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  چکیده
 اصل این .است قانون حقوق، حاکمیت علم در مترقیهای  اندیشه ترین برجسته از
 جهت در. است وابسته بدان جامعه یک قوام و دوام که یافته اهمیت قدری به امروزه
 پرچمداران و اسالمی اندیشه از باید زندگی سبک در مفهوم این سازی نهادینه و تحکیم
 واکاوی تا با است این مقاله در صدد آن .جست بهره )ع(اطهار ائمه یعنی آن اصلی

 را از مناسبی ای، تصویر کتابخانه تحلیلی روش از استفاده با و )ع(امام رضا بینش محتوایی
  زندگی سبک مفهوم، در آن مرتبت و قانون حاکمیت سازی نهادینه راهکارهای الزامات و

مبحث اول، : نماید؛ در این راستا موضوع سه بخش تقسیم شده است ترسیم برکتشان پر
 ؛ مبحث دوم، اصول)ع(قانون، تقنین و مقنی در اسالم و حاکمیت قانون از منظر امام رضا

؛ مبحث سوم، )ع(رضوی بینشی نظام در اصول این جایگاه و بشر  حقوق و آزادی مساوات،
تی، رفتاری و عاطفی و مصادیق آنها در سبک زندگی حضرت سه نوع راهکار معرف

  .سازی قانون نهادینه جهت ، و ارائه راهکارهایی)ع(رضا
  

   :کلیدی هایواژه
  .، حاکمیت قانون، آزادی، مساوات، قانون، سبک زندگی)ع(امام رضا
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 مقدمه
اصل حاکمیت قانون، . یکی از مباحث مهم حقوق عمومی، حاکمیت قانون است

شود و نیز اقامه قسط و عدل، نیازمند بنای روابط میان حکومت و مردم خوانده می سنگ
سبک زندگی، بخش اساسی و . قانون است که باید در قالب یک نظام حقوقی تعریف شود

سازی اسالمی است که البته رعایت قانون، کانون سبک زندگی  حقیقی پیشرفت و تمدن
بهترین روش برای تحقق سبک زندگی . الم استیافتگی در قلمرو اس معطوف به توسعه

و الگوپذیری از  )ع(و ائمه هدی )ص(اسالمی در جامعه، شناساندن زندگی پیامبر اکرم
خداوند متعال از سیره و روش پیامبر اسالم به عنوان یک زندگی . سیره آن بزرگواران است
در این راستا، برای تبیین . کندیاد می )21احزاب، آیه (» اسوه حسنه«متعالی و الهی، با تعبیر 

تواند یکی از الگوها باشد؛ در سیره و  می )ع(حاکمیت قانون در اسالم، سیره امام رضا
مداری در اسالم را یافت و هم چگونگی سخنان آن حضرت، هم مبانی و مفاهیم قانون

مفهوم در این مقاله، ابتدا به . پایبندی به آن را در مقام عمل، به خوبی مشاهده کرد
کنیم؛ سپس اصول و مبانی آن  حاکمیت قانون و ضرورت پایداری و پدیداری آن اشاره می

بررسی کرده و سرانجام، نهادینه شدن قانونمندی را از منظر آن  )ع(را از دیدگاه امام رضا
  .حضرت مرور خواهیم کرد

  )ع(اهمیت و ضرورت حاکمیت قانون در بینش امام رضا
مند بودن رفتارهای انسانی در قالب هنجارهای تدوین شده  ضابطهگرایی به معنای  قانون

. و پذیرفته از نظر درصد باالی افراد جامعه و موجب پایداری و استواری جامعه است
گرایی، پیامدها و آثار فراوانی برای جامعه دارد و تحقق بسیاری از اهداف اجتماعی،  قانون

  . متضمن رعایت قانون است
بری از اوامر و قوانین الهی، آن را نشانه رسیدن به  مورد جایگاه فرماندر )ع(امام رضا

به : داند و در پاسخ به مردی که به ایشان عرض کرد ترین مراتب بندگی خداوند می عالی
تقوا به «: فرماید خدا سوگند، در روی زمین از حیث نسب، کسی از شما برتر نیست، می

: 2 ،1425صدوق،  شیخ(. »، آنان را بدان پایه و مقام رسانیدبرداری خداآنان برتری داد و فرمان
از دیدگاه رضوی پس از وجود حاکم عادل، نوبت به اجرای قوانین عادالنه برای  )226

جامعه خواهد رسید؛ چراکه وجود قوانین عادالنه، یکی از شرایط اساسی تحقق عدالت در 
  )ع(رو امام رضا این وجود دارد؛ از ای دوسویه هر جامعه است و میان این دو نیز رابطه

  : فرماید می
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رعایت قوانین عادالنه از طرف حکومت و اجرای اصل مساوات برای مردم 
مسائل است و در چنین حکومتی، اختالف  ترین در زمینه سیاست نیز از ضروری

طبقاتی و تبعیض میان افراد و ریختن مال به جیب دوستان وجود ندارد، بلکه 
ق اجتماعی با هم برابرند، بدون اینکه امتیازی میان افراد وجود داشته همه در حقو

  )294: 6 ،1381کلینی، (. باشد و یا بر کسی به خاطر مصلحت دیگری، ستم شود
مسلمان باید در برابر قانون اسالمی فروتن باشد، هرچند اجرای آن در ظاهر به زیان او 

بنابراین . امعه، به سود او و همگان استباشد که البته درواقع و با نگاه عمومی به ج
که در زمین جاری شود، مؤثرتر از شصت ) قانونی(حدی «: فرمایدمی )ص(پیامبراکرم

اجرای «: آن حضرت در حدیث دیگری نیز فرمود )9: 1408نوری طبرسی، (. »سال عبادت است
 عالمه )174: 7، 1381کلینی، (. »تر از چهل روز بارش باران است حدی از حدود الهی، پربرکت

 کرده تبیین انسان گر استخدام طبع اساس بر را جامعه در قانون و نظم هم ضرورت طباطبایی
 طبع همین به انسان، ناظر از کریم قرآنهای نکوهش همه) 155: 11، 1374طباطبایی، (. است

ه ستم ب ،گردد چیره دیگران بر بتواند انسانی اگر چنین. بار آن است آثار زیان و سرکش
گرایی درواقع، رام  قانون. دهد سر می )24نازعات، آیه (» االعلی ربکم انا« ادعای و راندحکم می

  .هاست کردن میل به استبداد، در انسان

  )ع(اصول و مبانی حاکمیت قانون در سبک زندگی امام رضا
ه گذاری شد ، بر اصولی پایه)ع(بندی به آن از منظر امام رضا حاکمیت قانون و پای

متفاوت برخوردار  های توانند از زندگی شایسته در جلوه است که بر اساس آن، افراد می
شوند و در آن، سعادت و کمال بشری همواره مدّنظر است و در روابط فردی و اجتماعی، 

