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چکیده
امــروزه  معصومــان؟مهع؟  اخالقــی  ســیره  و  زندگــی  ســبک  بــه  مربــوط  مباحــث 
کــردن  اهمیتــی دوچنــدان یافتــه اســت؛ زیــرا انســان ها بــرای درســت زندگــی 
ــا اســاس  ــد الگوهــای قابل اعتمــاد هســتند ت ــوده ایــن عصــر، نیازمن در فضــای آل
ــر  ــان خاط ــا اطمین ــود را ب ــیِر خ ــد و مس ــا نهن ــان بن ــروی از آن ــر پی ــود را ب ــی خ زندگ
کــه در همــه زمان هــا و مکان هــا  برگزیننــد. ســیره، بــه مفهــوم اصولــی اســت ثابــت 
قابلیــت تبعیــت دارد و بــرای اســتنباط آن اصــول، بایــد بــه قواعــدی ملتــزم بــود. 
ــه ســیره معنــوی و عبــادی،  ــاره ســیره، در تقســیمی منطقــی، ب ابعــاِد بحــث درب
ح اســت. دربــاره ســیره  فــردی و زیســت محیطی، خانوادگــی و اجتماعــی قابل طــر
اجتماعــی نیــز در چنــد محــوِر فرهنگــی، معاشــرتی، مدیریتــی و سیاســی می تــوان 
کنــون آثــاری ارزشــمند  کــرد. دربــاره ســیره امــام جــواد؟ع؟ هــر چنــد تا بحــث 
گفــت هنــوز اثــری جامــع و ناظــر بــه محورهــای  تدوین شــده، می تــوان بــه جــرأت 
کامــل در متــون روایــی و تاریخــی و منطبــق بــا تعریــف یادشــده  یادشــده، بــا تتبــع 
کامــل ایــن  از ســیره فراهــم نگشــته اســت. مقالــه حاضــر، مدعــی انجــام دادن 
ــا در  ــت، ام ــه اس ــک مقال ــر از ی کاری فرات ــتلزم  ــق آن مس ــه تحق ک ــت  ــالت نیس رس
گــردد و نمونه هــای  ــا چارچــوب بحــث، ارائــه  ــر آن بــوده ت ایــن نوشــتار، تــالش ب

متعــددی عرضــه شــود. 
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مقدمه
انســان ها بــرای زندگــی در مســیر درســت و حرکــت در جهــت تعالــی، نیازمنــد الگوهایــی 
ــتن و  ــرف دانس ــر، ِص ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــاق دهن ــا انطب ــر آن ه ــود را ب ــای خ ــه رفتاره ک ــتند  هس
ــر  گ ــت. ا ــی نیس کاف ــد،  ــت می آی ــه دس ــی ب ــل و وح ــه از عق ک ــتی ها  ــتی ها و نادرس ــی از درس گاه آ
کــه رفتــار آن هــا عیــن درســتی و حقیقــت باشــد، این گونــه افــراد می تواننــد و بلکــه  کســانی باشــند 
ح شــوند و رفتارشــان سرمشــق دیگــر  کــه بــه عنــوان الگوهــای جاودانــه بشــریت مطــر الزم اســت 
کســانی نیســتند جــز معصومــان؟مهع؟. توضیــح آن کــه  گیــرد. چنیــن الگوهایــی،  انســان ها قــرار 
ــان نیــز ماننــد دیگــر انســان ها، زندگــی طبیعــی داشــتند و تفاوتشــان تنهــا در بعــد عصمــت و  آن
ــا  کیــد می کنــد: )قــل إنمــا أن کریــم بــه ایــن حقیقــت آشــکارا تأ ــا جهــان باالســت. قــرآن  ارتبــاط ب
کان یرجــوا لقــاء ربــه فلیعمــل عمــاًل صالحــا  بشــر مثلکــم یوحــی إلــی أنمــا إلهکــم إلــه واحــد فمــن 
گــر معصومــان؟مهع؟ نیــز ماننــد  کهــف،  آیــه 110( بنابرایــن، ا وال یشــرک بعبــاده ربــه أحــدا( )ســوره 
گــون در حیــات فــردی، خانوادگــی و  گونا دیگــر انســان ها می زینــد و درگیــر بــا مشــکالت و مســائل 
کــه از منبــع عصمــت  اجتماعــی هســتند، اصــوِل برگرفتــه از رفتــار آنــان در هــر موضوعــی، از آن جــا 
گرفتــه اســت، بــرای همــه انســان ها و تــا ابــد می توانــد نقــش الگودهــی داشــته  کــی سرچشــمه  و پا

باشــد. اصــوِل برگرفتــه از رفتــاِر معصومــان؟مهع؟ در اصطــالح »ســیره« نامیــده می شــود.
پژوهــش حاضــر در پــی انجــام دادن چنیــن مهمــی اســت. ایــن نوشــتار، حاصــل تتبــع و 
کــه  ــار روایــی و تاریخــی مربــوط بــه امــام جــواد؟ع؟ اســت  بررســی روایــات متعــدِد موجــود در آث
کــه اربــاب دقــت را مقبــول  تــالش شــده در نظمــی منطقــی و چارچوبــی دقیــق - به گونــه ای 
کــه ایــن نوشــتار در پــی تبییــن  گــردد و در صــورت لــزوم، تحلیــل شــود. روشــن اســت  افتــد  ارائــه 
ســیره، یعنــی رفتارهــای اخالقــی آن حضــرت اســت و بیــان ســخنان آن حضــرت، هــدف اصلــی 
ایــن مقالــه نیســت، هرچنــد بــرای تبییــن هرچــه بهتــر ســیره آن حضــرت، از ســخنان ایشــان نیــز 

غافــل نبــوده اســت.
رفتارهــای انســان، منطقــًا در ارتبــاط باخــدا، خــود، خانــواده، اجتمــاع، طبیعــت و حیوانــات 
قابل تعریــف اســت؛ لــذا حیطه هــای بحــث در ســبک زندگــی و ســلوک اخالقــی معصومــان؟مهع؟ 

کــرد: را می تــوان در پنــج محــور دنبــال 
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1. سلوک معنوی و عبادی
انسان در تعامل با خداوند، باید به سه عرصه توجه داشته باشد: 

کــه ســزاوار اســت و بــه او ایمــان آورد. البتــه  نخســت آن کــه خداونــد را بشناســد آن ســان 
گرفتــار  گرنــه بشــِر  ایــن بــه مفهــوم تــالش بــرای شــناخت بیش تــر و دقیق تــر خداونــد اســت و 
کــه ســزاواِر اوســت بشناســد؟!  محدودیــت، چگونــه می توانــد خــدای نامحــدود را آن چنــان 
ــد غافــل نگــردد و همــه  ــاد خداون کنــد در همــه عرصه هــای زندگــی، از ی  دوم آن کــه تــالش 

گفتــار و رفتــارش را بــر خواســِت او منطبــق ســازد.  افــکار، 
کــه ســزاوار اســت، اوخداونــد را عبــادت  کوشــا باشــد و آن ســان  ســوم آن کــه در عرصــه عبــادت 
گرچــه، حــق عبــادِت او بــرای انســان ها ممکــن نیســت و آنــان بایــد نهایــت تــالش خــود را  کنــد، 

گیرنــد. کار  در ایــن مســیر بــه 
گاهی و خداگرایی 1-1- خداآ

مواقــف  در  توحیــدی،  معرفــت  و  توحیــد  بــه  دعــوت  نمــاد  عنــوان  بــه  جــواد؟ع؟  امــام 
ــد.  ــی در مشــکالت بودن ــه ذات باری تعال ــه خــدا و التجــاء ب ــادآور اخــالص و توجــه ب گــون ی گونا

می فرماینــد:  نمونــه،  بــرای 
کفیــل اوســت، چگونــه بــه خــودش وانهــاده می شــود؟  کــه خداونــد سرپرســت و  کســی 
ــًا  ــه صرف ک ــی  کس ــد؟  ــات می یاب ــه نج ــت، چگون ــت اوس ــب عقوب ــد در طل ــه خداون ک ــی  کس
کــه بــدون علــم،  کســی  کنــد، خداونــد او را بــه غیــر خــودش وا می گــذارد و  تکیــه بــر غیــر خــدا 
عمــل می کنــد، افســادش بیش تــر از اصــالح اوســت و توجــه قلبــی بــه ســوی خــدا، انســان 

ح.1  را زودتــر بــه مقصــد می رســاند تــا تحمــل ســختی بــه وســیله حرکــت بــا اعضــا و جــوار

کــه آن حضــرت بــرای عقــد ام الفضــل بــا خــودش خواندنــد، اولیــن جملــه،  در خطبــه ای 
ــود.2 آن حضــرت در روایتــی، تکیــه و  ــه وحدانیــت خــدا و اخــالص در توحیــد ب ــرار ب ــه اق ناظــر ب
گران بهــا و نردبــان بــرای نیــل بــه مقاصــد واال دانســته اند.3  اعتمــاد بــر خــدا را بهــای هــر متــاع 

کافلــه وکیــف ینجــو مــن اهلل طالبــه ومــن انقطــع إلــی  1. قــال محمــد بــن علــی بــن موســی: »کیــف یضیــع مــن اهلل 
کثــر ممــا یصلــح وقــال القصــد إلــی اهلل تعالــی بالقلــوب  غیــر اهلل وکلــه اهلل إلیــه و مــن عمــل علــی غیــر علــم أفســد أ

ح باالعمــال«؛ )کشــف الغمــه، ج 3، ص161(. أبلــغ مــن اتعــاب الجــوار
2. فقــال أبوجعفــر؟ع؟: »الحمــدهلل إقــرارا بنعمتــه، وال إلــه إال اهلل إخالصــا لوحدانیتــه، و صلــی اهلل علــی محمــد 

ســید بریتــه واألصفیــاء منعترتــه«؛ )ارشــاد، ج 2، ص 482(.
کل  ــی  ــکل غــال وســلم إل ــاهلل( ثمــن ل ــی الرضــا؟ع؟: الثقــة )ب 3. و قــال اإلمــام الجــواد أبــی جعفــر محمــد بــن عل

عــال. )نزهــة الناظــر تنبیــه الخاطــر، ص 631(.
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کــه دائمــًا بایــد خــود  آن حضــرت در توصیــه بــه یکــی از شــیعیان، او را بــه ایــن نکتــه توجــه دادنــد 
را در محضــر الهــی و در مرئــی و منظــر او ببینــد.1 هم چنیــن می فرماینــد: 

کنــد، خــدا ســرور و شــادی را نشــانش می دهــد و امــور  کــه بــر خداونــد تــوکل و اعتمــاد  کســی 
کــه جــز مؤمــن در  کفایــت می کنــد و وثــوق و اعتمــاد بــر خداونــد، بــه منزلــه دژی اســت  او را 

آن پنــاه نمی گیــرد.2

گرایــی در آن حضــرت، نــوع  گاهــی و خدا یکــی از نمونه هــای شــایان ذکــر در مــورد ویژگــی خداآ
پاســخ بــه ِشــکِوه صحابــی برجســته اش علــی بــن مهزیــار اهــوازی از فراوانــی وقــوع زلزلــه در اهــواز 

اســت. آن حضــرت در پاســخ نامــه وی، راه کار معنــوی دعــای خالصانــه را پیشــنهاد می کننــد: 
نقــل مــکان نکنیــد بلکــه ســه روز چهارشــنبه و پنجشــنبه و جمعــه را روزه بگیریــد و روز 
کــه بــدان واســطه  کنیــد  ک بپوشــید و بیــرون بیاییــد و دعــا  کنیــد و لباســی پــا جمعــه غســل 

ــال را از شــما دفــع می کنــد.  ــد، ب خداون

کردیــم و آرامــش مســتولی شــد«.)صدوق،  گویــد: »طبــق دســتور امــام عمــل  علــی بــن مهزیــار 
ج 2: 556(

ــه از اذیت هــای  ک ــود  ــه وکیلــش در همــدان ب ــر ایــن مدعــا، پاســخ حضــرت ب شــاهد دیگــر ب
ــد:  کــرد. آن حضــرت فرمودن ــه ایشــان شــکایت  ــام ســمیع ب ــه ن فــردی ب

گردانــد و  کــه بــه تــو ظلــم روا داشــته، بــه زودی نصیبــت  کســی  خداونــد یــاری اش را بــر ضــد 
کنــد و بــر تــو بشــارت بــاد بــه یــاری و اجــر الهــی و بســیار حمــد خــدا بگــو!  شــر او را از تــو دفــع 

)کشــی: 611 ، ح 1135(

1-2- دوستی و دشمنی برای خدا

صفــت حــّب و بغــض فــی اهلل، یکــی از ویژگی هــای مهــم مؤمنــان از منظــر قــرآن و ســنت 
اســت. ایــن ویژگــی در حقیقــت، از روح توحیــد نشــأت می گیــرد؛ زیــرا انســان موحــد در همــه 
زمینه هــا، تنهــا بــر اســاس یــک محــور حرکــت می کنــد و آن، خداســت. توحیــد اقتضــای آن دارد 
کــه خدایــی هســتند و در مســیر خــالف  کســان و چیزهایــی باشــد  کــه دوســتی انســان، متوجــه 

1. قــال لــه رجــل: أوصنــی؟ قــال: و تقبــل؟ قــال: نعــم. قــال: توســد الصبــروا عتنــق الفقــر و ارفــض الشــهوات وخالف 
الهــوی واعلــم أنــک لــن تخلــو مــن عیــن اهلل فانظــر کیــف تکــون. )تحــف العقــول، ص 554(.

