهازالسالمعلیهرضاامامهجرتتاریخىجغرافیاىعرفانمنش، جلیل،.33

.ش1376مشهد، دوم،رضوى،قدسانآستاسالمى
. ش1366، ، سوم، طب الرضا و طب الصادق علیهما السالم، فؤاد، تهرانعسکرى، مرتضى.34
صدر،عطاردي، عزیز اهللا، کتابخانه: مترجمالسالم،علیهرضاامامحضرتآثارواخبارعطاردى، عزیزاهللا،.35

.ق1397تهران، اول، 
بنیادصادق،محمدعارف، سید: السالم، مترجمعلیهرضامامازندگانىازتحلیلىجواد،محمداهللا،فضل.36

. ش1382هفتم، مشهد،رضوى،قدسآستاناسالمىهاىپژوهش
.ق1412دار الکتب االسالمیۀ، تهران، ششم، قرشى بنایى، على اکبر، قاموس القرآن ، قرآن.37
، اول: ، چاپ، قم، مدرسۀ اإلمام المهدى عجل اهللا تعالى فرجه الشریف، الخرائج و الجرائحقطب راوندى.38

. ق1409
.ش1379اول، : ، چاپفی تواریخ النبی و اآلل، دلیل ما، قم، عباس، منتهى اآلمالقمى.39
محمد على، مهر امیر المؤمنین علیه شاه محمدى، : قندوزى، سلیمان بن ابراهیم، على و شکوه غدیر، مترجم.40

.ش1384، قم، اول، السالم
، ، دوم، المصباح المنیر فی غریب الشرح و الکبیر الوافی، دار الرضی زاهدي، قمکفعمى، ابراهیم بن على عاملى.41

.ق1405
ه، تهران، مصطفوى، سید جواد، کتاب فروشى علمیه اسالمی: کلینى، محمد بن یعقوب، أصول الکافی، مترجم.42

.ش1369اول، 
. ش1392کریمی، یوسف، روان شناسی اجتماعی، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، نوزدهم، .43
. ش1387کالنتري، علی اکبر، اخالق زندگی، دفتر نشر معارف، قم، دوم، .44
. ق1422، اول: ، چاپ، قم، ابن صباغ، الفصول المهمۀ، دار الحدیثمالکى.45
، دوم، د باقر بن محمد تقى، بحار األنوار الجامعه الدرر االخبار االئمه االطهار، اسالمیۀ، تهران، محممجلسى.46

. ش1363
.ش1382، ، نهم، سرور،  قم، محمد باقر بن محمد تقى، جالء العیونمجلسى.47
، خسروى، موسى: ، محمد باقر بن محمد تقى، زندگانى حضرت امام رضا علیه السالم، مترجممجلسى.48

. ش1380اسالمیۀ، تهران، اول، 



١٩

، خسروى: مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، زندگانى حضرت امام موسى کاظم علیه السالم، مترجم.49
. ش1377، ، دومموسى، اسالمیۀ، تهران

خسروى، : ، محمد باقر بن محمد تقى، زندگانى حضرت جواد و عسکریین علیهم السالم، مترجممجلسى.50
. ش1364، دوم، ، تهرانمیه، اسالموسى

، تهران، ، اسالمیهخسروى، موسى: ، محمد باقر بن محمد تقى، مواعظ امامان علیهم السالم، مترجممجلسى.51
. ش1364اول، 

. ق1409، اول: ، چاپ، قم، مکتبۀ آیۀ اهللا المرعشى النجفى، القاضى نور اهللا، احقاق الحقالمرعشى التسترى.52
. ش1368، تهران، اول، ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیالتحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوى، حسن،.53
. ش1383، چهارم،قم-مطهرى، مرتضى، سیرى درسیره ائمه اطهار علیه السالم، صدرا، تهران.54
تهران، چهارم، کبیر،امیرمحمد،مقدس،: السالم، مترجمعلیهمامامدوازدههاشم، زندگانىالحسنى،معروف.55

. ش1382
. ق1382، اول: ، چاپهاشم، سیرة األئمۀ االثنى عشر علیهم السالم، المکتبۀ الحیدریۀ، نجفالحسنى،معروف.56
ساعدى خراسانى، محمدباقر، اسالمیۀ، تهران، اول، : مفید، محمد بن محمد بن نعمان، ارشاد، مترجم.57

. ش1380
. ق1413،اول: ، چاپ، قممفید، محمد بن محمد بن نعمان، اإلرشاد، کنگره شیخ مفید.58