به مثابه  )ع(این اصول که در سبک زندگی امام رضا. سازد نظام حقوقی اسالم را بارور می
پذیرند و به قواعد حقوقی، ارزش  ننده هستند، به عنوان منبع حقوق، درککنقشه راه، تعیین

  .کنند بخشند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد قاعده می و محتوا می
  مساوات و برابری: گفتار اول

این اصل، مبنای زندگی . اصل مساوات و برابری یکی از مبانی حاکمیت قانون است
شود و بنابه فرموده خداوند در قرآن مجید، همه شناخته میمشترک اجتماعی در جوامع، 

بنابراین هرگونه امتیاز موهومی که زاییده  )1نساء، آیه (. افراد انسانی دارای خلقت واحدند
  . ها نسبت به یکدیگر باشد، از نظر اسالم پذیرفته نیست طلبی انسان برتری

که حق بدان«: فرماید می )ع(اامام رض): ماهوی(مساوات و برابری حقوقی  :بند اول
و در ... گذاری کنید از خود و اموالتان برای آنان سرمایه... برادران واجب و فریضه است 
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. »هرچیز که مساوات و برابری در آن رواست، با آنان به برابری و مساوات رفتار کنید
، در وهله اول از )ع(اها از دیدگاه امام رض اصل مساوات حقوقی انسان )226: 74، 1373مجلسی، (

ها زاده یک پدر و  گیرد که همه انساننگاه توحیدی وی و سپس از این اصل سرچشمه می
  .آدم هستند مادر و همگی بنی
. نظر از هرنوع تبعیض، پذیرفته شده است  تساوی حقوقی افراد، صرف )ع(از نظر امام

شود که هر دو از  ن مشاهده میتنها دو استثنا بر آ» فی کل ما یجوز«ولی باتوجه به عبارت 
اولین استثنا مربوط به حقوق ذاتی و اولیه و . شوند ها و اصل عدالت ناشی میواقعیت

حقوقی میان زن و مرد است که بنابر ویژگی های  ها یعنی برخی تفاوت تغییرناپذیر انسان
ی حقوقی ای که قائل شدن به تساو به گونه. گیردخاص زنانگی و مردانگی انسان شکل می

  .ها، هم ناشدنی و هم نامطلوب است در این زمینه
خیزد، مربوط به حقوق اکتسابی، ثانویه و دومین استثنا که از اصل عدالت اسالمی برمی

هاست که در این مورد، تساوی حقوقی مشروط، پذیرفته شده است؛ یعنی  پذیر انسان تحول
کار مساوی که تحقق آن تا حدی حقوق مساوی در شرایط مساوی، مثل مزد مساوی برای 

سر فرود آوردن در برابر فرمان الهی را عامل اصلی  )ع(امام رضا. در اختیار انسان است
به بندگی خداوند افتخار «: فرماید معنا با این سخن اوست که می داند و این هم سرفرازی می

   )362: 4 ،1412شهرآشوب،  ابن(. »کنم می
در سند  )ع(امام رضا): شکلی(موم در برابر قانون مساوات و برابری ع :بند دوم

اگر چیزی از «: فرماید عهدی خود، درمورد تساوی عموم در برابر قانون الهی چنین می ولی
پیش خود آوردم، یا در حکم خدا تغییر و دگرگونی در انداختم، شایسته این مقام نبوده و 

بیان این عبارت طالیی از زبان  )386 :2، 1425شیخ صدوق، (. »امخود را مستحق کیفر ساخته
گونه به مردم عمل، این برای مبارزه با این عقیده رایج بود که عالمان بی )ع(حضرت رضا

اند؛ زیرا مقام و جایگاه آنان از قانون تفهیم کرده بودند که زمامداران از مجازات در امان
م و نیز حاکم در مقابل قانون با این فرمایش، یکسان بودن عموم مرد )ع(امام. باالتر است
نباید در رفتارهای سیاسی، » مساوات«بخش آموزد و از نظر وی اصل عدالت الهی را می

  .ها گسترش یابد وسیله، نابرابری الشعاع امور قرار گیرد و بدین تحت 
عباده که از وی درباره نپذیرفتن همچنین آن حضرت در مقام پاسخ به محمد بن 

اگر امر حکومت به ما بازگشت کند و تو هم «: پرسیده بود، فرمودخالفت از مأمون 
چنان باشی که اکنون هستی، در آن روز هم چیزی نصیب تو نخواهد شد و مانند یکی از  آن

  )71: 1385اهللا،  فضل(. »دیگران خواهی بود
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 کس را بر دیگری دارد که در مقابل قانون الهی، هیچ در پاسخی کوتاه بیان می )ع(امام
امتیاز و برتری نیست و رعایت قانون عدل از طرف حکومت و اجرای اصل مساوات میان 

ها در برابر قانون، مساوی هستند و قانون باید درباره  همه انسان. مردم، امری ضروری است
آنها بدون هیچ امتیاز و تبعیضی اجرا گردد و هرگونه سرپیچی از این اصل، به نقض عدالت 

کننده برابری و عدالت و ندی و تعهد به برابری در مقابل قانون، تضمینب پای. انجامد می
  .عامل دستیابی به آنهاست ترین مهم

  آزادی: گفتار دوم
ای بنیادین و یکی از مبانی ارزشی و  آزادی به عنوان یکی از اصول اولیه اسالم، ایده

ت قانون، تنها برقراری حاکمی. هنجاری حاکمیت قانون و برخاسته از سرشت آدمی است
در صورتی ممکن است که آزادی به مثابه یکی از مبانی بنیادین حاکمیت قانون پذیرفته 

ترین ابزارهای تحکیم قانون، برقراری نظم و انضباط در تعامل میان افراد و  یکی از مهم. شود
 تا ستا قانون حیطه در افراد آزادی به گرایی، توجه قانون این الزمه. افراد با حکومت است

  .شود محقق عدالت
از نظر فلسفی، انسان موجودی است که از نظر فطری ): تکوینی(آزادی فلسفی  :بند اول

بدین اعتبار، هر . ناپذیر طبیعت اوستهای جداییآزاد آفریده شده و آزادی، جزو ویژگی
 انسان. گیرد ای دارد که بنابر خصلت عالی طبیعی او شکل میفرد، مجموعه حقوق اساسی

بر اساس این آزادی نیز . ارادی خویش، به طور طبیعی آزاد استهای  در چهارچوب فعالیت
گیرد و به خوب و بد آرسته اعمال ارادی انسان، صفت اخالقی می. یابدداری معنا میدین
ها و کارهای او همه برخاسته از ای مستقل دارد و نیت از این منظر، انسان اراده. گردد می

ای که  در طول عمر گرانقدر خویش با عده )ع(حضرت امام رضا. وستاراده خود ا
  : فرماید وی در مورد آنها می. رو شد بودند، روبه» تفویضی«و » جبرگرا«