کفــاه األمــور والثقــة بــاهلل حصــن ال  2. و عنــه الجــواد؟ع؟ قــال مــن وثــق بــاهلل أراه الســرور ومــن تــوکل علیــه 
کل عــدو .... )کشــف الغمــة فــی  کل ســوء وحــرز مــن  یتحصــن فیــه اال مؤمــن امیــن والتــوکل علــی اهلل نجــاة مــن 

معرفــه االئمــه، ج 3، ص 831(.
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ــد: ــرآن می فرمای ــد. ق ــرار ندارن ــد ق مســیر خداون
کــه بــا خــدا و  کســانی را  کــه بــه خــدا و روز بازپســین ایمــان داشــته باشــند ]و[  قومــی را نیابــی 
کرده انــد - هــر چنــد پدرانشــان یــا پسرانشــان یــا برادرانشــان یــا عشــیره  رســولش مخالفــت 
کــه ]خــدا[ ایمــان را نوشــته و آن هــا را بــا  آنــان باشــند - دوســت بدارنــد. در دل این هاســت 

کــرده اســت... .1 روحــی از جانــب خــود تأییــد 

و  دوســتی  کــه  می خــورد  چشــم  بــه  مؤمنانــی  دربــاره  بلنــدی  مضامیــن  نیــز  روایــات  در   
ــرای مثــال، پیامبــر؟لص؟ دوســتی در  ــر اســاس معیارهــای الهــی اســت؛ ب ــًا ب دشمنی شــان صرف
کســانی را از بنــدگان برگزیــده معرفــی  راه خــدا را از بزرگ تریــن شــاخه های ایمــان برشــمرده و 

کــه دوســتی، دشــمنی، بخشــش و عــدم بخشــش آنــان فقــط بــه خاطــر خداســت.2 فرمــوده 
مســأله حــب و بغــض فــی اهلل، در میــان ویژگی هــای اخالقــی امــام جــواد؟ع؟ یکــی از بارزترین 

کــه خداونــد بــه یکــی از پیامبران وحــی فرمود:  آن هاســت. در روایتــی از آن حضــرت اســت 
گــر انقطــاع بــه ســوی من داشــته باشــی،  گــر در دنیــا زهــد بــورزی، موجــب راحتــی توســت و ا ا
کــرده ای و در راه مــن بــا کســی  نــزد مــن عزیــز می شــوی. امــا آیــا در راه مــن بــا کســی دشــمنی 

دوســتی ورزیده ای؟3

و در روایتی دیگر فرمود: 
کله اش عمــل می کنــد  کله های مختلفنــد و هرکســی بــر اســاس درون و شــا مــردم دارای شــا
کــه بــرادری اش در غیــر مســیر  کســی  و مــردم بــا یک دیگــر دوســتی و بــرادری دارنــد، ولــی 
کــه: »بعضــی  الهــی باشــد، بــه دشــمنی تبدیــل خواهــد شــد و ایــن، مصــداق ایــن آیــه اســت 

از دوســتان در روز قیامــت نســبت بــه بعضــی دیگــر دشــمنند مگــر اهــل تقــوا«.4

یکــی از نمونه هــای بــارز در تجلــی ویژگــی حــّب و بغــض فــی اهلل در آن حضــرت، را زکریــا ابــن آدم 

ْو ِإْخَواَنُهْم 
َ
ْبَناَءُهــْم أ

َ
ْو أ

َ
َباَءُهــْم أ

َ
کاُنــوا آ  اهلَل َوَرُســوَلُه َوَلْو 

َ
وَن َمــْن َحــاّد

ُ
ِخــِر یــَواّد

َ ْ
 َتِجــُد َقْوًمــا یْؤِمُنــوَن ِبــاهلِل َواْلیــْوِم ال

َ
1. ال

یَدُهــْم ِبــُروٍح ِمْنُه ... )ســوره مجادلــه، آیه 22(.
َ
یَمــاَن َوأ ِ

ْ
کَتــَب ِفــی ُقُلوِبِهــُم اإل وَلِئــک 

ُ
ْو َعِشــیَرَتُهْم أ

َ
أ

2. عــن أبــی جعفــر؟ع؟ قــال: قــال رســول اهلل؟لص؟: ود المؤمــن للمؤمــن فــی اهلل مــن أعظــم شــعب االیمــان، أال 
ومــن أحــب فــی اهلل وأبغــض فــی اهلل وأعطــی فــی اهلل و منــع فــی اهلل فهــو مــن أصفیــاء اهلل. )کافــی، ج 2، ص 521، 

ح 3(.
3. و قــال: أوحــی اهلل إلــی بعــض األنبیــاء: أمــا زهــدک فی الدنیــا فتعجلــک الراحــة، و أمــا انقطاعــک إلــی فیعــززک 

بــی. ولکــن هــل عادیــت لــی عــدوا ووالیــت لــی ولیــا. )تحــف العقــول، ص 654(.
کانــت إخوتــه فــی  کلته و النــاس اخــوان فمــن  4. و قــال الجــواد؟ع؟: ... و الخلــق اشــکال فــکل یعمــل علــی شــا
غیــر ذات اهلل فإنهــا تحــوز عــداوة و ذلــک قولــه تعالــی » األخــالء یومئــذ بعضهــم لبعــض عــدو اال المتقیــن«. )کشــف 

الغمــة، ج 3 ، ص 141(.
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نقــل می کنــد کــه از اصحــاب و نماینــدگان برجســته امــام رضــا؟ع؟ و امــام جــواد؟ع؟ بــود. وی گویــد: 
کــه حــدود چهــار ســال  ــی  کــه امــام جــواد؟ع؟ را آوردنــد، در حال ــزد امــام رضــا؟ع؟ بــودم  ن
کــه دســتانش را بــر زمیــن نهــاد و چشــم بــه آســمان دوخــت و مــدت زیــادی  داشــت. دیــدم 
بــه فکــر فرورفــت. امــام رضــا؟ع؟ بــا دیــدن ایــن صحنــه، پرســیدند: »فدایــت شــوم در چــه 
کردنــد؛ بــه  کردنــد: »در آن چــه بــا مــادرم فاطمــه؟اهس؟  فکــری؟« امــام جــواد؟ع؟ عــرض 
کسترشــان را بــه بــاد  خــدا قســم آن هــا را )از قبــر( بیــرون آورده، بــه آتــش می کشــم و خا
گرامــی اش را بــه  می دهــم و بــه دریــا می ریــزم!« در ایــن هنــگام، امــام رضــا؟ع؟ فرزنــد 
ســینه چســباندند و میــان دو چشــمش را بوســیدند و فرمودنــد: »پــدر و مــادرم بــه فدایــت! 

ــری: 401(  ــام امامتی«.)طب ــزاوار مق ــو س ت

ــوازم و  ــی اهلل، از ل ــض ف ــب و بغ ــه ح ک ــت  ــای آن اس گوی ــا؟ع؟  ــام رض کالم ام ــر در  ــه اخی نکت
کــه امــام جــواد؟ع؟ در منــی،  مشــخصه های اصلــی امــام و رهبــر اســت. در روایــت دیگــری آمــده 
ــا را بــه یک ســو و ســه تــای  پــس از رمــی جمــرات، از پنــج ســنگ باقــی مانــده در دســتش، دو ت

کردنــد و فرمودنــد: دیگــر را بــه ســوی دیگــر پرتــاب 
ــرون  ــر بی ــازه از قب ــد، تروت کردن ــم  ــه؟اهس؟ ظل ــق فاطم ــه در ح ک ــقی را  ــج، دو فاس ــام ح  در ای
کســی آن هــا را  کشــیده می شــوند و جــز امــام عــدل،  می آورنــد و در این جــا بــه صلیــب 
نمی بینــد. دو ســنگ اول را بــه یکــی از آنــان و ســنگ دوم را بــه دیگــری زدم؛ زیــرا او از 

اولــی خبیث تــر بــود. )صفــار: 307(

گاه در قالب نفرین به دشــمن ظاهر می شــد. برای  ویژگــی بغــض فــی اهلل در امــام جــواد؟ع؟، 
ج )از دشــمنان اهل بیــت؟مهع؟( را به  کــه محمــد بــن ســنان، مــرگ محمــد بــن فــر مثــال، هنگامــی 
گــر  اطــالع حضــرت رســاند، ایشــان 24 بــار حمــد خداونــد گفتنــد. محمــد بــن ســنان عــرض  کــرد: »ا
می دانســتم این قــدر شــاد می شــوید، پابرهنــه می دویــدم و خبــر مــی آوردم«. امــام فرمودنــد: 
ــرد، در  ک ــه او اعتــراض  ــدرم در یــک مــورد ب ــه پ ک گفــت؟! هنگامــی  ــدرم چــه  ــه پ ــی او ب نمی دان
کــه  گــر می دانــی  ــا ا کــرد: "خدای گفــت: "فکــر می کنــم مســت باشــی!" و پــدرم چنیــن دعــا  پاســخ 
مــن روزه ام، طعــم جنــگ و ذلــت اســارت رابــه او بچشــان!" و بــه خــدا قســم، چیــزی نگذشــت 
کنــون خبــر مرگــش آمــد. خدایــش نیامــرزاد! و  گرفتنــد واســیر شــد و ا کــه تمــام دارایــی اش را 
خداونــد همــواره اولیائــش را بــر دشــمنانش پیــروز می گرداند«.)کلینــی، ج 1: 497( ایــن ویژگــی، 
کــه نســبت دروغــی بــه پیامبــر؟لص؟ می دادنــد، ظاهــر می شــد. بــرای  کســانی  گاه در قالــب لعــن 
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ــی در  ــبت ناتوان ــی، نس ــای ام ــیر معن ــان، در تفس ــه مخالف ک ــنیدند  ــی ش ــرت وقت ــال، آن حض مث
کــرم؟لص؟ می دهنــد فرمــود:  خوانــدن و نوشــتن، بــه پیامبــر ا

کــه خداونــد در  کنــاد! چگونــه چنیــن بــوده؟ در حالــی  گفتنــد، خداونــد لعنتشــان  دروغ 
کــه آیاتــش را بــر  کــه در میــان امی هــا، رســولی را فرســتاد  کســی اســت  قــرآن می فرمایــد: »او 
کتــاب و حکمــت تعلیمشــان دهــد«. پیامبــر ص بــا 72  کشــان ســازد و  کنــد و پا آنــان تــالوت 
کــه ام القــری  ــود  ــرا اهــل مکــه ب ــد و می نوشــتند. او امــی خوانــده شــد؛ زی ــان می خواندن زب
کــه فرمــود: )لتنــذر ام القــری و مــن حول هــا(. )صفــار، ج 1: 125( اســت، بــه دلیــل ایــن آیــه 

گاه در قالــب بیــان حکــم الهــی و نفــی احــکام بدعت آمیــز بــروز می کــرد.  ایــن ویژگــی هم چنیــن 
کــه فتــوای برخــی از منســوبان بــه بنی عبــاس در مــورد عــدم لــزوم  کســی  امــام جــواد؟ع؟ در پاســخ 
تکــرار بســم اهلل بــرای ســوره بعــد از حمــد را بــرای حضــرت نوشــت، مرقــوم فرمودنــد: »بــه رغــم انــف 
)بــه کــوری چشــم( عباســی، بســم اهلل را تکــرار کــن!« )کلینــی، ج 3: 313( ایــن ویژگــی گاه در قالب 
تطبیــق برخــی از آیــات، بــر دشــمنان بــروز می کــرد؛ بــرای مثــال، آن حضــرت آیــات )وجــوه یومئــذ 

خاشــعه عاملــه ناصبــه( را بــر ناصبی هــا، و زیدی هــا و واقفی هــای ناصبــی تطبیــق دادنــد.1
گاه بــه شــکل بی اعتنایــی و برخــورد قهرآمیــز  ویژگــی حــب و بغــض فــی اهلل در آن حضــرت، 
بــه ســردی و در  و طــرد دشــمنان آشــکار می شــد؛ مثــاًل آن حضــرت، ســالم فــردی واقفــی را 
کردنــد3 نیــز طــی  حداقــل آن پاســخ دادنــد،2 و دســتور اخــراج فــردی زیــدی را از مجلســش صــادر 
دســتورالعملی بــه شــیعیان، از پرداخــت زکات و نیــز اقتــدا در نمــاز بــه پیــروان عقیــده تجســیم4 و  

ــة » وجــوه یومئــذ  ــی الرضــا؟ع؟ عــن هــذه الی ــن عل ــال: ســألت محمــد ب ــه ق ــر، عمــن حدث ــی عمی ــن أب 1. عــن اب
خاشــعة عاملــة ناصبــة« قــال: نزلــت فــی النصــاب والزیدیــة والواقفــة من النصــاب. )رجال کشــی، ج 2، ص 594(.

2. إن رجــال خراســانیا » أتــی أبــا جعفــر؟ع؟ بالمدینــة فســلم علیــه، و قــال: الســالم علیــک یــا ابــن رســول اهلل. وکان 
کیــف  واقفیــا »، فقــال لــه: »ســالم« وأعادهــا الرجــل فقــال »ســالم« فســلم الرجــل باإلمامــة، قــال: قلــت فــی نفســی: 
کــذا وکــذا دینــارا »فاقبضهــا،  ک هــذه  علــم أنــی غیــر مؤتــم بــه وأنــی واقــف عنــه؟! قــال: ثــم بکــی وقــال: جعلــت فــدا
فقــال لــه أبــو جعفــر؟ع؟: »قــد قبلتهــا، فضمهــا إلیــک«. فقــال: إنــی خلفــت صاحبتــی ومعهــا مــا یکفیهــا ویفضــل 
ــی  ــد أت ــإذا طــرار ق ــال الرجــل: ففعلــت و رجعــت، ف عنهــا. فقــال: »ضمهــا إلیــک فإنــک ســتحتاج إلیهــا »مــرارا« ق
منزلــی فدخلــه و لــم یتــرک شــیئا »إال أخــذه، فکانــت تلــک الدنانیــر هــی آلتــی تحملــت بهــا إلــی موضعــی. )الثاقــب 

فــی المناقــب، ص 915(.
3. عــن الحســن بــن أبــی عثمــان الهمدانــی، قــال: دخــل أنــاس مــن أصحابنــا مــن أهــل الدیــن علــی أبــی جعفــر؟ع؟، 
وفینــا رجــل مــن الزیدیــة، فســألناه مســألة، فقــال أبــو جعفــر؟ع؟ لغالمــه: خــذ بید هــذا الرجل فأخرجــه. فقــال الزیدی: 

أشــهد أن ال إلــه إال اهلل، وأن محمــدا رســول اهلل؟لص؟، و أنــک حجــة اهلل بعــد آبائــک. )دالئــل االمامــة، ص 404(.
ــال  ــم ف ــال بالجس ــن ق ــاال: م ــا ق ــواد؟ع؟ أنهم ــر الج ــی جعف ــن أب ــد؟ع؟، و ع ــن محم ــی ب ــی عل ــب یعن ــن الطی 4. ع

تعطــوه مــن الــزکاة و ال تصلــوا و راءه. )التوحیــد، شــیخ صــدوق، ص 101(.
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هم چنین پیروان مذهب واقفه نهی فرمودند.1
1-3- دنیاگریزی، آخرت گرایی و توبه و استغفار