دهد و سپس خدا ما را  کند افعال بشر را خدا انجام می کس که گمان می هر
باشد و  یکند، جبرگرا م به خاطر این افعالی که خود انجام داده است، عذاب می

کند خداوند خلقت و رزق  معتقد بدان، کافر است و هرکس که گمان می
باشد و معتقد بدان، مشرک  بندگانش را به بشر واگذار کرده است، تفویضی می

  )79: 1، 1425شیخ صدوق، (. است
دهند و از نظر جبرگرایان یا همان کسانی که فعل بشر را به خدا نسبت می )ع(امام رضا

ن، اختیار و مسئولیتی ندارد و نیز آنان که قائل به دخالت نداشتن خدا در جهان آنان انسا
با . دانداند را در مقابل دیدگاه اصیل اسالمی درباره آزادی فلسفی انسان می هستند و تفویضی

توجه به این روایات، این نوع از آزادی، جوهره انسانی است و انسان بدون اعتقاد به این 
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ر حیوانات چندان تفاوتی نخواهد داشت و مراعات کردن و مراعات نکردن آزادی، با دیگ
های اکتسابی و با وجود این نوع از آزادی، انسان به کرامت. قانون معنایی نخواهد داشت

  .معناست یابد و بدون آن، کرامت ذاتی و اکتسابی نیز برای انسان بی مراتب واال دست می
آزادی در این مفهوم، عبارت از حقی است که به  ):تشریعی(آزادی حقوقی  :بند دوم

کار اندازند،  طبیعی و خدادادی خویش را بههای  موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانایی
خداوند، انسان را موجودی شریف . به شرط آنکه آسیب و زیانی به دیگران وارد نسازند
یکی از این . اند بهره ودات از آن بیقرار داده و مزایایی نیز به او بخشیده که دیگر موج

توانند سرنوشت خود را رقم  ها، آزادی همراه با مسئولیت است که به موجب آن، میبرتری
زنند و نتیجه کار خوب و بد خویش را ببینند و بر اثر به کارگیری آن، در مراتب انسانی 

  .پیش روند
ردم، آن را در گرو رعایت ضمن پذیرش اولیه این موهبت الهی در حق م )ع(امام رضا
آن . صورت منجر به بروز فساد از افراد بیشتری خواهد شد در غیر این . داندقوانین می

زمانی که مردم به کارهای ممنوع دست زدند و هرکس هرچه دلش «: فرماید حضرت می
  خواست انجام داد، بدون آنکه کسی نظارت کند، مردم همگی به فساد و تباهی دچار

   )99: 2همان، (. »شوندمی
آفرین است که بر اساس آن، سرنوشت  آزادی همواره مسئولیت )ع(در کالم امام رضا

ها به رعایت حقوق و آزادی  خورد و حقوق و آزادی انسان ها رقم می نیک و بد انسان
. شود و آزادی بدون مراقبت و نظارت، ممنوع خوانده شده است های دیگر محدود می انسان

بنابراین اگر وجود . کنداصل کرامت انسان نیز آزادی هر فرد را محدود میاز نظر وی 
نوعی از آزادی برای فرد، موجب از بین رفتن کرامت او گردد، این آزادی، مشروع نیست 

  .تا چه رسد به آنکه موجب کاهش کرامت دیگر افراد شود
  حقوق بشر: گفتار سوم

مجموعه امتیازهای متعلق به افراد . استدیگر مبنای حاکمیت قانون، مقوله حقوق بشر 
یک جامعه و مقرر در قوانین را که افراد، به اعتبار انسان بودن و در روابط خود با دیگر 

های اجرایی الزم از آن برخوردار هستند، حقوق بشر افراد جامعه و حکومت، با ضمانت
  .نامند می

ت ذاتی است و از سوی دیگر با سو، دارای کرام انسان به عنوان آفریده خداوند از یک
تواند به مراتب کرامت دست  کار انداختن استعدادهای خود در فراز و نشیب رفتاری، می به

در مورد سوگند و کفاره آن که  )ع(کند که امام رضا عباس صولی نقل می بن ابراهیم. یابد
خورم به قرابتی که  سوگند می«: فرمودگفت در پایان می ای باشد، سخن می آزاد کردن بنده
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دارم، اگر کسی گمان کند که من بهتر از او هستم ـ اشاره به یکی از  )ص(با پیامبر خدا
. »غالمان سیاه ـ درست نیست، مگر که من عمل شایسته داشته باشم تا که بهتر از او باشم

   )237: 2، 1425شیخ صدوق، (
در فرهنگ رایج » محوری انسان«و  )ع(در تفکر امام رضا» خدامحوری«اثر و نتیجه 

شده از اسالم، آن حقوق را در   غرب برای حقوق بشر، این است که حقوق بشرِ دریافت
ها تواند از همه اعتبارها و حیثیت بیند و ناگزیر نمی چهارچوب اراده فرمان الهی می

تواند حقوق بشر مطلق  شود، نمی وقتی از حقوق بشر در اسالم صحبت می. نظر کند  صرف
شد، بلکه بشری است که در ارتباط با خدا قرار گرفته؛ در حالی که حقوق بشر، تسلیم با

  .شود تا بتواند اطالق خود را حفظ کند هیچ محدودیتی نمی
های  فرضگیرد که یکی از پیشحقوق بشر از آن جهت مبنای حاکمیت قانون قرار می
نقش . هیت بیشتر اخالقی استاصلی حاکمیت قانون، برخوردار بودن انسان از حقوقی با ما

حکومت نیز در این میان تنها شناسایی حقوق موجود و تضمین حقوق شهروندان از طریق 
های رو حاکمیت قانون، یکی از ضمانت این کاری مطمئن و با ثبات است و ازطراحی راه

 دیگر نقطه پیوند این دو مفهوم، آن است که باید در محدودیت. مراعات حقوق بشر است
های خودسرانه و سلیقه شهروندان، قانون را مبنا قرار داد تا مبادا تصمیمهای  حقوق و آزادی

  .مشروع شهروندان را پایمال کندهای  حکام، حقوق و آزادی
  )ع(سازی حاکمیت قانون در سبک زندگی امام رضا راهکارهای نهادینه

را از آغاز تولد در  نهادینه کردن رفتار انسانی، در حقیقت جریانی است که انسان
اندازد و هنجارهای اجتماعی او را شکل کار می گیرد و نیروهای او را در مسیر مجاز بهبرمی
ای شدن آن در متن و عمق  نهادینه شدن یک امر اجتماعی، یعنی پایدار و ریشه«: دهد می

د ها و مقررات توسط افرا جامعه و مقبول، تأیید و به رسمیت شناخته شدن آن ارزش
   )99: 1376گالبی، (. »جامعه

سازی حاکمیت قانون در جامعه، به معنای اجرای جریانی  بر اساس این تعریف، نهادینه
صورت منظم و بادوام در  است که طی آن بتوان قواعد و مقررات حقوقی و قانونی را به