گریــزی بــه مفهــوم تــرک مطلــق دنیــا نیســت؛ زیــرا دنیــا بــه خــودی خــود، بــد و نکوهیــده  دنیا
کــه ســّد مســیر حرکــت انســان بــه  نیســت، بلکــه دل بســتن و ترجیــح آن بــر آخــرت، به گونــه ای 
کمــاالت شــود، نکوهــش شــده اســت. بدیــن لحــاظ در روایــات معصومــان؟مهع؟ از دو  ســوی 
گونــه دنیــا ســخن بــه میــان آمــده اســت: دنیــای بــالغ و دنیــای ملعــون؛2 مــراد از دنیــای بــالغ، 
کمــاالت اخــروی و قــرب الهــی می شــود؛ چنان کــه دنیــای  کــه وســیله رســیدن بــه  دنیایــی اســت 
کــه بســیاری در دام آن می افتنــد. نــگاه امــام  ملعــون نیــز همــان دنیــای فریب دهنــده اســت 
ــه  ــق ب ــه متعل ــار پارچ ــه دزدان یک ب ک ــد  کرده ان ــل  ــود. نق ــی ب ــن نگاه ــا، چنی ــه دنی ــواد؟ع؟ ب ج
کــه خبــر بــه حضــرت رســید، در پاســخ چنیــن نوشــتند: امــام جــواد؟ع؟ را در راه ربودنــد. هنگامــی 
کــه در حالــت ســرور و  همانــا جان هــا و امــوال مــا از مواهــب و امانــات الهــی نــزد ماســت 
راحتــی، از آن هــا بهــره بــرده می شــود و در صــورت فقــدان، اجــر و ثــواب نصیــب می گــردد. 
ع و بی صبــری در پیــش  کــه بــه خاطــر فقــدان این هــا، بــه جــای صبــر، جــز کســی  پــس 

ــم!3 ــاه می بری ــدا پن ــه خ ــی ب ــن حالت ــود. از چنی ــل می ش ــرش زای ــرد، اج گی

در نامه آن حضرت به یکی از شیعیان نیز در وصف دنیا و بهره مندی از آن چنین آمده: 
کــه خواســته و دینــش بــا خواســته  کســی  امــا ایــن دنیــا، مــا از آن بهره منــد می شــویم، ولــی 
ــل  ــرت مح ــان آخ ــت و جه ــا اوس ــا ب ــد، در همه ج ــق باش ــش منطب ــب و موالی ــن صاح و دی

قــرار و ثبــات اســت.4 

بــر اســاس همیــن نــوع نــگاه بــه دنیا و آخــرت، زرق وبــرق دربار مأمون و معتصــم در نظر حضرت، 
کوچک تریــن ارزشــی نداشــت و زندگــی ســاده و زاهدانــه در مدینــه جــدش پیامبــر؟لص؟ را بــر همه آن 

ک الصــالة خلــف مــن وقــف علــی  کتــب أبوعبــداهلل البرقــی إلــی أبــی جعفــر الثانــی؟ع؟« أیجــوز - جعلــت فــدا 1. و 
أبیــک وجــدک علیهمــا الســالم؟ فأجــاب ال تصــل وراءه ». )مــن ال یحضــره الفقیــه، ج 1 ص 973(.
2. عن علی بن الحسین؟ع؟: ... الدنیا دنیاءان: دنیا بالغ و دنیا ملعونة. )الکافی، ج 2 ص 131(.

 فــی الطریــق، فکتــب إلیــه الــذی حملــه یعرفــه 
َ

3. وروی أنــه حمــل لــه الجــواد؟ع؟ حمــل َبــّزٍ لــه قیمــة کثیــرة، فُســّل
الخبــر، فوقــع بخطــه إن أنفســنا وأموالنــا مــن مواهــب اهلل الهنیئــة و عواریــه المســتودعة یمتــع بمــا متــع منهــا فــی 
ســرور و غبطــة و یأخــذ مــا أخــد منهــا فــی أجــر و حســبة، فمــن غلــب جزعــه علــی صبــره حبــط أجــره ونعــوذ بــاهلل مــن 

ذلــک. )تحــف العقــول، ص 654(.
کان هــواه هــوی صاحبــه ودان  ــا فیهــا مغترفــون ولکــن مــن  ــا فإن ــه: أمــا هــذه الدنی ــی بعــض أولیائ کتــب إل 4. و 

ــول، ص 654(. ــف العق ــرار. )تح ــی دارالق ــرة ه کان. والخ ــث  ــه حی ــو مع ــه فه بدین
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مظاهــر مــادی ترجیــح می دادنــد. شــاهد ایــن مدعــا آن کــه فــردی به نام حســین مــکاری گوید: 
ــا ایــن  گفتــم: ایــن مــرد ب ــا خــود  وقتــی وضــع زندگــی امــام جــواد؟ع؟ را در بغــداد دیــدم، ب
ک، دیگــر بــه وطنــش بازنمی گــردد. بــه محــض آن کــه چنیــن فکــری  وضــع زندگــی و خــورا
کــه رنــگ  کــرد، آن حضــرت لختــی ســر بــه زیــر افکندنــد و ســپس در حالــی  در ذهنــم خطــور 
گنــدم و نمــک  کــرده بــود، ســر برداشــتند و فرمودنــد: »ای حســین! نــان  چهره شــان تغییــر 
ــر اســت«. ــزد مــن از آن چــه می بینــی محبوب ت ــه در حــرم جــّدم پیامبــر؟لص؟، ن نیم کوفت

)راونــدی، ج 1: 383(

گذشــت، اصــل در ســیره و نــگاه معصومــان؟مهع؟ توجــه بــه مقصــد نهایــی انســان  چنان کــه 
کامــل آن در جهــان آخــرت ممکــن اســت.  کــه قــرب و وصــول بــه خداونــد بــوده و تحقــق  اســت 
غافــل  آخــرت  یــاد  از  لحظــه ای  و  می خواســتند  جهــت  همیــن  در  نیــز  را  دنیــا  لحــاظ  بدیــن 
نبودنــد. امــام جــواد؟ع؟ شــیعیان را بــه زیــارت اهــل قبــور ترغیــب و آداب زیــارت را نیــز آمــوزش 
می دادنــد.5 هم چنیــن بــا تفســیر حقیقــت مــرگ، آنــان را هــر چــه بیش تــر بــرای مواجهــه درســت 
بــا آن آمــاده می ســاختند. )صــدوق، ج 1: 298( ضمــن این کــه تجدیــد ایمــان بــه خــدا و والیــت 

اهل بیــت؟مهع؟ را بــرای آمادگــی مــرگ الزم می دانســت. )صــدوق: 290(
ازجملــه مهم تریــن امــور بــرای آمادگــی بــرای مواجهــه بــا مــرگ و جهــان آخــرت، وجــود حــال 
توبــه و اســتغفار در انســان اســت. امــام جــواد؟ع؟ پیروانــش را از تأخیــر در توبــه و نیــز تســویف 
کثــرت اســتغفار  کــرده، آن را نشــانه فریب خوردگــی می دانســتند.6 و  کــردن( نهــی  )امــروز و فــردا 
کنــار خوش خلقــی و زیــاد دادن صدقــه، موجــب نیــل بــه رضــوان الهــی می شــمردند.7  را در 
الزمــه وجــود حالــت توبــه و اســتغفار در انســان، وجــود روح بیــدار و نصیحت پذیــر در عیــن وجــود 
کوتــاه و پرمغــز، بــه ایــن ســه اصــل بــا ایــن  کالمــی  توفیقــات الهــی اســت. امــام جــواد؟ع؟ ضمــن 

ــد: تعابیــر اشــاره  فرموده ان

5. عــن محمــد بــن أحمــد بــن یحیــی، قــال: کنــت بعیــد فقــال لــی محمــد بــن علــی بــن بــالل: قربنــا إلــی قبــر محمــد 
بــن إســماعیل بــن بزیــع لنــزوره. فلمــا اتینــاه جلــس عنــد رأســه مســتقبل القبلــة والقبــر أمامــه، ثــم قــال: أخبرنــی 
صاحــب هــذا القبــر، یعنــی محمــد بــن إســماعیل بــن بزیــع، أنــه ســمع أبــا جعفــر؟ع؟ یقــول: مــن زار قبــر أخیــه 
المؤمــن فجلــس عنــد قبــره واســتقبل القبلــة ووضــع یــده علــی القبــر وقــرأ انــا أنزلنــاه فــی لیلــة القــدر ســبع مــرآت أمــن 

کشــی، ج 2 ص 638(. کبــر. )رجــال  ع األ مــن الفــز
6. و قــال الجــواد؟ع؟: تأخیــر التوبــة اغتــرار. و طــول التســویف حیــرة. واالعتــالل علــی اهلل هلکــة واالصــرار علــی 

الذنــب أمــن لمکــر اهلل » و ال یأمــن مکــر اهلل إال القــوم الخاســرون«. )تحــف العقــول، ص 754(.
کثــرة االســتغفار، ولیــن الجانــب، وکثــرة الصدقــة. وثــالث َمــن  7. وقــال؟ع؟: ثــالث یبلغــن بالعبــد رضــوان اهلل تعالــی: 

کــّن فیــه لــم ینــدم: تــرک العجلــة، والمشــورة، والتــوکل علــی اهلل عنــد العــزم. )الفصــول المهمــة، ج 2، ص 5501(.
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 مؤمــن نیازمنــد بــه ســه ویژگــی اســت: توفیــق از جانــب خــدا، واعظــی از درون و پذیــرش 
نصیحــت ناصحــان.1

4-1- گناه گریزی

کــه بــدون آن هیــچ حرکــت اخالقــی نمی توانــد  کســیری اســت  ایــن ویژگــی اخالقــی، ماننــد ا
گــون و نیــک اخالقــی  گونا کســی خــود را بــه صفــات  گــر  ثمربخــش باشــد. بــه دیگــر ســخن، ا
ــه جایــی  ــًا راه ب ــار نداشــته باشــد، قطع ــاه را در اختی گن ــر  ــا مهــار نفــس در براب متصــف ســازد، ام
نمی بــرد. ایــن حقیقــت، بــه خوبــی از قــرآن و روایــات معصومــان؟مهع؟ قابــل اســتفاده اســت. 
گنــاه  کــه از نــگاه آن حضــرت بــه  نــکات جالبــی در روایــات امــام جــواد؟ع؟ بــه چشــم می خــورد 
ــرد، چنــد نکتــه  ک ــه از ایشــان طلــب نصیحــت  ک ــد. آن حضــرت در پاســخ مــردی  حکایــت دارن
کــن!«.2 در جملــه ای دیگــر  ــا هــوای نفســت مخالفــت  فرمودنــد از جملــه: »شــهوات را تــرک و ب
کنــد، آرزوی دشــمنش را بــرآورده اســت« و  کــه از هــوای نفســش اطاعــت  فرمودنــد: »کســی 
کــه ســوار بــر اســب ســرکش شــهوات شــود، لغزش هایــش او قابل گذشــت نیســت«.3 امــام  »کســی 
کســی  ــًا چنیــن  ــه مفهــوم ایمنــی از مکــر خــدا می دانســتند و طبع ــاه را ب گن ــه  جــواد؟ع؟ اصــرار ب
گناهــان را  بــر اســاس آیــات قــرآن، جــزء زیــان کاران اســت.4 هم چنیــن مــرگ بــه واســطه آثــار 
بیش تــر از مــرگ بــه اجــل طبیعــی می دانســتند، چنان کــه زندگــی و طــول عمــر بــه واســطه نیکــی 
را از زندگــی بــه اجــل طبیعــی بیش تــر می دانســتند.5 در نــگاه آن حضــرت، غایــت و نهایــت زهــد، 
گشــایش در تنگناهــا می دیدنــد و در ایــن جهــت  ع و تــرک محرمــات اســت6و اثــر تقــوا را  همــان ور

می فرمودنــد: 

ــی توفیــق مــن اهلل وواعــظ مــن نفســه وقبــول ممــن ینصحــه. )تحــف  ــاج إل ــال الجــواد؟ع؟: المؤمــن یحت 1. وق
العقــول، ص 854(.

2. قــال لــه رجــل: أوصنــی؟ قــال: و تقبــل؟ قــال: نعــم. قــال: توســد الصبرواعتنــق الفقــر. وارفــض الشــهوات. 
کیــف تکــون. )تحــف العقــول، ص 554(. وخالــف الهــوی. واعلــم أنــک لــن تخلــو مــن عیــن اهلل فانظــر 

کب الشــهوات ال تســتقال له عثــرة. )بحاراالنوار،  3. قــال الجــواد؟ع؟: مــن أطــاع هــواه أعطــی عــدوه منــاه و قــال: را
ــة والمشــورة والتــوکل عنــد العــزم علــی اهلل  ــرک العجل ــم ینــدم ت کــن فیــه ل ج 76(؛ قــال الجــواد؟ع؟: ثــالث مــن 

عزوجــل. )کشــف الغمــة، ج 3، ص 141(.
4. و قــال الجــواد؟ع؟: تأخیــر التوبــة اغتــرار. و طــول التســویف حیــرة. و االعتــالل علــی اهلل هلکــة و االصــرار علــی 

الذنــب أمــن لمکــر اهلل » وال یأمــن مکــر اهلل إال القــوم الخاســرون ». )تحــف العقــول، ص 754(.
کثــر مــن حیاتــه بالعمــر.  کثــر مــن موتــه باألجــل، وحیاتــه بالبــّر أ 5. و قــال الجــواد؟ع؟: مــوت اإلنســان بالذنــوب أ

ــة، ج 3 ، ص 241(. ــف الغم کش ــة، ص 7501؛  ــول المهم )الفص
ع.... )کشف الغمة، ج 3، ص 831(. 6. و قال الجواد؟ع؟: ... و غایة الزهد الور
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گشایشــی بــرای  گــر تمــام درهــای آســمان ها را بــر بنــده ای بســته باشــند امــا تقــوا بــورزد،  ا
ــاد خواهــد شــد.1  او ایج

ــرای  ــد؛ ب ــار آن نیــز اشــاره فرموده ان گناهــان و آث ــه برخــی از مصادیــق  گاه ب امــام جــواد؟ع؟ 
ــد:  ــته و می فرماین ــی  دانس ــب اله ــب غض ــت را موج ــران نعم کف ــال،  مث