ها و  شکه در متن و عمق جامعه تأیید شوند و افراد جامعه، ارز جامعه گسترش داد، چنان
  .مقررات مربوط به آن را به رسمیت بشناسند

  )شناختی(های معرفتی  راهکارها و روش: گفتار اول
 شناخت با را دیگر هر چیز ما زیرا  کرد؛ تعریف تواننمی حقیقی طور شناخت را به

الزم پیش  از بعد منطقی، دورِ کنیم، تعریف شناخت با نیز را شناخت اگر. کنیم می تعریف
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 ابزار .حقیقت کشف عبارت است از طریق شناخت، گفت توان تعبیر می یک به اما آید، می
 کل الفؤاد و البصر و السمع ان«. قلب است و قرآن، سمع، بصر آیات اساس نیز بر شناخت
  )36اسراء، آیه (. »مسؤال عنه کان أولئک

  ناشیبدین ترتیب موارد متعددی از زیرپاگذاردن قانون، از نداشتن شناخت به آن 
ثبات و استمرار حاکمیت قانون در جامعه، نیازمند معرفت و شناخت درباره . شودمی

ها در تضاد  طرف با نیازهای فردی و اجتماعی انسان هایی است که از یک راهکارها و روش
  .و تعارض نباشد و از سوی دیگر با اِعمال آنها بتوان سالمت فرد و جامعه را تضمین کرد

شخصیت، تأثیر مستقیمی بر روی رفتارهای  :ایمان و مراقبت از نفستقویت : بند اول
هایی چون ایمان و مراقبت  رو شناخت عوامل و مؤلفه این آدمی با دیگر افراد جامعه دارد؛ از

های شخصیت انسانی در روابط اجتماعی  از نفس، موجب رشد و شکوفایی توانمندی
لهی، اولین بایسته در جهت خودسازی و رشد تقویت ایمان به پروردگار و تقوای ا. شود می

بهینه فرهنگ قانونمندی در جامعه خواهد بود؛ زیرا با فرض داشتن ایمان، گریز از قوانین 
الهی و عرفی، دور از ذهن خواهد بود و این عاملی برای خود محدودیتی افراد است که به 

ای رسیدن به این مطلوب، بر. رسد، مؤثرتر از دیگر ضمانت اجراهای حقوقی باشدنظر می
  .کننده و ارشادی عمیق دارد نقش تعیین )ع(تمسک به قرآن کریم و اطاعت از معصومان

 در باید راهنمایی، انسان  این براساس .است قرآنیهای  آموزه و هستی توحید، محور
 زلسرمن به را او تا کند اطاعت و پیروی اسالم دین نام ای به مجموعه الهی، از والیت سایه

 و والیت هیچ که داشت، درحالی توحید پذیرش و ایمان از سخن توان نمی. برساند بندگی
 پذیرش که دانست است، باید اطاعت و والیت در توحید، تجلی اگر .باشد نداشته اطاعتی
قرآنی،  آیات در رو این از است؛ توحید پذیرش عین نیز قوانین الهی اطاعت و والیت
 و اولواالمر از اطاعت و )23عمران، آیه  آل( خداوند از اطاعت نعی )ص(پیامبر از اطاعت
  )95نساء، آیه ( .است شده دانسته خدا و پیامبر اطاعت عین )ع(ائمه

مداری به عنوان زمینه،  نیز اولین عاملی که در فرهنگ قانون )ع(به عقیده حضرت رضا
تقواست؛ زیرا تا وقتی در خودسازی و رشد شخصیت تأثیر دارد، مبارزه با نفس و رعایت 

صفات پسندیده در دل و روح آدمی ریشه ندوانیده باشد، توقع رفتار و گفتاری نیکو در 
باالترین جهاد «: فرماید می درباره این مسئله )ع(امام رضا. جهت رعایت قانون نیز نابجاست
  )144: 1408نوری طبرسی، (. »آدمی، جهاد با نفس خود است

، فرد )ع(مندی تا آنجاست که امام رضاایمان در قانونارزش خودسازی و تقویت 
کسی که به لحاظ چیرگی بر هوای نفس، «: فرماید داند و میتوجه به نفس را فرومایه می بی

مجلسی، (. »به امور دنیوی سرگرم شود و در روابط با خلق خدا کوتاهی ورزد، فرومایه است
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از پیروی هوای نفس بر حذر باش که ...«: ددهآن حضرت در ادامه هشدار می )335: 78، 1373
من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسر؛ «: و اینکه» سبب سقوط و هالکت است

. »بیند برد و هرکه غفلت ورزد، زیان می هرکس از نفس خویش حساب کشد، سود می
   )450: 75همان، (

م وی خطاب درباره مراقبت از نفس را در کال )ع(مصداق عملی فرمایش حضرت رضا
ابونصر بزنطی . توان یافتابونصر بزنطی، یکی از شاگردان و اصحاب وی میبه احمد بن 

در این هنگام . او بستر خودش را برایم گستراند. بودم )ع(شبی مهمان حضرت: گوید می
امیرمؤمنان از ! مرا گفت که ای احمد )ع(امام رضا. دلیل این موضوع بر خویش بالیدم به

به اینکه تو را عیادت کردم، بر ... «: صوحان عیادت کرد و به وی فرمودبن  صعصعه
  )36: 49همان، (. »دیگران مباهات مکن و مواظب نفس خویش باش

باورمندی به نظارت همیشگی پروردگار و  :اعتقاد به نظارت همیشگی پروردگار: بند دوم
فتار و کردار او ایجاد احساس حضور او، تحول عمیقی در روح و جان انسان و بالطبع، گ

سازد تا مراقب رعایت قوانین و ضوابط الهی و حقوقی باشد؛  کند و وی را وادار می می
ها، آگاهی و نظارت الهی را  دهی رفتار و گفتار انسان برای سامان )ع(رو امام رضا این از

هیچ «: فرماید آن حضرت با تمثیل زیبایی از قرآن کریم می. همواره یادآوری کرده است
ای میان سه تن نیست، مگر اینکه او چهارمین آنهاست و نه میان پنج  وگوی محرمانهگفت

و نه بیشتر، مگر اینکه هرکجا ) عدد(تن، مگر اینکه او ششمین آنهاست و نه کمتر از این 
. »اند، آگاه خواهد گردانید گاه روز قیامت، آنان را به آنچه کردهآن. باشند، او با آنهاست

   )7له، آیه مجاد(
خداوند بر هر انسانی، فرشتگانی را مأمور ساخته : داردآن بزرگوار در ادامه نیز بیان می

هیچ سخنی را به ) آدمی(ما یلفظ من قول اال لدیه رقیب عتید؛ «: تا سخنان وی را ثبت کنند
 )10- 12آیه انفطار، (. »)کند آن را ضبط می(آورد، مگر اینکه مراقبی آماده، نزد او  لفظ در نمی

سان که گاه سخنی به  شود؛ آن افزون بر این، سخنان آدمی در قیامت، حسابرسی دقیق می
   )251: 12، 1397حر عاملی، (. انگیزد ظاهر کوتاه، خشنودی خداوند یا خشم او را بر می

برای مراعات قانون در روابط اجتماعی، مردم باید معتقد و  )ع(در سبک زندگی رضوی
رفتاری های  ها بر اساس شایستگیصول و قواعد یاد شده باشند تا شالوده تعاملبند به ا پای
  تواند سدّی محکم در ها می آشکار است که ایمان و باور به این آموزه. ریزی شودطرح

برابر نقض قانون ایجاد کند و انگیزه و بستر مناسبی جهت حاکمیت قانون در اجتماع را 
  .فراهم آورد
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بینش، به آگاهی عمیق  :مداری از طریق تبیین اصول و قواعد بینش به قانونایجاد : بند سوم
کند و موجب ها آشنا می شود که آدمی را با واقعیت و گسترده فکری ـ عقلی اطالق می

های  روش اعطای بینش، یکی از روش. شود آدمی در زندگی خود، راه صواب را بپیماید می
  .گرفت گرایی مردم در زندگی، از آن بهره می ه قانوناست که در راه رسیدن ب )ع(امام رضا
ها و زیربنای آن را به  ای شناخت کافی داشته باشند و ریشه ها وقتی درباره مسئله انسان

به خصوص هرگاه که آن مسئله جنبه . پذیرند خوبی بشناسند، با اشتیاق بیشتری آن را می
ر سبک زندگی رضوی، جایگاه تعقل و د. پیروی از قوانین و مقررات الهی را داشته باشد
از منظر وی، هرچه گستره . مانند است دهد، بی دانش که بنیاد بینش و بصیرت را شکل می

اندیشه و علم در جامعه افزایش یابد و سرانجام به قانون و هنجار اجتماعی تبدیل شود، رشد 
  .شود تر می تر و به قوانین الهی نزدیکجامعه سریع
معرفتی های  کارگیری نوعی سازوکار شناختی، به بیان اولین پایه  ا بهب )ع(امام رضا

آموزد که این روش، هر چند سرعت کمتری در نهادینه ساختن  پردازد و به ما می می
ها  گرایی در جامعه دارد، از ماندگاری و پایداری بیشتری برخوردار و بر دیگر روش قانون

علوم و سخنان ارزشمند ما را فرا بگیرید و سپس به  دانش و«: فرماید ایشان می. مقدّم است
دیگران آموزش دهید؛ زیرا وقتی مردم گفتار ارزشمند ما را بدانند و از کار، برنامه، سیره و 

  )256: 1، 1425شیخ صدوق، (. »کنند منش نیک ما آگاه شوند، از سنت و سیره ما پیروی می
فطری انسان هماهنگی و سازگاری دارد،  آگاهی از این امر که قوانین الهی با نیازهای

شود زودتر در مقابل آنها  ترین اصول در عمل به احکام الهی است و موجب می یکی از مهم
وگو با اباصلت هروی، در گفت )ع(جهت نیست که امام رضا بی. سر تسلیم فرود آورد

کس که ر آنرحمت خدا ب«: احیاکنندگان مکتبشان را شایسته رحمت الهی دانست و فرمود
اگر مردم محاسن . امر ما را زنده بدارد، یعنی علوم و معارف ما را فراگیرد و به مردم بیاموزد

   )240: 1، 1425؛ شیخ صدوق، 30: 2، 1373مجلسی، (. »کنند کالم ما را بدانند، حتماً از ما پیروی می
امامان و همانا مبانی و اصول اندیشه و روش  )ع(کالم ائمههای  محاسن و زیبایی

 .گویی به مسائل روز جامعه بر آن اساس است پاسخ
بخشی و تبیین پس از آگاهی )ع(امام رضا :گریزیانذار از پیامدهای قانون: بند چهارم

گریزی و زیر پا گذاشتن قوانین الهی اصول حاکمیت قانون، مردم را از پیامدهای قانون
معه، نتایج و آثار این پدیده شوم را بیان بخشی به جاترساند و باز هم به منظور معرفتمی
آن حضرت در راستای تبیین حاکمیت قانون و ایجاد شناخت به آن در جامعه، . داردمی

داند که در غیر این صورت، منجر به توالی فاسد فراوانی  ها را مقید به قیودی می اعمال انسان
رکس هرچه دلش خواست که مردم به کارهای ممنوع دست زدند و ه زمانی«: خواهد شد
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شیخ (. »شوند انجام داد، بدون آنکه کسی نظارت کند، مردم همگی به فساد و تباهی دچار می
   )99: 2، 1425صدوق، 

در حکمت رضوی گمراهی، یکی از نتایج قطعی و محتوم دیگری است که انتظار 
  می، تمکیناهللا مجید را به عنوان قانون اساسی جامعه اسال کشد که کالمافرادی را می

گزینند، غافل از اینکه بنا به  های دیگری را برمی کنند و برای یافتن طریق سعادت، راهنمی
: فرمود )ع(رو امام رضا این روند؛ از سنت الهی در گمراهی و تاریکی وحشتناکی فرو می

قرآن، کالم و سخن خداست؛ از آن مگذرید و هدایت را در غیر آن مجویید که گمراه «
  )305: 1، 1392عطاردی، (. »دشوی می

 ترین باشد، نهایی داشته وجود قانون بر مبتنی حکومت و قانون از سوی دیگر وقتی
 رفتنازبین برای قانون، عاملی به عمل .بود خواهد قانون به عدالت، عمل کننده تأمین

است،  نهعادال نظم ایجاد که آن قانون، کارویژه به عمل با است و برابری ایجاد و هااختالف
  .شد خواهد محقق

  های رفتاری راهکارها و روش: گفتار دوم
انسان در روابط اجتماعی باید انسانی بودن خود را نشان دهد و رفتاری انسانی با همگان 
داشته باشد؛ یعنی میزان و شاخصه رفتاری و راه و روش زندگی اجتماعی وی، باید انسانی 

بنابراین نباید رفتار نیک خویش را به علت . انبودن او باشد، نه چگونگی رفتار دیگر
بسا که رفتار انسان با این دسته از  چه. بدرفتاری و ناهنجاری دیگران از آنان دریغ کرد

دهنده  تواند آموزنده و گسترش افراد، آنها را بیدار و به اشتباه خود آگاه کند و این می
  .اصول انسانی باشد

گراید و راه و روش آنها را سرمشق زندگی  ، به آنان میانسان وقتی از مؤمنان نیکی دید
 و تغییر های رفتاری، ضمنروش از استفاده با قصد دارد )ع(امام رضا. دهد خود قرار می