گردانده.2  گرفته است باز  کسی پاسخ نیکی را با شکر نعمت داد، بیش از آن چه  گر  ا

و نیز: 
کــه بــه تبدیــل نعمــت  خداونــد بندگانــش را مشــمول دوام نعمــت می ســازد تــا زمانــی 
کاربــرد آن در مســیر نادرســت( مبتــال شــوند؛ در ایــن صــورت، آن نعمــت را ســلب  )کفــران و 

ــد.3 ــا می کن ــران عط ــه دیگ ــرده، ب ک

امــام جــواد؟ع؟ پرداختــن بــه امــور حــالل و مجــاز شــرعی را موجــب بی نیــازی مــردم از انجــام  
ــد،  ــه مناســبت عقــد ام الفضــل ایــراد فرمودن کــه ب ــذا ضمــن خطبــه ای  ــد ل دادن حــرام می دیدن
ــاره تصــرف  ــگاه را در ســخنان حضــرت درب ــی ایــن ن ــه عمل ــد.4 نمون کردن ــه ایــن نکتــه اشــاره  ب
کــه صالــح بــن محمــد  غیرمجــاز یکــی از نمایندگانــش در وجــوه شــرعی می تــوان دیــد. هنگامــی 
کــه در  بــن ســهل، وکیــل امــام در اوقــاف قــم، دربــاره تصرفــش در ده هــزار درهــم از اموالــی 
اختیــارش بــود، از حضــرت حاللیــت خواســت، امــام بــه جهــت مصلحتــی، بــه ظاهــر فرمودنــد: 

»بــر تــو حــالل بــاد!« امــا پــس از بیــرون رفتــن وی، فرمودنــد: 
کین و فقــرا و در راه مانــدگان تصــرف  برخــی از افــراد در امــوال آل محمــد و یتیمــان و مســا
حــالل  می گویــم  مــن  می کنیــد  تصــور  آیــا  می خواهنــد!  حاللیــت  آن  از  پــس  و  می کننــد 
کــه در روز قیامــت از اینــان ســؤال ســختی خواهــد شــد!  نمی کنــم؟ ســوگند بــه خداونــد 

)548 )کلینــی: 

1. و عــن الجــواد؟ع؟ أنــه قــال: لوکانــت الســماوات و األرض رتقًاعلــی عبــد ثــّم أتقــی اهلل تعالــی لجعــل منهــا 
.)2501 ص   ،2 ج  المهمــة،  )الفصــول  مخرجــًا. 

ــا أخــذ منــک.  کثــر مّم ک أ ک بالشــکر فقــد أعطــا ــن جــازا کفــر النعمــة داعیــة المقــت، و َم 2. و قــال الجــواد؟ع؟: 
)الفصــول المهمــة، ج 2، ص 6501(.

3. و قــال الجــواد؟ع؟: إّن هلل عبــادًا یخّصهــم بــدوام الِنَعــم فــال تــزال فیهــم مــا بذلوهــا، فــإذا منعوهــا نزعهــا عنهــم 
وحّولهــا إلــی غیرهــم. )الفصــول المهمــة، ج 2، ص 3501(.

ــه إال اهلل إخالصــا لوحدانیتــه، و صلــی اهلل علــی محمــد  4. فقــال ابوجعفــر؟ع؟: » الحمــد هلل إقــرارا بنعمتــه، وال إل
ســید بریتــه واألصفیــاء مــن عترتــه. أمــا بعــد: فقــد کان مــن فضــل اهلل علــی األنــام أن أغناهــم بالحــالل عــن الحــرام، 
ــوا فقــراء یغنهــم اهلل مــن  فقــال ســبحانه: »وأنکحــوا األیامــی منکــم والصالحیــن مــن عبادکــم وإمائکــم إن یکون

فضلــه واهلل واســع علیــم«؛ )ارشــاد، ج 2، ص 482(.



سخن تاریخ/ شماره 22 ـ سال نهم ـ پاییز و زمستان 501394 ₪

ــا پــس از انجــام دادن  ــد و ی گنــاه نهــی می کردن ــر این کــه افــراد را از   امــام جــواد؟ع؟ عــالوه ب
کار،  گنــاه، آنــان را توبیــخ می نمودنــد، زمینــه انجــام دادن آن را نیــز مرتفــع می ســاختند و ایــن 
گاه بــا خــرق عــادت انجــام می گرفــت. شــاهد بــر ایــن مدعــا، جریــان ابوهاشــم جعفــری از خــواص 
کــه  ِگل داشــت، از امــام  خواســت  کــه عــادت بــه خــوردن  اصحــاب امــام جــواد؟ع؟ اســت. وی 
کننــد. ایشــان ابتــدا ســکوت  کردنــد و پــس  بــرای خالصــی از ایــن عــادت غلــط در حــق وی دعــا 
کــه چیــزی  کار بــه جایــی  رســید  از چنــد روز  فرمودنــد: »خداونــد ایــن عــادت را از تــو برداشــت«. و 

مبغوض تــر از آن عــادت نــزد ابوهاشــم نبــود. )مفیــد، ج 2: 294(
از  یکــی  بودنــد.  گناه گریــزی  کامــل  نمونــه  عمــل  مقــام  در  نیــز  خــود  جــواد؟ع؟  امــام 
کــه بــا توطئــه و دســتور مأمــون، هنــگام  خ داد  نمونه هــای جالــب در ایــن مــورد، هنگامــی ر
ــه هــر یــک جامــی در دســت داشــتند و  ک ــی  ــا در حال ــز زیب کنی ــه قصــر، دویســت  ورود حضــرت ب
گوهــری نهــاده شــده بــود، جــام را بــه ایشــان پیش کــش می کردنــد! ولــی امــام  در هــر جــام نیــز 
کننــد بــه مسیرشــان ادامــه دادنــد.  کوچک تریــن توجهــی  بی اعتنــا بــه همــه آن هــا بــدون آن کــه 
کــه نوازنــده ریــش درازی بــه نــام مخــارق، بــه دســتور مأمــون شــروع  در مــوردی دیگــر، هنگامــی 
کوچک تریــن اعتنایــی بــه  کــرد، ایشــان ســر بــه زیــر انداختــه،  بــه نواختــن مقابــل امــام؟ع؟ 
کــرده، خطــاب بــه او  گاه ســربلند  او نکردنــد و چــون رفتارهــای بی ادبانــه او ادامــه یافــت، نــا
گهــان آلــت موســیقی از دســتش افتــاد و دســتانش  فرمودنــد: »از خــدا بتــرس ای ریــش دراز!« و نا
کــه تــا آخــر عمــر، دیگــر نتوانســت از آن هــا بهــره بــرد. هنگامــی  گونــه ای  شــل و ناتــوان شــد، بــه 
کــه مأمــون دربــاره آن لحظــه از مخــارق پرســید، پاســخ داد: »بــا خطــاب ابوجعفــر آن چنــان دچــار 
کــه هرگــز از آن خالصــی نخواهــم یافت«.)کلینــی، ج1: 495( نمونــه  تــرس و اضطــراب شــدم 
ــو  ــی از ورم زان ــه زن ک ــی  ــت. هنگام ــرم اس ــا زن نامح ــی ب ــاس بدن ــرت از تم ــر دوری آن حض دیگ
ــی  ــته، دعای گذاش ــی  ــل ناراحت ــر مح ــت ب ــاس، دس ــام از روی لب ــرد، ام ک ــکایت  ــرت ش ــزد حض ن

خواندنــد و بالفاصلــه ناراحتــی آن زن رفــع شــد. )طبــری: 403(
1-5- رضا، تسلیم، صبر و شکر

ســیره  و  روایــات  قــرآن،  در  یک دیگــر  بــا  مرتبــط  و  مهــم  بســیار  اخالقــی  ویژگــی  چنــد 
کــه  کــه نقــش فراوانــی در خودســازی و تعالــی روح آدمــی دارنــد  معصومــان؟مهع؟ یافــت می شــود 
عبارتنــد از: رضــا و تســلیم و صبــر و شــکر. انســان ها همــواره در بحبوحــه فــراز و نشــیب های 
کــه در برابــر خواســت و تقدیــر و مشــیت الهــی، خاضــع و تســلیم باشــند و  زندگــی، نیــاز دارنــد 
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در برابــر مشــکالت، بــه ســالح صبــر و اســتقامت مجهــز شــوند و نه تنهــا اعتــراض و شــکایت و 
کر نیــز باشــند؛ زیــرا تمامــی آن چــه بــرای بشــر اعــم از  ع وفزعــی بــر خداونــد نداشــته، بلکــه شــا جز

کلــی هســتی، بــه نفــع اوســت. خ می دهــد، در نظــام  نیــک و بــد ر
نعمت هــای  کر  شــا و  ســختی ها  برابــر  در  تســلیم  و  صبــر  بــارز  مصــداق  جــواد؟ع؟  امــام 
پــروردگار بودنــد. ایــن حقیقــت، هــم در ســخن و هــم در رفتــار آن حضــرت نمــود داشــت. در 
ــا انبــوه ســختی ها  کنیــم و ب ــاه زندگــی آن حضــرت را مــرور  کوت کافــی اســت دوره  عرصــه رفتــار، 
کــی از نارضایتــی  و نامالیمــات مواجــه شــویم، امــا هرگــز از آن حضــرت، ســخن یــا رفتــاری حا
و یــا ِشــکوه از خداونــد شــنیده و دیــده نشــد. در ســخنان آن حضــرت نیــز بــه روایــات جالبــی 
کــم شــدن شــکوه از  دربــاره ویژگی هــای یادشــده برمی خوریــم؛ از جملــه این کــه نتیجــه صبــر را 
کــه از اذیت هــای پــدر ناصبــی اش بــه حضــرت  کســی  نامالیمــات می دانســتند1 و لــذا در پاســخ بــه 
کــه عاقبــت از آن  کــرد. در ضمــن ســفارش ها چنیــن نوشــتند: »... و صبــر پیشــه ســاز  شــکایت 
اهــل تقواســت...«. )امالــی: 191( آن حضــرت صبــر را زینــت بــال و شــکر را زینــت توان گــری 
می دانســتند.2 توصیــه همیشــگی امــام جــواد؟ع؟ در ســختی ها و مصائــب بــه صبــر و پرهیــز 
ــه  ــوط ب ــد. در روایــت مرب ــه عمــل می کردن ــز در چنیــن مواقعــی، این گون ــود و خــود نی از شــکوه ب
ــان  گرامیش ــدر  ــا پ ــرت ب ــبی آن حض ــه نس ــت رابط ــخیص صح ــرای تش ــناس ها ب ــدن قیافه ش آم
آمــده، پــس از آن کــه حضــرت بــا فصاحــت تمــام بــه معرفــی خویــش و رابطــه اش بــا پیامبــر؟لص؟ 

ــد: ــد و فرمودن ــر دهــان نهادن و امامــان پیشــین پرداختنــد، دســت ب
کردنــد و صبــر پیشــه ســاز آن ســان  کــه پدرانــت ســکوت  کــن آن ســان  ای محمــد! ســکوت 

کــه پیامبــران اولوالعــزم صبــر پیشــه ســاختند...! )طبــری: 385(

کــه هــم در ســیره  صداقــت، یک رنگــی و بی ریایــی، از جملــه ویژگی هــای اخالقــی اســت 
ع ارتبــاط بــا خداونــد قابل ذکــر اســت و هــم در ســیره اجتماعــی. امــام جــواد؟ع؟ در  معنــوی و نــو

این بــاره فرمودنــد: 
که به صورت آشکار دوست خدا و در پنهانی، دشمن او باشی!3  چنین نباشد 

1. و قال الجواد؟ع؟ حسب المرء ... و من صبره قلة شکواه�... )کشف الغمه، ج 3 ، ص 041(.
ــا  ــل منه ــی لجع ــی اهلل تعال ــّم أتق ــد ث ــی عب ــًا عل ــماوات واألرض رتق ــت الس کان ــو  ــال: ل ــه ق ــواد؟ع؟ أن ــن الج 2. و ع

مخرجــًا. )الفصــول المهمــة، ص 2501(.
3. و قال الجواد؟ع؟: ال تکن ولیا هلل فی العالنیة، عدوا له فی السر. )بحاراالنوار، ج 57 ، ص 563(.
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کــه بــه نهــی از نفــاق ناظــر اســت، آمــده: »روزگار، اســرار  نیــز در ضمــن ســخنان آن حضــرت 
کــرد.«1 پنهــان شــده را آشــکار خواهــد 

1-6- اهتمام به عبادت

گذشــت، در رابطــه انســان ها بــا خداونــد، پــس از بعــد معرفــت و بینــش و یــاد او،  چنان کــه 
مهم تریــن مســأله عبــادت بــه معنــای خــاص آن اســت. امامــان معصــوم؟مهع؟ آینــه تمــام نمــای 
خ داد، هنــگام  ــه در ســال 215 قمــری ر ک ــه بغــداد  ــد. امــام جــواد؟ع؟ در ســفر ب عبودیــت بودن
کــه  ام الفضــل نیــز ایشــان را همراهــی می کــرد، بــه محــض آن کــه مغــرب شــد،  بازگشــت بــه مدینــه 
کــوزه ای آب طلبیدنــد  کــه مــردم ایشــان را مشــایعت می کردنــد، بــه مســجدی رفتــه،  در حالــی 
کــه در صحــن مســجد بــود، وضــو ســاختند و نمــاز  و در پــای یــک اصلــه درخــت ســدر بی ثمــر 
ــد.  کردن ــه  ــکر اقام ــجده ش ــل و س ــون نواف ــش همچ ــت آداب ــا رعای ــت و ب ــه جماع ــت را ب اول وق
ــان به طــور دقیــق جزئیــات  ــه راوی ایــن جری ک ــان مــردم را مجــذوب ســاخت  نمــاز امــام آن چن
ــر  ــوره نص ــد، س ــت حم ــس از قرائ ــت اول پ ــام در رکع ــه ام ــاًل این ک ــت. مث ــرده اس ک ــزارش  گ آن را 
گرفتنــد و  ع، قنــوت  و در رکعــت دوم، ســوره توحیــد را خواندنــد و در رکعــت دوم قبــل از رکــو
ــه  ــر مشــغول شــدند و بــدون آن کــه تعقیبــات بخواننــد ب ــه ذک پــس از اتمــام نمــاز، مختصــری ب
اقامــه نوافــل پرداختنــد. )مفیــد، ج2: 289( ممکــن اســت نپرداختــن امــام بــه تعقیبــات را بــه 
کــه بــا تعالیــم اهل بیــت در زمینه هــای مختلــف از  علــت مســافر بــودن بدانیــم. امــروزه بــرای مــا 
گــزارش جزئیــات نمــاز حضــرت چنــدان تازگــی نداشــته باشــد،  جملــه نمــاز آشــنا هســتیم، شــاید 
کــه مســلمانان بــا بــروز بدعت هــای فــراوان از جملــه در نمــاز مواجــه بودنــد،  امــا در آن عصــر 
کــه نمــاز حضــرت چــه ارزش و اهمیتــی در مســیر تبییــن حقایــق و معــارف دینــی  روشــن اســت 
ــه پــس از وضــوی امــام درخــت  ک ــزارش، آمــده  گ ــان ایــن  و بدعت زدایــی داشــته اســت. در پای

یادشــده بالفاصلــه ثمــر داد آن هــم میــوه ای بــدون هســته.
چنان کــه گفتیــم، امامــان معصــوم؟مهع؟ همــواره منبــع و معیــاری مطمئــن در شــناخت معــارف 
دین و تشــخیص بدعت از ســنت بوده اند و مســلمانان و به ویژه شــیعیان، مجهوالت و ابهامات 
خــود را از طریــق آنــان رفــع می کردنــد. یکــی از شــیعیان از امــام جــواد؟ع؟ دربــاره درســتی نیتــش 

کــرد:  دربــاره طــواف نیابتــی پرســید و امــام او را تصدیــق فرمــود. وی بــه حضــرت عــرض 

1. و قال الجواد؟ع؟: األیام تهتک لک االمر عن االسرار الکامنة. )همان(.
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گفتنــد: از طــرف اوصیــا  کنــم بــه مــن  قصــد داشــتم بــه نیابــت از شــما و پدرتــان طــواف 
کار را  کــرد. از شــما در این بــاره پرســیدم فرمودیــد: »تــا می توانــی ایــن  نمی تــوان نیابــت 

بکــن«. 

کــرد، دوبــاره بــه محضــر امــام جــواد؟ع؟ رســیده، عــرض  کار را  کــه ایــن  او پــس از ســه ســال 
کــرد: مــن یــک روز از طــرف پیامبــر ص طــواف بــه جــای آوردم. )در ایــن لحظــه امــام جــواد؟ع؟ 
بــه محــض شــنیدن نــام پیامبــر؟لص؟ ســه بــار بــا اجــالل و تعظیــم فرمودنــد: درود خــدا بــر 
کــه از احتــرام فوق العــاده آن حضــرت بــه جــدش حکایــت دارد( و در روز دوم  پیامبــر؟لص؟ 
از طــرف امیرمؤمنــان؟ع؟ و در روز طــرف از ســوی امــام حســن؟ع؟ و در روز چهــارم از طــرف 
کــرد:  امــام حســین؟ع؟... و بــه همیــن ترتیــب تــا بــه امــام جــواد؟ع؟ رســید. ســپس اظهــار 
ــان متدیــن هســتم«. امــام در تأییــد او فرمودنــد »در  کــه بــه والیــت آن »اینــان امامانــی هســتند 
کــه خداونــد غیــر آن را از بندگانــش نخواهــد  چنیــن حالتــی تــو متدیــن بــه همــان دینــی هســتی 
گاه  پذیرفــت«. پرســید: »گاهــی از طــرف حضــرت فاطمــه؟اهس؟ طــواف نیابتــی انجــام می دهــم و 

کارهاســت!«1 کــه برتریــن  ــده  ــاد انجــام ب کار را زی ــد: »ایــن  خیــر«. امــام فرمودن
نــکات جالبــی در ایــن روایــت شــایان توجــه اســت؛ از جملــه این کــه شــیعیان راســتین حتــی 
ــا از درســتی آن  جزئیــات رفتارهــای عبــادی خــود را نیــز بــه معصومــان؟مهع؟ عرضــه می کردنــد ت
اطمینــان یابنــد و ایــن نکتــه بــا عنایــت بــه فضــای بدعت آلــود عصــر آنــان و خــوف شــیعیان از 
درغلتیــدن بــه دام ایــن بدعت هــا بیش تــر قابــل درک خواهــد شــد. از ســوی دیگــر، امــام معصــوم 
بــا تأییــد درســتی رفتــار عبــادی ایــن شــیعه، وی را بــر درســتی مســیر دینــی اش مطمئــن و امیــدوار 
 کردنــد و افــزون بــر ایــن، وی را تشــویق فرمودنــد و بــه انجــام دادن بیش تــر ایــن رفتــار عبــادی 

)طــواف نیابتــی از طــرف معصومــان؟مهع؟( توصیــه  کردنــد.

1. عــن موســی بــن القاســم قــال: قلــت ألبــی جعفــر الثانــی؟ع؟: قــد أردت أن أطــوف عنــک وعــن أبیــک فقیــل لــی: 
إن األوصیــاء ال یطــاف عنهــم، فقــال لــی بــل طــف مــا أمکنــک فإنــه جائــز. ثــم قلــت لــه بعــد ذلــک بثــالث ســنین: 

کنــت اســتأذنتک فــی الطــواف عنــک وعــن أبیــک فأذنــت لــی فــی ذلــک إنــی 
ــه قــال: و مــا هــو؟ قلــت: طفــت یومــا عــن رســول  ــم وقــع فــی قلبــی شــئ فعملــت ب فطفــت عنکمــا مــا شــاء اهلل ث
اهلل؟لص؟ فقــال: ثــالث مــرآت صلــی اهلل علــی رســول اهلل، ثــم الیــوم الثانــی عــن أمیــر المؤمنیــن ثــم طفــت الیــوم 
الثالــث عــن الحســن؟ع؟ والرابــع عــن الحســین؟ع؟ والخامــس عــن علــی ابــن الحســین؟ع؟ والســادس عــن أبــی 
جعفــر محمــد بــن علــی؟ع؟ والیــوم الســابع عــن جعفــر بــن محمــد؟ع؟ والیــوم الثامــن عــن أبیــک موســی؟ع؟ 
ــا ســیدی وهــؤالء الذیــن أدیــن اهلل بوالیتهــم فقــال:  والیــوم التاســع عــن أبیــک علــی؟ع؟ والیــوم العاشــر عنــک ی
إذن واهلل تدیــن بالدیــن الــذی ال یقبــل مــن العبــاد غیــره، قلــت: و ربمــا طفــت عــن أمــک فاطمــة؟اهس؟ وربمــا لــم 

ــه إن شــاء اهلل. )کافــی، ج 4 ، ص 413(. ــه أفضــل، مــا أنــت عامل أطــف، فقــال: اســتکثر مــن هــذا فإن
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کــه پــس از دریافــت وجــوه شــرعی از  معنویت گرایــی و روح توحیــدی حضــرت چنــان بــود 
ــد.1 ــول می کردن ــب قب ــد طل ــوده، از خداون ــا فرم ــان دع ــق آن ــیعیان، در ح ش

2. سیره فردی
مباحثــی هم چــون: تغذیــه، اســتراحت، بهداشــت، زینــت، لبــاس و معیشــت و آداب ســفر در 

ُبعــد فــردی قابل بحــث اســت. امــا متأســفانه روایــات زیــادی در این بــاره وجــود نــدارد.
1-2- خواب و استراحت

از مهم تریــن نــکات در ســیره معصومــان؟مهع؟ در ایــن زمینــه، می توان به مســأله ســحرخیزی 
کــه امــام  کــرد. ایــن مهــم در ســفارش پیامبــر؟لص؟ بــه امیرمؤمنــان؟ع؟ دیــده می شــود  اشــاره 

جــواد؟ع؟ آن را یــادآور شــده اند. )ابــن خلــکان، ج4: 175(
2-2- بهداشت

کــه  ایــن اصــل مهــم، در ســیره اهل بیــت؟مهع؟ از جملــه امــام جــواد؟ع؟ بــه چشــم می خــورد 
کــردن  بــرای تأمیــن ســالمت جســمی، از اقدامــات پیش گیرانــه بهداشــتی و طبــی هم چــون فصــد 
ــب  ــود، رگ مناس ــد، خ ــل فص ــن عم ــواد؟ع؟ ضم ــام ج ــه ام ک ــده  ــی آم ــد. در روایت ــره می بردن به
کــه وی و دیگــر اطبــا از وجــود آن رگ و  کار را بــه طبیــب معرفــی فرمودنــد در حالــی  بــرای ایــن 

ــد! )ابــن شهرآشــوب، ج3: 495( خاصیتــش بی اطــالع بودن
 جلــوه دیگــر بهداشــت در زندگــی امــام جــواد؟ع؟، شست شــوی دســت ها پــس از صــرف غــذا 
ــه ســر و  ــد و پــس از شســتن دســت ها، آن هــا را ب ــای غــذا در دســت ها نمان ــی و بقای ــا چرب ــود ت ب
کــه  کســانی قــرار ده  صــورت می مالیدنــد و زیــر لــب ایــن دعــا را زمزمــه می کردنــد: »خدایــا مــرا از 

ــا و ذلــت نمی شــوند!« و نیــز می فرمــود: دچــار تنگن
کــه پــس از غــذا دســتت را شســتی، قبــل از خشــک کردن بــا دســتمال، آن را بــه   هنگامــی 
صــورت و چشــمانت بمــال و بگــو: خدایــا از تــو زینــت و محبــت می خواهــم و از نفــرت و 

بغــض بــه تــو پنــاه می بــرم.2

ــم  ــی عنه ــک و رض ــل اهلل من ــاب تقب ــل الحس ــد و ص ــی: ق ــب إل ــال وکت ــی، ق ــد الهمدان ــن محم ــم ب ــن إبراهی 1. ع
کــذا، فبــارک لــک فیــه وفــی  وجعلهــم معنــا فــی الدنیــا و الخــرة و قــد بعثــت إلیــک مــن الدنانیــر بکــذا و مــن الکســوة 

کشــی، ج 2، ص 968(. جمیــع نعمــة اهلل علیــک .... )رجــال 
ــه مــن الغمــر  ــا جعفــر الثانــی؟ع؟ یــوم قــدم المدینــة تغــدی معــه جماعــة فلمــا غســل یدی 2. روی عمــن شــهد أب
مســح بهمــا رأســه ووجهــه قبــل أن یمســحهما بالمندیــل و قــال: » اللهــم اجعلنــی ممــن ال یرهــق وجهــه قتــر وال ذلة 



₪ 55 سبک زندگی و سیره اخالقی امام جواد؟ع؟

3-2- آراستگی و زینت

ایــن  از  امــام جــواد؟ع؟ جلوه هــای مختلفــی داشــت. یکــی  آراســتگی و تزییــن در ســیره 
امــام  روایتــی،  طبــق  بــود.  حنــا  هم چــون  بهداشــتی  و  زینتــی  مــواد  از  بهره گیــری  جلوه هــا، 
گونــه ای  جــواد؟ع؟ هنــگام اســتحمام در تمامــی بــدن مبارکشــان از حنــا اســتفاده می کردنــد بــه 
کــه پــس از اســتحمام، اثــر حنــا بــر تمامــی بــدن حضــرت دیــده می شــد. )کلینــی، ج 6: 509(
کــه البتــه   اســتفاده از بــوی خــوش و عطــر نیــز جلــوه دیگــری از ســیره فــردی آن حضــرت بــود 
گــر بــه بهــای زیــاد تهیــه شــود،  بعــد اجتماعــی نیــز دارد. آن حضــرت اســتفاده از مشــک را حتــی ا

تجویــز و توصیــه می کردنــد و بــه ســیره پــدر بزرگــوارش اســتناد می فرمودنــد. )همــان: 517(
کــردن نیــز جلــوه دیگــری از تزییــن در ســیره امــام جــواد؟ع؟ بــود. بنــا بــه   انگشــتر بــه دســت 
کــه روی  نقــل موفــق خــادم امــام جــواد؟ع؟ آن حضــرت انگشــتری نقــره ای در دســت داشــتند 

آن نوشــته بــود: »حســبی اهلل.« و فرمــود: 
ج  کــه هنــگام وفــات بــه مــن دادنــد و فرمودنــد: »از دســتت خــار ایــن انگشــتری پــدرم اســت 

نکــن تــا آن را بــه فرزنــدت بسپاری«.)طبرســی: 92(

4-2- آداب سفر

کــردن و آداب مربــوط بــه آن، از دیگــر محورهــای ســیره فــردی اســت. از جملــه نــکات  ســفر 
ــه ســفر  ــه توصیــه حضــرت ب ــوان ب ــل اســتنباط از ســیره امــام جــواد؟ع؟ در مــورد ســفر، می ت قاب
کوتاهــی ســفر می شــود. )همــان( هم چنیــن، پیش بینــی  کــرد؛ زیــرا موجــب  اشــاره  در شــب 
ــه  ــوازم ســفر و مشــکالت و آســیب های احتمالــی، از دیگــر ابعــاد ســیره امــام جــواد؟ع؟ در مقول ل
کــه قصــد ســفر بــه تکریــت بــرای دیــدار بــا مأمــون را  ســفر اســت. بــرای نمونــه، ایشــان هنگامــی 
گل والی نیــز نمی رفــت، بــه بعضــی از  کــه هــوا آفتابــی بــود و احتمــال بــاران و  داشــتند، در حالــی 
کــه هنــگام بــارش بــاران و  کــه دم اســب حضــرت را ببندنــد، زیــرا رســم بــود  غالمانــش فرمودنــد 
کــب نشــود.  گل والی بــه را یــا عبــور از آب، ُدم حیــوان را می بســتند تــا حــرکات آن موجــب ترشــح 
گاهــی داشــتند، بــا وجــود شــگفتی و یــا اســتهزا  کــه بــه علــم الهــی، از وضعیــت مســیر آ آن حضــرت 
کــه یــک یــا دو میــل از  کردنــد. همیــن  کار اقــدام  ج، بــه ایــن  برخــی از حاضــران ماننــد عمــر بــن فــر

». قــال: و فــی حدیــث آخــر یــروی عــن النبــی؟لص؟ قــال: قــال: إذا اغتســلت یــدک بعــد الطعــام فامســح وجهــک 
و عینیــک قبــل أن تمســح بالمندیــل و تقــول: اللهــم إنــی أســألک الزینــة، والمحبــة وأعــوذ بــک مــن المقــت 