 تثبیت و ایجاد آنها در را مطلوب شکنانه، رفتارهای هنجارشکن و قانون رفتارهای اصالح
لکرد شخص به جهت پیشگیری و هدف اصلی این راهکارها، ایجاد تغییر در عم. کند

  .درمان بیماری گریز از قانون است
جامعه سالم و به دور از آنچه وجدان پاک را  :امر به معروف و نهی از منکر: بند اول

متفاوت های  دهنده واکنشتاریخ ادیان، نشان. دار سازد، آرزوی همگان است جریحه
گستردگی این مفسده در . گریزی بوده استدر برابر انحراف قانون )ع(پیامبران الهی و ائمه

بندی و مشارکت همگان، مقابله کامل با آن  برخی جوامع، گاه تا حدی است که بدون پای
وکذالک «بنابر آیه » جامعه نمونه«های اسالمی در مجموعه آموزه. شود ناممکن می

 )143بقره، آیه ( ،»جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا
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کمال مطلوبی است که مردم، با انجام دادن کارهای نیک و پرهیز از کارهای بد، که 
  .گذاری آن هستند درواقع همان پایبندی به قانون اسالم است، قادر به بنیان

مندی، به کارگیری شیوه نظارت متقابل یکی از راهکارهای پدیداری و پایداری قانون
از آن یاد » امر به معروف و نهی از منکر« ین مبین اسالم با عنوانهمگانی است که در د

 )ص(پیامبر خدا«: شنیدم که فرمود )ع(گوید از امام رضاعرفه می محمد بن. شود می
اگر امت من در امر به معروف و نهی از منکر به همدیگر اعتماد کنند و : فرمود می

دانند، خداوند تعالی ثبات و آرامش را یکدیگر را در اصالح امور جامعه وکیل و مسئول ب
   )59: 5 ،1381کلینی،  شیخ(. »به آنان خواهد بخشید

الطبع بودن افراد باید دانست؛ حکمت نهفته امر به معروف و نهی از منکر را در مدنی
ها از نظر سلوک و رفتار و اخالق و عقاید، اثر متقابل بر روی یکدیگر دارندو  زیرا انسان
بنابراین حفظ و پاسداری جامعه، . آورد های اجتماعی را به دنبال میفردی، زیانهای انحراف

امام . در مقابل هرگونه فساد و تباهی، ضرورتی گریزناپذیر دارد و واجب شرعی است
از خدا ! ای زید«: در روایتی این حقیقت را به برادرش زید چنین گوشزد فرمود )ع(رضا

م، به وسیله همین تقوا بوده و هر که تقوا نداشته باشد و خدا ایبترس که آنچه ما بدان رسیده
   )573: 2، 1425شیخ صدوق، (. »را مراقب خود نداند، از ما نیست و ما از او نیستیم
ها و قوانین الهی برداری و پیروی از فرمانبدین ترتیب آن حضرت همواره بر فرمان

برداری و رعایت قوانین متعال و فرمانمحور وجود آن بزرگوار را خدای . فرمود تأکید می
وی، خدا و پیروی از مقررات های  ها و دشمنی داد و معیار همه دوستی الهی تشکیل می

گذاری جامعه متعادل، با همت و پشتکار همگان میسر گونه که پایههمان. خداگونه بود
انون الهی است، پاسداری و نگهداری آن در مقابل آفت و مفاسدی همچون سرپیچی از ق

  .شودنیز امری همگانی خوانده می
 اساس بر که بیرونی است و راهکار الگویی، روشی روش :روش الگومداری: بند دوم

 )ع(رضا امام. کند جذب می را او و گذارد اثر می انسان رفتار بر الگوگیری، و پذیریتربیت
. آموخت می مدارینقانو درس مردم به خویش عمل و رفتار زیست و با می مردم میان در

 )ع(امام روش، این در. بود برای دیگران حسنه اسوه بارز نمونه حضرت در حقیقت آن
 دید معرض به شکل عملی در را گرایی مبتنی بر قانون کردار و رفتار نمونه کوشد می

 رفتار این جذب تا سازد دگرگون را آنها اجتماعی موقعیت گونه، بدین و دهد قرار همگان
 )ع(محور بودن مسئولیت در امامت، اسوه و الگو بودن امام .کنند عمل آن با مطابق و شوند

پیش از اینکه از دیگران مسئولیتی را بطلبد، خود پیشاپیش به  )ع(کند و امام را ایجاب می
  .کند آن عمل می
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بود و به  )ع(مردم در مقابل ولیّ امر خویش، امام موسی کاظم ترین مطیع )ع(امام رضا
هایی که داشت، خداوند متعال، وی را پس از  ها و ویژگی جهت و بر اساس تواناییهمین 

در این خصوص  )ع(امام موسی کاظم. آن امام همام، حجت خویش بر مردمان قرار داد
. »بردارترینِ آنهاستشنوترین و فرمان ترینِ فرزندانم و سخنعلی پسرم، بزرگ«: فرماید می

  )145: 2، 1373مجلسی، (
شود، بلکه باید به یک  ها و امر و نهی محقق نمیمداری در جامعه، تنها با آموزش نقانو

حقیقت عینی و ملموس تبدیل و در وجود یک رهبر الهی و انسان پاک متجلی شود، که 
  .نمای این نمونه، در سبک زندگی رضوی مشهود استتجلی و آیینه تمام

 از یکی در اگر )ع(رضا حضرت :نونگیری در مقابل بستگان ناقض قاموضع: بند سوم
دید،  اعتقادی می یا اخالقی، سیاسی مسائل در را انحرافی قانون و خویش، خالف بستگان
 حضرت، از آن شد موجب نمی رابطه خویشاوندی، و کرد گرفت و از او انتقاد میمی موضع

جویی و  هانهاین روش، هر که را درصدد ب .کند خودداری گیری در برابر اوموضع هشدار و
 توانستند هرگز نمی حضرت آن بستگان. کرد رو می بست شدید روبه فرار از قانون بود، با بن

. داد آنان نمی به را مجال و اجازه این حضرت سودجویی کنند، چون او با خویشاوندی از
 های نگردند و خالف به او بدبین و نشود مشتبه مردم بر امر تا کرد طرد می را بعضی حتی
نگذارند و با این روش، اهتمام و استواری خویش را در اجرای  )ع(امام حساب به را نانآ

  . داشت صریح قانون به همگان اعالم می
 و کشتار به دست کرد و خروج مدینه در )ع(رضا امام زید، برادر: گوید یاسرخادم می

 چون .ببرید )ع(رضا امام پیش را او: گفت مأمون. زد) عباسبنیهای  خانه در( سوزیآتش
 کوفه سفلگان سخن آیا! زید ای: فرمود او به آوردند، حضرت حضرت آن نزد را او