والبغضــة. )المحاســن، ج 2 ص 724(.
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کــه امــام؟ع؟  کــه آب از آن بیــرون زده بــود و در حالــی  مســیر را طــی نمودنــد، بــه نهــری رســیدند 
ادامــه مســیر دادنــد، دیگــران مشــغول بســتن ُدم مرکب هایشــان شــدند! )طوســی: 518(

کارهــا،1 تــرک عجلــه و شــتاب،2  از دیگــر محورهــای ســیره فــردی امــام جــواد؟ع؟، اتقــان در 
کار در وقــت مناســب و پرهیــز از انجــام دادن آن قبــل از فراهــم شــدن شــرایط،3 و  انجــام دادن 

کار اســت.4 کاذب بــه ســرانجام  پرهیــز از خوش بینــی افراطــی و اطمینــان 

یست محیطی 1. سیره ز
چگونگــی ارتبــاط بــا طبیعــت و حیوانــات، بعــد دیگــری در ســیره فــردی امــام جــواد؟ع؟ 
اســت. آبادانــی طبیعــت و تــالش بــرای احیــا و حفــظ محیط زیســت، جلــوه جالبــی در حیــات 
کــه بــه ویــژه امــروزه، بشــر نیــاز فــراوان بــه آن دارد. در روایــت پیش گفتــه  معصومــان؟مهع؟ اســت 
کــه امــام هنــگام مغــرب، وارد  کــه مربــوط بــه بازگشــت حضــرت از ســفر بغــداد بــود، چنیــن آمــده 
ــود،  ــجد ب ــن مس ــه در صح ک ــدری  ــت ِس ــای درخ ــد و پ ــوزه ای آب طلبیدن ک ــدند و  ــجدی ش مس
کــرد؛ آن هــم  گرفتنــد و پــس از اتمــام وضــو، آن درخــت بی ثمــر شــروع بــه میــوه دادن  وضــو 
گــوارا و بی هســته. )مفیــد، ج 2: 289( ایــن جریــان هــر چنــد از یــک خــرق عــادت  میــوه ای 
در زندگــی امــام جــواد؟ع؟ حکایــت دارد، پیــام دیگــرش، نقــش حضــرت در آبادانــی طبیعــت 
اســت، امــام از طــرق عــادی و غیرعــادی و دیگــران از طــرق عــادی و طبیعــی. امــا مهــم، اهتمــام 

معصومــان بــه حفــظ طبیعــت اســت.
کــه از توجــه  کــرد  کرمانــی می تــوان اشــاره  در مــورد حیوانــات نیــز بــه روایــت محمــد بــن ولیــد 
بــه تغذیــه حیوانــات حکایــت دارد. وی بــه دیــدار امــام جــواد؟ع؟ رفــت و بــه دســتور حضــرت از 
او پذیرایــی  شــد. پــس از صــرف غــذا، غــالم امــام  خواســت تمــام آن چــه را در ســفره مانــده بــود 

کنــد امــا حضــرت فرمودنــد:  جمــع 

1. و قال: إظهار الشئ قبل أن یستحکم مفسدة له. )تحف العقول، ص 754(.
کــن فیــه لــم ینــدم تــرک العجلــة والمشــورة والتــوکل عنــد العــزم علــی اهلل عزوجــل. )کشــف الغمــة،  2. ثــالث مــن 

ج 3 ، ص 141(.
ــن علیکــم األمــد فتقســوا قلوبکــم وارحمــوا  3. و قــال الجــواد؟ع؟ ال تعالجــوا االمــر قبــل بلوغــه فتندمــوا وال یطول

ــان، ص 241(. ــم. )هم ــة له ــن اهلل بالرحم ــة م ــوا الرحم ــم واطلب ضعفاءک
4. و قــال الجــواد؟ع؟: مــن انقــاد إلــی الطمأنینــة قبــل الخبــرة، فقــد عــرض نفســه للهلکــة والعاقبــة المتعبــة. 

)بحاراالنــوار، ج 86 ، ص 143(.
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گوســفند باشــد و در  گــر یــک ران  کــن حتــی ا دســت نگهــدار! در صحــرا بقایــای ســفره را رهــا 
کــن. )راونــدی، ج1: 389( غیــر صحــرا جمــع 

2. سیره خانوادگی
کــه در رفتــار آنــان  یکــی دیگــر از محورهــای مهــم در ســیره معصومــان؟مهع؟، اصولــی اســت 
بــا خانــواده و خویشــان دیــده می شــد. در ارتبــاط بــا خویشــان، مســأله صله رحــم از ویژگی هــای 

گویــد:  مهــم امــام جــواد؟ع؟ بــود. ابوهاشــم جعفــری 
امــام جــواد؟ع؟ ســیصد دینــار بــه مــن داد تــا بــه یکــی از پســرعموهایش برســانم و فرمــود: 
کنــد و  کنــی تــا بــا ایــن پــول تجــارت  »از تــو خواهــد خواســت تــا بــه او یــک مشــتری معرفــی 

کار را بکن«.)کلینــی، ج1: 495( تــو ایــن 

رعایــت حقــوق والدیــن، از دیگــر ابعــاد مهــم در ســیره خانوادگــی امــام جــواد؟ع؟ اســت. 
ایــن حقــوق بــه زمــان حیــات والدیــن مختــص نیســت و بعــد از وفاتشــان نیــز ادامــه دارد. نمونــه 
ــه  ک ــردی را  ــوارش، ف ــدر بزرگ ــهادت پ ــد از ش ــواد؟ع؟ بع ــام ج ــه ام ــاره آن ک ــن ب ــر در ای ــایان ذک ش
مبلــغ چهارهــزار درهــم از امــام رضــا؟ع؟ طلــب داشــت و نگــران وصــول آن بــود، فراخواندنــد و 
کردنــد.1 اقامــه عــزا پــس از شــهادت پــدر، جلــوه ای دیگــر از رعایــت حقــوق  طلــب او را پرداخــت 

پــدر توســط آن حضــرت بــود.2
کنــار والدیــن و خویشــان، همســر و فرزنــدان، از مهم تریــن ارکان خانــواده هســتند. امــام  در 
گزینــش همســر، بــه توصیــه بســیار مهــم پیامبــر؟لص؟  جــواد؟ع؟ بــه معیارهــای درســت در 

کــه می فرماینــد:  توجــه داشــتند 
کــه از اخــالق و دیــن و امانــت داری اش راضــی  کســی نــزد شــما آمــد  گــر بــرای ازدواج،  ا

ــه أربعــة آالف درهــم، فقلــت فــی نفســی: ذهــب  ــی علی ــال: مضــی أبوالحســن الرضــا؟ع؟ ول 1. عــن المطــر فــی ق
کان غــدا فأتنــی ولیکــن معــک میــزان و أوزان، فدخلــت علــی أبــی جعفــر؟ع؟  مالــی، فأرســل إلــی أبوجعفــر؟ع؟ إذا 
کان تحتــه فــإذا  فقــال لــی: مضــی أبــو الحســن و لــک علیــه أربعــة آالف درهــم؟ فقلــت: نعــم فرفــع المصلــی الــذی 
گرفتــن بــه وقــت نیــاز در ســیره  گفتنــی اســت اصــل قــرض  تحتــه دنانیــر فدفعهــا إلــی. )کافــی، ج 1، ص 794(؛ 
کار می گذاشــتند و نیــز در عمــل بــه آیــه  گــرو نــزد طلــب  معصومــان؟مهع؟ وجــود داشــته، امــا آنــان معمــواًل رهنــی و 

شــریف 282 از ســوره بقــره، آن را مکتــوب می کردنــد تــا حــق قــرض دهنــده تضییــع نگــردد.
کنــت بالمدینــة، وکنــت أختلــف إلــی أبــی جعفــر؟ع؟، وأبــوه بخراســان فدعــا جاریتــه یومــا  2. قــال أمیــة بــن علــی: 

فقــال لهــا: قولــی لهــم یتهیئــون للمأتــم. )دالئــل االمامــة، ص 104(.
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گرنــه فتنــه و فســاد بزرگــی پدیــد خواهــد آمــد!1 کنیــد و  هســتید، بــا او ازدواج 

کیــد بــر انــدک بــودن مهریــه و مطابقــت آن بــا   نکتــه دیگــر در ســیره همســرداری حضــرت، تأ
کــه مقــدار آن پانصد  مهرالســنه بــود. ایشــان از پیامبــر؟لص؟ در میــزان مهریــه، تبعیــت می کردنــد 

درهــم2 و در جهــت توصیه هــای پیامبــر؟لص؟ مبنــی بــرانــدک بــودن میــزان مهریــه بــود.3
ــر روایتــی، امــام جــواد؟ع؟  ــه اســت. بناب ع مهری ــو ــه ُبعــد معنــوی در ن نکتــه دیگــر، توجــه ب
کــه  گرامیشــان رســیده بــود، معیــن فرمودنــد  کــه از پــدران  هنــگام تزویــج ام الفضــل، مناجاتــی را 
کــه در زندگــی زناشــویی، ُبعــد مــادی  ع خــود، جالــب و بی نظیــر اســت و حکایــت از آن دارد  در نــو
ــن  ــل، ای ــه  ام الفض ــه در مهری ک ــت  ــد نیس ــه بعی ــدارد.4 البت ــدی ن کلی ــش  ــدار آن، نق ــه و مق مهری

مناجــات را عــالوه بــر مهرالســنه، مقــرر فرمــوده باشــند.
فرزنــدان رکــن دیگــر خانــواده هســتند و آنــان نیــز حقوقــی بــر دوش والدیــن دارنــد. انتخــاب 
نــام نیــک بــرای فرزنــدان یکــی از مهم تریــن حقــوق بــر والدیــن اســت.5 امــام جــواد؟ع؟ هــم 
ــه شــیعیان چنیــن توصیــه  ــد و هــم ب ــرده بودن ک ــدان خــود نام هــای نیــک انتخــاب  ــرای فرزن ب
کــه از حضــرت  می فرمودنــد. یکــی از شــیعیان، بــه حضــور ایشــان رســید و در ذهــن داشــت 

کتابــه بخطــه قــال  کتبــت إلــی أبــی جعفــر؟ع؟ فــی التزویــج، فأتانــی  1. عــن إبراهیــم بــن محمــد الهمدانــی قــال: 
کبیــر(.  رســول اهلل؟لص؟: إذا جاءکــم مــن ترضــون خلقــه ودینــه فزوجــوه )إال تفعلــوه تکــن فتنــة فــی األرض و فســاد 
کتبــت إلــی أبــی جعفــر الثانــی؟ع؟ أســأله عــن  )کافــی، ج 5 ، ص 743(؛ عــن الحســین ابــن بشــار الواســطی قــال: 
ــوه تکــن فتنــة فــی األرض و فســاد  النــکاح فکتــب: مــن خطــب إلیکــم فرضیتــم دینــه وأمانتــه فزوجــوه، إال تفعل

کبیــر. )تهذیــب االحــکام، ج 7 ، ص 693(.
2. ثــم إن محمــد بــن علــی بــن موســی یخطــب أم الفضــل بنــت عبــداهلل المأمــون، وقــد بــذل لهــا مــن الصــداق مهــر 

جدتــه فاطمــة؟اهس؟ بنــت محمــد؟لص؟ و هــو خمســمائة درهم جیــادا... )ارشــاد، ج 2، ص 482(.
3. قال رسول اهلل؟ع؟: ]خیر نساء أمتی أصبحهن وجوها و أقلهن مهورا. )ابن عدی، الکامل، ص 463(.

ــی الجــواد؟ع؟  ــا أبــی وکان خادمــا لمحمــد بــن عل ــی قــال حدثن 4. عــن إبراهیــم بــن محمــد بــن الحــارث النوفل
کتــب إلیــه أن لــکل زوجــة صداقــا مــن  لمــا زوج المأمــون أبــا جعفــر محمــد بــن علــی بــن موســی الرضــا؟ع؟ ابنتــه 
کثــر  کمــا جعــل أموالکــم معجلــة فی الدنیــا و  ک  مــال زوجهــا وقــد جعــل اهلل أموالنــا فی الخــرة مؤجلــة مذخــورة هنــا
هاهنــا و قــد أمهــرت ابنتــک الوســائل إلــی المســائل و هــی مناجــاة دفعهــا إلــی أبــی قــال دفعهــا إلــی أبــی موســی 
قــال دفعهــا إلــی أبــی جعفــر قــال دفعهــا إلــی محمــد أبــی قــال دفعهــا إلــی علــی بــن الحســین أبــی قــال دفعهــا إلــی 
الحســین أبــی قــال دفــع ا إلــی الحســن أخــی قــال دفــع ا إلــی أمیرالمؤمنیــن علــی بــن أبــی طالــب؟ع؟ قــال دفعهــا 
إلــی رســول اهلل؟لص؟ قــال دفعهــا إلــی جبرئیــل؟ع؟ قــال یــا محمــد رب العــزة یقرئــک الســالم و یقــول لــک هــذه 
کنوزالدنیــا و الخــرة فاجعلهــا وســائلک إلــی مســائلک تصــل إلــی بغیتــک و تنجــح فــی طلبتــک فــال تؤثرهــا  مفاتیــح 
فــی حوائــج الدنیــا فتنجــس بهــا الحــظ مــن آخرتــک و هــی عشــرون وســائل تطــرق بهــا أبــواب الرغبــات فتفتــح و 

تطلــب بهــا الحاجــات فتنجــح و هــذه نســختها. )مهــج الدعــوات و منهــج العبــادات، ص 952(.
کّلِ  ْن یِطیَعــه ِفــی 

َ
5. و َقــاَل ِإّنَ ِلْلَوَلــِد َعَلــی اْلَواِلــِد َحّقــًا - وِإّنَ ِلْلَواِلــِد َعَلــی اْلَوَلــِد َحّقــًا - َفَحــّقُ اْلَواِلــِد َعَلــی اْلَوَلــِد - أ

َمــه اْلُقــْرآَن.  َدَبــه ویَعّلِ
َ
ــَن أ ــَن اْســَمه ویَحّسِ ْن یَحّسِ

َ
 ِفــی َمْعِصیــِة اهلل ُســْبَحاَنه - وَحــّقُ اْلَوَلــِد َعَلــی اْلَواِلــِد - أ

َّ
َشــیٍء ِإال

)نهــج البالغــة، تحقیــق صبحــی صالــح، ص 645، حکمــت 993(.
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گاه خــود امــام  کنــد. نــا کــه همســرش بــه آن حاملــه بــود، دعــا  بخواهــد بــرای پســر شــدن فرزنــدی 
ــد: »نامــش را احمــد بگــذار!« )طبــری: 401( گشــودند و فرمودن لــب بــه ســخن 

3. سیره اجتماعی
کلــی و مشــتمل بــر چنــد محــور جزیــی، یعنــی ســیره فرهنگــی،  ســیره اجتماعــی، عنوانــی 
کــه ســیره فرهنگــی را می تــوان مهم تریــن دانســت،  معاشــرتی، مدیریتــی و سیاســی. از آن جــا 

ــم. ــی می پردازی ــیره اجتماع ــاد س ــد از ابع ــن بع ــه ای ــدا ب ابت
1-5- سیره اجتماعی- فرهنگی

 در ســیره فرهنگــی، بــه بررســی رفتــار معصــوم در ارتقــای ســطح علمــی و اخالقــی جامعــه 
گفتــن از روی علــم، از مهم تریــن اصــول در ســیره علمــی -  کیــد بــر ســخن  پرداختــه می شــود. تأ

ــاره می فرماینــد:  فرهنگــی آن حضــرت اســت. امــام جــواد؟ع؟ در این ب
کند حتی دو نفر نیز دچار اختالف نمی شوند؛1  گر فرد جاهل سکوت  ا

کنایــه از آن کــه تمــام مصائــب در عرصــه علمــی - فرهنگــی را افــراد جاهلــی پدیــد می آورنــد 
کــه بــه دروغ، داعیــه رهبــری جامعــه را دارنــد و بــه جــای هدایــت، ضاللــت بــه ارمغــان می آورنــد.
ــر اســاس  تبییــن معــارف و حقایــق مکتــب، از مهم تریــن ابعــاد در ســیره فرهنگــی اســت. ب
روایــات متعــدد، امــام ضمــن پاســخ بــه پرســش های مکتــوب و شــفاهی شــیعیان و غیرشــیعیان، 
معــارف نــاب اســالم را روشــن می ســاختند. ایــن تبیین هــا در مــورد محورهــای ذیــل بــوده اســت: 

- تبیین مفاهیم مهم اعتقادی هم چون توحید و نفی تجسیم و نفی رؤیت خداوند؛
- معرفی اوصاف انبیاء؛

- معرفی مقام و شئون امام و امامت؛
- بیان نکات تفسیری و تاریخی؛

- پاسخ به پرسش های فقهی؛
آنــان.  معرفتــی  و  علمــی  مشــکالت  رفــع  طریــق  از  آل محمــد  ایتــام  کفالــت  بــر  کیــد  تأ  -
)عطاردی: 90 ، 185،92 ، 93 ، 62 ، 97 ، 98 ، 101 ، 102 ، 103 ، 36 ، 44 ، 40 ، 108 ، 130 

)218 ، 179 ، 151 ،

1. و قال الجواد؟ع؟: لو سکت الجاهل ما اختلف الناس. )الفصول المهمة، ج 2 ، ص 5501(.
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بــه پرســش ها،  پاســخ  و  امــام؟ع؟  زمینــه معرفــی  و شــواهد جالب توجــه در  از نمونه هــا   
حکایتــی اســت مربــوط بــه روزهــای آغازیــن امامــت آن حضــرت. بــا عنایــت بــه این کــه امــام 
جــواد؟ع؟ هنــگام شــهادت پــدر بزرگــوارش در ســن طفولیــت بــه ســر می بردنــد، برخــی از شــیعیان 
ــه مدینــه آمــده، در پــی  ــان ب ــد شــدند؛ ازایــن رو، جمعــی از آن در امامــت آن حضــرت دچــار تردی
ع برآمدنــد. آنــان در خانــه امــام صــادق؟ع؟ )بــه علــت وســعت و خالــی  تحقیــق در ایــن موضــو
گــرد آمدنــد و پــس از لحظاتــی عبــداهلل بــن موســی داخــل شــد و در صــدر مجلــس نشســت  بــودن( 
کــس ســؤالی دارد بپرســد!« امــا  کســی نــدا داد: »ایــن، فرزنــد رســول اهلل؟لص؟ اســت. هــر  و 
کــه ســؤاالتی از او پرســیدند و پاســخ های بی ربطــی داد، مــردم و فقهــای حاضــر متحیــر  هنگامــی 
کاش امــام جــواد؟ع؟  کــه ای  ــا خــود می گفتنــد  ــد و ب شــدند و درصــدد تــرک آن مجلــس برآمدن
گاه دری از ســمت صــدر مجلــس بــاز شــد و  می آمدنــد و ســؤاالت را از ایشــان می پرســیدیم. نــا
کــه صاحــب مســأله،  کردنــد. هنگامــی  امــام جــواد؟ع؟ داخــل شــدند و نشســتند و همــه ســکوت 
گفتنــد، بهــت و حیــرت همــه  کامــل پاســخ  ســؤالش را پرســید و امــام بــه درســتی و بــه طــور 
گرفــت و همــه شــاد شــدند و دعــا و ثنــا گفتنــد و بــه حضــرت عــرض کردنــد: »عمــوی  مجلــس را فرا
گفتنــد: »ال الــه اال اهلل«، و رو بــه عمــو  گفــت!« امــام بــا ناراحتــی  شــما مســائل را این چنیــن پاســخ 
ــه فــردای قیامــت در پیشــگاه او  ک ــاه بزرگــی اســت  گن ــد  ــزد خداون ــد »ای عمــو! ن ــرده، فرمودن ک
کــه در میــان امــت  کــه چــرا بــه آن چــه نمی دانســتی فتــوا دادی، در حالــی  بایســتی و از تــو بپرســد 
اعلــم از تــو وجــود دارد؟« جماعــت حاضــر، در ادامــه ایــن مجلــس، مســائل بســیاری از حضــرت 

کردنــد. )مفیــد: 102( کامــل شــنیدند و بــه امامــت حضــرت یقیــن پیــدا  پرســیدند و پاســخ 
کــه شــیعیان بــه علــت شــهادت امــام  کــه در برهــه ای حســاس  گویــای آن اســت  ایــن روایــت، 
رضــا؟ع؟ و عــدم شــناخت امــام جانشــین در ســرگردانی بــه ســر می بردنــد و مدعیــان دروغینــی 
نیــز در مســند فتــوا و پاســخ گویی نشســته بودنــد، امــام جــواد؟ع؟ بــا حضــور بــه موقــع و بــا غیــرت 
کردنــد و آنــان را بــا  گمراهــی و انحــراف شــیعیان را ســد  الهــی و دینــی و بــا جدیــت و عتــاب، مســیر 

کردنــد. شــخصیت الهــی خویــش آشــنا ســاختند و حجــت را بــر مــردم تمــام 
دیگــر ســخن در ایــن بــاره آن کــه امــام جــواد؟ع؟ می کوشــیدند تــا مــردم بــه محوریــت امــام 
گاه شــوند؛ بدیــن لحــاظ، در پاســخ بــه پرســش های افــراد،  معصــوم در همــه امــور جامعــه آ
کــه یکــی از  معمــواًل بــه ســخن و ســیره امامــان پیشــین اســتناد می کردنــد. بــرای مثــال، هنگامــی 
شــیعیان بــه نــام ابراهیــم بــن ولیــد بــه حضــور امــام مشــرف شــد و پرســش هایی داشــت، حضــرت 
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کردنــد. هنگامــی  در پاســخ، بــه ســخن و رفتــار جــدش امــام صــادق؟ع؟ و پــدر بزرگــوارش اســتناد 
کــه وی از امــام دربــاره حــالل بــودن اســتفاده از مشــک پرســید، امــام جــواد؟ع؟ فرمــود: 

ــن ســهل  ــا فضــل ب کننــد. ام ــه مشــک را در...... برایــش تهیــه  ک ــود  ــدرم دســتور داده ب پ
کار را عیــب می گیرنــد! و پــدرم در پاســخ  کــه مــردم ایــن  ضمــن مکتوبــی، بــه پــدرم نوشــت 
کاری  وی چنیــن نوشــت: »یوســف لبــاس دیبــای مطــال می پوشــید و بــر صندلی هــای طــال
شــده می نشســت و ایــن، چیــزی از حکمــت او نکاســت. ســلیمان نیــز چنیــن بــود.« پــس از 

کننــد. کــه غالیــه ای بــه چهارهــزار درهــم برایــش تهیــه  آن پــدرم دســتور دادنــد 

او سپس پرسید: »دوستان شما در قبال این مواالت چه اجری دارند؟« امام فرمودند: 
کــه مرکــب حضــرت را هنــگام رفتــن  ابوعبــداهلل جعفــر بــن محمــد؟ع؟ غالمــی داشــتند 
ــد.  ــه مدینــه آمدن گروهــی از شــیعیان از خراســان ب ــه  ــا آن ک ــه مســجد نگــه می داشــت. ت ب
گفــت: »حاضــری تمــام  کــه دارای مــال فراوانــی بــود، بــه غــالم حضــرت  یکــی از آنــان 
کــه بــه  کنــی!« غــالم  گــذار  امــوال مــرا داشــته باشــی و در عــوض، ایــن خدمــت را بــه مــن وا
کــرد:  پیشــنهاد وسوســه انگیزی مواجــه شــده بــود، نــزد امــام صــادق؟ع؟ آمــده، عــرض 
ــه  ــری را متوج ــد خی ــر خداون گ ــال ا ــد؛ ح گاهی ــن آ ــت م ــت و مصاحب ــول خدم ــه ط ــما ب »ش
ع را بازگفــت، امــام صــادق؟ع؟  کــه موضــو کــرده باشــد، موافقــت می کنیــد؟« هنگامــی  مــن 
کــه غــالم قصــد رفتــن داشــت، امــام او را فــرا  فرمودنــد: »حرفــی نیســت!« امــا هنگامــی 
کــه در خدمــت و مصاحبــت مــا بــودی،  خواندنــد و فرمودنــد: »بــه لحــاظ ایــن مدتــی 
کــه در روز قیامــت،  نکتــه ای را می گویــم و خــودت در انتخــاب مســیرت مختــاری. بــدان 
پیامبــر؟لص؟ چنــگ بــه نــور الهــی می زنــد و امیرمؤمنــان؟ع؟ بــه نــور پیامبــر؟لص؟ و مــا بــه 
نــور امیرمؤمنــان؟ع؟ و شــیعیان بــه نــور مــا چنــگ می زننــد و داخــل می شــوند، در همــان  
گفــت: »مــن بــودن در  کــه مــا داخــل می شــویم.« و پــس از ایــن ســخنان، غــالم  جایــی 

خدمــت شــما را اختیــار می کنــم و آخــرت را ترجیــح می دهم«.)راونــدی، ج 1: 392(

 از ایــن روایــت، عــالوه بــر اســتناد امــام جــواد؟ع؟ بــه ســخن و رفتــار معصومــان پیــش از 
خــودش، نکتــه دیگــری اســتنباط می شــود و آن، تبییــن عظمــت و ارزش تشــیع و مــواالت 
گــر این گونــه روشــنگری ها را در فضــای مســموم و قریــن بــا دشــمنی های  اهل بیــت؟مهع؟ اســت. ا
بنی عبــاس و برخــی دیگــر از بدخواهــان، حســودان و مغرضــان نســبت بــه اهل بیــت؟مهع؟ تصــور 

ــم. ــی می بری ــت آن پ ــه اهمی ــر ب ــم، بیش ت کنی
اقامــه ســنت های حســنه و مقابلــه بــا بدعت هــا و انحرافــات و مجعــوالت، از دیگــر ابعــاد 
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حرکــت فرهنگــی امــام جــواد؟ع؟ بــود. بــرای مثــال، اقامــه عــزا بــرای شــهادت امــام معصــوم، از 
کــه امــام جــواد؟ع؟ بــه آن عمــل می کردنــد و طبعــًا شــیعیان نیــز از آن پیــروی  ســنت هایی اســت 
کــه امــام رضــا؟ع؟ بــه شــهادت رســیدند، امــام جــواد؟ع؟ بــه یکــی از  می نمودنــد. هنگامــی 
کــه آمــاده عــزاداری شــوند.« پــس از چنــد روز،  کنیــزان فرمودنــد: »بــه بســتگان حضــرت بگویــد 

خبــر شــهادت ایشــان بــه مدینــه رســید. )طوســی: 516(
در مقابلــه بــا منحرفــان و جریانــات انحرافــی نیــز از روش هــا و ابزارهایــی بهــره می جســتند 
کــه از مهم تریــن آن هــا، بیــان ماهیــت افــراد و جریان هــای انحرافــی و نیــز تطبیــق آیــات قــرآن بــر 
آن هــا بــود. مثــاًل آن حضــرت، آیــه )وجــوه یومئــذ خاشــعه عاملــه ناصبــه( را بــر ناصبیــان، زیدیــان 
ــد.1 تبییــن معــارف و اثبــات انحــراف  ــد، تطبیــق می فرمودن ــان بودن کــه هم فکــر ناصبی و واقفــه 
عالم نمایــان وابســته بــه دربــار عباســی، روش دیگــری در ایــن زمینــه بــود. بــرای نمونــه، می تــوان 
بــه جریــان معــروف اختــالف فقهــا در دربــار معتصــم دربــاره چگونگــی قطــع دســت ســارق اشــاره 
کــرد. در حالــی کــه هریــک از آنــان، دیدگاهــی متفــاوت داشــتند، امــام جــواد؟ع؟ به اصــرار معتصم، 
نظــر خویــش دال بــر قطــع چهــار انگشــت دزد را ابــراز فرمودنــد و به آیــه )و ان المســاجدهلل فال تدعوا 
مــع اهلل احــدا( اســتناد فرمودنــد کــه موجب شــگفتی حاضران از ســویی و رســوایی فقهــای دروغین 
دربــاری از ســوی دیگــر گردیــد. )عیاشــی، ج1: 320( در مــوردی دیگــر، آن حضــرت خطــای فتــوای 
کردنــد. )طوســی، ج7 : 294(  یکــی از فقهــای عامــه بــه نــام ابــن شــبرمه در یــک مســأله را برمــال 
کوبنــده امــام جــواد؟ع؟ در مجلــس مأمــون، بــه روایــات جعلــی  نمونــه دیگــر، پاســخ های جالــب و 