 بر را او ورزید، خداوند ذریه عفاف چون )س(فاطمه: اند گفته که است کرده مغرورت
 که کنی خیال می اگر. است )ع(حسین و حسن درباره فقط سخن این کرد؟ حرام آتش
 وارد کرده را خدا اطاعت که هم )ع(جعفر بن موسی و شوی بهشت وارد و کنی گناه

 خدا به! هستی؟ )ع(جعفر بن موسی تر از گرامی خدا نزد حساب، تو این با شود، پس بهشت
 وقتی تا تو: فرمود حضرت .او طاعت با مگر رسد، خدا نمی پاداش به کس سوگند، هیچ

   )221ـ  216: 49 ،1373مجلسی، (. کنی اطاعت را متعال خدای که منی برادر
تند  گونهشده، این خالف مرتکب که برادرش با )ع(امام رضا بینیم در این روایت می

هم  و گوشزد را برادر خطای باشد، هم کرده روشن را خود موضع هم تا کند می برخورد
  .کند بیان را ها مالک
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ر جامعه است اصل نظارت، الزمه ه :بازرسی و نظارت بر روند حاکمیت قانون: بند چهارم
اند تا زندگی خویش را سامان دهند، نیاز به مدیری  ها گرد آمده و هر کجا اجتماعی از انسان

درباره  )ع(وقتی از امام رضا. آنان قرار گرفته استهای  ناظر و تیزبین در رأس برنامه
پرسند، حضرت بر مبنای لزوم رعایت نظم و پرهیز از هرج و مرج  حکومت و حاکمیت می

  : فرماید و ضرورت سنت الهی و قوانین شریعت، می ادو فس
برای آن است که مردم بر طریقه معیّنی نگه داشته شوند و از حدود و 

این . این تجاوز و تخطی دچار فساد خواهند شد قوانین مقرر درنگذرند؛ زیرا با
رپا مانند و قوانین الهی را ب معیّن نمی پیوندد و مردم بر طریقه امر به تحقق نمی

قدرتمند و توانا و امین و حافظی برایشان  دارند، مگر در صورتی که فرد نمی
نگذارد پا از دایره حقشان بیرون نهند  دار این امر باشد و گماشته شود که عهده

  .و به حقوق دیگران تعدی کنند
وارد منزلشان شدم و کارگری سیاه چهره  )ع(من با امام رضا: گویدسلیمان جعفری می

ایم  کارگری است که آورده: گفتند» این کیست؟«: امام فرمود. کرد المان امام کار میبا غ
نه، ما هرچه به : گفتند» اید؟ آیا مزد او را مشخص کرده«: امام فرمود. تا به ما کمک کند

من «: من علت ناراحتی وی را پرسیدم، فرمود. حضرت ناراحت شد. او بدهیم، راضی است
کس کاری ندهید، مگر اجرت او را  ام که به هیچ ز این کار منع کردهچندین بار آنها را ا

اگر کارگری بدون تعیین اجرت برای تو کار کند، حتی اگر سه برابر اجرتش . تعیین کنید
ای و اگر مزد او را تعیین کردی، اگر  کند به او کم پرداخته را هم به او بدهی، باز گمان می

سپاسگزار است و اگر مبلغ اندکی اضافه کنی، به حساب همان مقدار هم بدهی، تو را هم 
   )286: 49 ،1373مجلسی،  /124: 2 ،1425صدوق،  شیخ(. »ای فهمد که به او زیاده هم داده آورد و می می

بر روند به کار گماشتن این کارگر در منزلشان، درس  )ع(بازرسی و نظارت امام
معیّن بودن میزان . نون و قرارداد کار استمداری در عرصه قابزرگی برای تأکید بر قانون

مزد کارگران در قراردادهای کار، یکی از اصول اساسی قرارداد کار است و از عوامل 
هایی که منجر به شکایت در میان کارگران و کارفرمایان و بسیاری از درگیری اختالف

  .شود، ابهام در تدوین قرارداد کار است محاکم می
کند که قراردادها باید شفاف و  تأکید می )ع(د نظارتی، امام رضابراساس این عملکر

خداوند در نظام . های آینده جلوگیری به عمل آیدروشن، تدوین و بسته شوند تا از اختالف
تشریع، سرپرستان و مدیران شایسته و امینی را قرار داده است تا مفاسد اجتماعی را از 

را برپا دارند؛ رهبری که مایه پایداری جامعه است و جامعه دور سازند و حدود احکام الهی 
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 شیخ(. توانند با دشمن بستیزند و اموال عمومی را به مصرف صحیح برسانند در پرتو او می
  )60: 6 ،1373مجلسی، / 453: 1، 1385صدوق،  شیخ/ 101: 2 ،1425صدوق، 

  های عاطفی راهکارها و روش: گفتار سوم
 بهتر فرایند اجرای منظور به اول درجه در )ع(م رضااما که است روش عاطفی، روشی

 با متناسب را اثرگذاری کوشید محیطها، می انسان بر بیشتر تأثیر و سازی قانوننهادینه
. بود رأفت و عاطفه و مهر کانون خدا برای بندگان آن حضرت. تغییر دهد این امر اهداف

 پیشوای و امام بر الرئوف؛ سالم ماالما علی السالم«: است آمده)ع(امام رضا زیارت در
کند و این امام همام، این روش را در  ایجاد محیط عاطفی، نفوذ کالم را بیشتر می. »رئوف

برداری  گیرد که شایسته بهرهکار می سازی قانون به گفته، برای نهادینهکنار دو راهکار پیش
  .در زمان ما نیز هست

 نهادارج می را ها انسان شخصیت )ع(رضا امام :اه تکریم شخصیت و کرامت انسان: بند اول
 شخصیت شمردن کوچک و احترامی بی موجب که آمیز توهین گفتار و رفتار هرگونه از و

 را و رفتارها جلب خود به توجه مردم را بتواند وسیله، بدین تا کرد شود، پرهیز می آنها
ها از  ، انسان)ع(گاه امام رضااز دید .مندی گام بزرگی برداردکند و در جهت قانون اصالح

ها و کائنات هستی برتری کرامت انسانی برخوردارند و خداوند، آنها را بر دیگر آفریده
بخشیده است و البته آن حضرت، مصداق عینی فرمایش خویش را استوار بر این کالم 

  )70اسراء، آیه (. »ولقد کرّمنا بنی آدم«: سازد قرآن می
آید، ناشی از این  ها چنانکه از رفتار و سخن او برمی به انسانآمیز حضرت نگاه کرامت

از چنان شرافتی  )30بقره، آیه (حقیقت است که انسان به عنوان جانشین خداوند در زمین 
فرماید که  برخوردار است که سزاوار هیچ برخورد ناشایست و تحقیرآمیزی نیست و می

ها را کوچک بشمارید که کوچک آنان،  انمبادا فردی از انس«: فرمود )ص(اهللا جدم رسول
  )31: تا مالکی، بی(. »نزد خدا بزرگ است

 استعدادها، احترام تکریم شخصیت و با همراه مردم، همیشه به )ع(رضا امام رئوف نگاه
 نیز )ع(امام به و جذب آنها اقبال و بود آنان زالل و پاک های قلب به توجه و نیازها به

انسان وقتی از مؤمنان نیکی دید، به آنان  .حکیمانه بود آمیز و محبت متین، رفتار همین نتیجه
 بر )ع(رو کالم امام این از. دهد گراید و راه و روش آنها را سرمشق زندگی خود قرار می می
نشیند و این خود، نقطه عزیمت تأثیر روش عاطفی بر مردم در راستای رعایت قانون  می دل

  .است
به او  دیگران که است مند عالقه طور ذاتی  به انسان :با همگانمحبت و مدارا : بند دوم

 نهاد در روحی، اصیل نیاز یک عنوان به محبت. ورزد محبت دیگران به توجه کنند و نیز
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 شیرینی و فرد حالوت زندگی دیگران، به سوی از آن به توجه و است نهفته انسان
 پوشیده کسی بر اکمیت قانون،سازی ح نهادینه در محبت از سویی نیز نقش. بخشد می

سازد و می حق پذیرش آماده را او قلب و رام را آدمی سرکش محبت، طبع و مهر. نیست
  . آورد می فراهم بیشتر هرچه وی پذیرش حاکمیت قانون را در زمینه

  : فرماید در زمینه جوانمردی و مدارا می )ع(حضرت رضا
طا شده باشد، در حقیقت به کسی که اخالق نیک و روحیه رفق و مدارا اع

ها به او اعطا شده است و وضع او در دنیا و آخرت  ها و آسایش همه ارزش
کس که از اخالق نیک و مدارا محروم باشد، این   نیک خواهد بود و آن

محرومیت، راهی است به سوی هر بدی و بال؛ مگر آنکه چنین فردی به امداد 
   )336: 1402حرانی، (. ها باز داشته شود الهی از بدی

مدارا با مردم بوده است و مؤمن باید  )ع(نیکوی پیامبرانهای  از خلق«: همچنین فرمود
 )157:  2 ،1425صدوق،  شیخ(. »وخوی پیامبرش را الگو قرار دهد و بدان عمل کنداین خلق

و  سازی حاکمیت قانون، تنها به سفارش مدارا با مردم به منظور نهادینه )ع(بنابراین امام رضا
خویی در روابط اجتماعی بسنده نکرد، بلکه با فرهنگ مدارامحور در سبک زندگی خود، نرم

  حتی در برخورد با مخالفان و دشمنان، همه آنچه را در بعد نظری به آن معتقد بود،
ها پیوسته در خیر و سعادت خواهید بود، مادامی  شما انسان«: فرمود بست و می به کار می

  ،1373مجلسی، (. »...ت بدارید و در حق دیگران رفق و مدارا داشته باشیدکه یکدیگر را دوس
72 :460(  

البته همه تأکیدهای وی در زمینه روابط اجتماعی در سبک زندگی، فقط متوجه کسانی 
ظلم و ستمی روا  )ع(کنند و فقط در حق امام رضا انگاری نمی است که در امور دین سهل

به آسانی از آنان گذشته و با آنها به رفق و مدارا برخورد  )ع(مدر این صورت، اما. اند داشته
اهللا پایمال یا قوانین الهی به تعطیلی کشانده و باطل، مسلط  اما در آنجا که حق. کرده است

گونه که قرآن کریم نیز در حوزه رعایت همان. گردد، مدارا در نظر وی هیچ معنایی ندارد
تابد و هرگونه پیشنهاد سازش بر سر اصول شی را برنمیپوشی و سازقانون الهی، هیچ چشم

  )9و  8قلم، آیه (. »فال تطع المکذبین ودوا لو تدهن فیدهنون«: فرماید داند و میرا مردود می

  گیری نتیجه
گرایی اولین این اصول  سبک زندگی ناشی از توسعه یافتگی، اصولی دارد که قانون

. سبک زندگی، رعایت قاعده و قانون در جامعه استیافتگی در ترین وجه توسعه مهم. است
یافتگی تا هنگامی که فرهنگ گریز از ضابطه، اصالح نشده، مشتقات مثبت ناشی از توسعه
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  حاکمیت اندیشه
  در پرتو قانون
  سبک هایآموزه

   رضوی ندگیز
  )106تا  89(

با این حال دقت در محتوای . شود مندی نیز اصالح نمیگرایی و قانونهمچون عقالنیت، علم
های صحیح در روابط اشرتدینی و از آن میان فرهنگ رضوی در زمینه مع های آموزه

به مردم، حاکی از وجود  )ع(دارد که نگاه حضرت رضا اجتماعی، از این واقعیت پرده برمی
گرایی است که از نوع نگرش خاص وی به جایگاه و ارزش انسان ناشی  مبانی خاص قانون

  .شودمی
 های هایی در قالب بسترها و زیرساخت با طرح چهارچوب )ع(در سبک زندگی رضوی

مناسب، همچون خودسازی و رشد شخصیتی و باورمندی به نظارت همیشگی پروردگار، به 
  .شودعنوان نخستین گام، اصل رعایت قانون در الگوی روابط اجتماعی تأکید می

های حکیمانه به این امور بسنده نکرده، بلکه چنان  در این چهارچوب )ع(امام رضا
قیده وی آدمی در هنگام برقراری روابط اجتماعی، است که به ع جایگاهی برای انسان قائل

شایسته است تا اصولی را بر رفتار خویش حاکم نماید؛ همان اصولی که مبنای آن را احترام 
دهد که توجه به آن، به  ها و نیز مروت و مدارا با آنان تشکیل می به حقوق و کرامت انسان
  .کاهد نون میهای رفتاری در رعایت نکردن قا شکل ملموسی از آفت

بندی به مقوله حاکمیت قانون در سبک زندگی رضوی به عنوان بخشی از سبک  پای
ها در روابط اجتماعی، امنیت مستحکم معاشرتهای  زندگی اسالمی، ضمن بسترسازی پایه

روحی و روانی را نیز به دنبال خواهد داشت و موجب سعادت و از بین رفتن اختالف 
  .شود تماعی میطبقاتی و تحقق عدالت اج

مداری در آید، قانون برمی )ع(با توجه به آنچه از بررسی در سبک زندگی امام رضا
جامعه و اصالح سبک زندگی، به طور عمده نیازمند توسعه فرهنگی است و این مهم، از 

اول اینکه نگرش علمی بر فرهنگ جامعه حاکم : آیدطریق فرایندهای زیر به دست می
پذیری  تقاد به لزوم رعایت حقوق دیگران توسعه یابد و سوم اینکه نظمشود؛ دوم اینکه اع

  .صورت یک باور فرهنگی پذیرفته شود جمعی به
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