کثــم دربــاره فضایــل خلفاســت. )طبرســی، ج2: 247( یحیــی بــن ا
 تشــویق شــیعیان و دیگــر مســلمانان بــه مخالفــت عملــی بــا بدعت هــا و احــکام بدعت آمیــز، 
شــیوه دیگــر آن حضــرت در مبــارزه بــا انحرافــات و منحرفــان بــود. بــرای نمونــه، آن حضــرت در 
کــه دربــاره چگونگــی انجــام دادن حــج پرســش داشــت، بــر انجــام دادن  پاســخ یکــی از شــیعیان 
ــم حــج  ــا بدعــت تحری ــی ب ــرای مخالفــت عمل ــه نظــر می رســد ب ــه ب ک ــد  کردن ــد  کی ــع تأ حــج تمت
تمتــع توســط خلیفــه دوم بــوده اســت؛)کلینی، ج4: 314( چنان کــه در جایــی دیگــر، حــج تمتــع 

را از حــج ِافــراد و ِقــران افضــل می دانســتند. )کلینــی، ج2: 155(

ــذ  ــة » وجــوه یومئ ــی الرضــا؟ع؟ عــن هــذه الی ــن عل ــال: ســألت محمــد ب ــه ق ــر، عمــن حدث ــی عمی ــن أب 1. عــن اب
کشــی، ج 2، ص  خاشــعة عاملــة ناصبــة » قــال: نزلــت فــی النصــاب والزیدیــة والواقفــة مــن النصــاب. )رجــال 

.)594
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بهره گیــری از مثال هــای مناســب و نیــز تنظیــر و تشــبیه احــکام بــه هــم، از دیگــر شــیوه های 
امــام جــواد؟ع؟ در تبییــن احــکام بــود. بــرای مثــال، آن حضــرت در پاســخ بــه یکــی از شــیعیان 
دربــاره ســر تفــاوت حکــم اســتقالل در حــال حرکــت و در حــال توقــف، آن را شــبیه تفــاوت حکــم 

قضــای نمــاز و روزه در زنــان دارای عــذر شــرعی دانســتند.1
کیــد بــر ســالمت فکــری و اخالقــی معلــم و مربــی و اســتاد، از دیگــر محورهــای شــایان ذکــر  تأ

در ســیره فرهنگــی امــام جــواد؟ع؟ اســت. آن حضــرت می فرماینــد: 
کــرده اســت. بنابرایــن،  گویــا او را عبــادت  گــوش فــرا دهــد،  گوینــده ای  هرکــس بــه ســخن 
گویــد، شــیطان را  گــر ســخن از شــیطان  گویــد، خــدا را پرســتیده و ا گــر فــرد، ســخن از خــدا  ا

پرســتیده اســت. )کلینــی، ج6 : 434(

گــون تبییــن می کردنــد؛ از جملــه: ارتبــاط رودررو  گونا آن حضــرت حقایــق مکتــب را از طــرق 
گردان  و مشــافهی و بهره گیــری از بیــان شــیوا و فصیــح، مکاتبــه، احتجــاج و مناظــره، تربیــت شــا

کیــد بــر ترویــج معــارف اهل بیــت ع توســط آنــان. )عطــاردی: 40 و 114 و 47 و 179( و تأ
جلــوه دیگــر در حیــات فرهنگــی - علمــی امــام جــواد؟ع؟، اســتمرار بخشــیدن بــه حرکــت 
کــه امامــان پیشــین از جملــه پــدر بزرگــوارش تحقــق  اجتماعــی – فرهنگــی شــبکه وکالــت اســت 
کردنــد. ایــن تشــکیالت،  بخشــیده بودنــد. امــام صــادق؟ع؟ ســازمان وکالــت، را پایه ریــزی 
نقــش بســیار مهمــی در جهت بخشــی و هدایــت شــیعیان در ابعــاد سیاســی، اجتماعــی، دینــی 
کــز  گســترش تدریجــی مرا و فرهنگــی داشــت. در دوره امامــت امــام جــواد؟ع؟، بــا توجــه بــه 
کمــی ســن امــام در آغــاز امامــت از ســوی دیگــر،  شیعه نشــین و افزونــی تعــداد شــیعیان از ســویی و 
گســترش یابــد و تقویــت شــود و بدیــن لحــاظ، امــام  کــه تشــکیالت وکالــت  اقتضــای آن داشــت 

بــه ایــن تشــکیالت عنایــت خــاص داشــتند.
نبــود.  ابعــاد مالــی منحصــر  –بــه  از پژوهش گــران  وظایــف وکال– برخــالف تصــور برخــی 
کــز اســتقرار ائمــه؟مهع؟ و مصــرف  جمــع آوری وجــوه شــرعی و تحویــل و انتقــال آن هــا بــه مرا
آن هــا در مــوارد مناســب، یکــی از وظایــف وکال بــود. از دیگــر وظایــف اصلــی وکال نقــش فرهنگــی 
و ارشــادی آنــان بــود. آنــان هنــگام تحیــر شــیعیان در امــر امامــت، پناهــگاه مطمئنــی بــرای 

1. و روی عــن الحســین بــن مســلم عــن أبــی جعفــر الثانــی؟ع؟ أنــه »ســئل مــا فــرق مــا بیــن الفســطاط وبیــن ظــل 
المحمــل، قــال: ال ینبغــی أن یســتظل فــی المحمــل، و الفــرق بینهمــا أن المــرأة تطمــث فــی شــهر رمضــان فتقضــی 

ک« الصیــام و ال تقضــی الصــالة، قــال: صدقــت جعلــت فــدا
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ارشادشــان بودنــد. نمونــه مناســب در ایــن بــاره، همــان حکایــت مــورد اشــاره در آغــاز ایــن بخــش 
کــه شــیعیان دربــاره جانشــینی امــام جــواد؟ع؟ بــه دلیــل  اســت. پــس از شــهادت امــام رضــا؟ع؟ 
کمــی ســن آن حضــرت دچــار تردیــد و تحیــر بودنــد، در بغــداد در خانــه عبدالرحمــان بــن حجــاج 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــرانجام ب ــد و س ــرد آمدن گ ــت،  ــت داش ــابقه وکال ــادق؟ع؟ س ــام ص ــان ام ــه از زم ک
کــه در ایــام حــج بــه مدینــه برونــد و از نزدیــک بــا امــام جــواد؟ع؟ دیــدار داشــته باشــند. و  رســیدند 
گذشــت، آنــان پــس از یــأس از صالحیــت عبــداهلل بــن موســی و اطمینــان بــه صالحیــت  چنان کــه 
امــام جــواد؟ع؟ بــرای امامــت، بــا طیــب خاطــر بــه بغــداد بازگشــتند و ایــن، از نقــش وکیلــی 
هم چــون عبدالرحمــان بــن الحجــاج در هدایــت دینــی مــردم بــه وقــت حیــرت حکایــت دارد.1

2-5- سیره اجتماعی - معاشرتی

آن،  از  مــراد  و  اســت  معصومــان؟مهع؟  اجتماعــی  ســیره  ابعــاد  دیگــر  از  معاشــرتی،  ســیره 
چگونگــی رفتــار معصومــان؟مهع؟ بــا افــراد جامعــه اســت. امامــان معصــوم؟مهع؟ صرف نظــر از 
کمیــت و جریان هــای مرتبــط )ســیره سیاســی( و صرف نظــر از سلوکشــان بــا جامعــه  ســلوک بــا حا
کــه معاشــرت روزمــره بــا  بــه لحــاظ تالش هــای علمــی )ســیره فرهنگــی(، بــه عنــوان شــهروندانی 
کــه بررســی ایــن اصــول را بایــد در  مــردم داشــتند، در معاشرتشــان، اصولــی را رعایــت می کردنــد 

گرفــت. ــا عنــوان »ســیره معاشــرتی معصومــان؟مهع؟« پــی  بحثــی ب
از مهم تریــن اصــول در ســیره معاشــرتی  از منکــر،  بــه اصــل امربه معــروف و نهــی  توجــه 
اهل بیــت؟مهع؟ و طبعــًا امــام جــواد؟ع؟ اســت. ایــن اصــل را بــر دیگــر اصــول ســیره معاشــرتی 
معصومــان؟مهع؟ می تــوان مقــدم دانســت؛ زیــرا بــا رواج ایــن اصــل در جامعــه، زمینــه اجــرای 
کــه افــراد آن بــر اســاس عمــل بــه امربه معــروف  دیگــر اصــول نیــز فراهــم می شــود. در جامعــه ای 
کاســتی فســاد تضمیــن  و نهــی از منکــر، نظــارت جمعــی را تحقــق بخشــند، دوری از فســاد و 
کــه در رأس حیــات معنــوی جامعــه قــرار دارنــد، طبعــًا در عمــل  می شــود. امامــان معصــوم؟مهع؟ 
کــه از  بــه ایــن اصــل نیــز در رأس هســتند. نمونــه جالب توجــه در ایــن بــاره، همــان روایتــی اســت 
عتــاب امــام جــواد؟ع؟ بــه عمویــش بــه علــت پاســخ نادرســت بــه ســؤاالت شــرعی برخــی شــیعیان 

ــه آن اشــاره شــد. ــر ب کــه پیش ت حکایــت دارد 
گرفتــار، یکــی دیگــر از اصــول در ســیره معاشــرتی   مواســات و هــم دردی بــا محرومــان و افــراد 

1. برای اطالع بیش تر درباره سازمان وکالت، نک: سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه؟مهع؟ اثر نگارنده.
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امــام جــواد؟ع؟ بــود. ایــن اصــل بســیار مهــم، در صفــات مختلفــی تجلــی می یابــد؛ از جملــه: 
گرفتــاران و احســان به آنــان. امام ضمن  مواســات، انفــاق، رفــع گرفتــاری و مشــکل دردمنــدان و 
کیــد بــر دیگرگرایــی و خدمت رســانی بــه خلــق، ثمــره ایــن عمــل را عــالوه بــر اجــر اخــروی،  تأ
جلیل القــدرش  صحابــی  بــه  حضــرت  آن  می دانســتند.1  مــردم  نــزد  افتخــار  و  خوش نامــی 

ــد:  ــری فرمودن ــم جعف ابوهاش
که جز اهل معروف از آن داخل نمی شوند. بهشت را دری است به نام معروف 

 ابوهاشــم گوید: »با شــنیدن ســخن امام بســیار شــاد شــدم و خدا را شــکر کردم که به من توفیق 
رفــع نیازهــا و حوایــج مــردم را داده اســت. در ایــن هنگام، امام نگاهی بــه من کردند و فرمودند: 

آری، بــر آن چــه هســتی ثابت قــدم بــاش؛ زیــرا اهــل معــروف در دنیــا، اهــل معــروف در 
آخرتنــد و ای اباهاشــم، خداونــد تــو را از آنــان قــرار دهــد و مشــمول رحمتــش ســازد.2 

و نیز می فرمود: 
کــه نیازهــای مــردم را متوجــه او  ــر بنــده ای فزونــی نمی گیــرد، مگــر زمانــی  نعمــت الهــی ب
گــر – بــه شــکرانه ایــن نعمــت – ســعی در رفــع نیازهــای مــردم نکنــد، ایــن نعمــت  ســازد. ا

ــزرگ را در معــرض زوال قــرار داده اســت.3 ب
کثرت صدقه را موجب جلب رضوان الهی می دانستند.4 هم چنین آن حضرت، 

ــان ابراهیــم بــن محمــد، وکیــل امــام در همــدان،  ــاره، جری ــر در ایــن ب از شــواهد شــایان ذک
گویــا فــردی بــه نــام ســمیع، بــرای وی ایجــاد مزاحمــت و اذیــت می کــرده اســت. وی  اســت. 
ع را بــا امــام در میــان می گــذارد، حضــرت بــه او دل داری داده، یــاری  پــس از آن کــه ایــن موضــو

1. و قــال الجــواد؟ع؟ أهــل المعــروف إلــی اصطناعــه أحــوج مــن أهــل الحاجــة إلیــه الن لهــم أجــرة و فخــره و ذکــره 
ــره.  ــن غی ــه م ــی نفس ــع إل ــا صن ــکر م ــن ش ــال یطلب ــه ف ــه بنفس ــدأ فی ــا یب ــروف فإنم ــن مع ــل م ــع الرج ــا اصطن فمهم

)کشــف الغمــة، ج 3 ، ص 931(.
2. أبوهاشــم قــال: ســمعت أبــا محمــد یقــول إن فــی الجنــة بابــا یقــال لــه المعــروف ال یدخلــه إال أهــل بیــت 
ــی أبومحمــد؟ع؟  ــج النــاس فنظــر إل ــی فــی نفســی و فرحــت ممــا أتکلفــه مــن حوائ المعــروف، فحمــدت اهلل تعال
فقــال: نعــم قــد علمــت مــا أنــت علیــه و ان أهــل المعــروف فــی الدنیــا أهــل المعــروف فــی الخــرة جعلــک اهلل منهــم 

ــب، ج 3 ، ص 235(. ــی طال ــب آل اب ــک. )مناق ــم و رحم ــا هاش ــا أب ی
3. و قــال الجــواد؟ع؟: مــا عظمــت ِنَعــم اهلل علــی أحــد إاّل عظمــت إلیــه مؤونــة النــاس، فمــن لــم یحتمــل تلــک 

ــزوال. )الفصــول المهمــة، ج 2 ، ص 3501(. ــة عــّرض تلــک النعمــة لل المؤون
کثــرة الصدقــة.  کثــرة االســتغفار وخفــض الجانــب و  4. و قــال الجــواد؟ع؟: ثــالث یبلغــن بالعبــد رضــوان اهلل 

)کشــف الغمــة، ج 3 ، ص 141(.
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الهــی را بشــارت و وعــده می دهنــد.1
کن بســت و سیســتان بــود و در  کــه ســا نمونــه دیگــر، جریــان فــردی اســت از بنی حنیفــه 
کــرد: »والــی ناحیــه مــا از  ســفر حــج بــا امــام هم ســفر شــد. او بــر ســر ســفره غــذا بــه حضــرت عــرض 
گــر صــالح بدانیــد، ضمــن  کرده انــد. ا موالیــان شماســت و در دیــوان او، خراجــی بــرای مــن مقــرر 
گفــت: »چنان کــه  مکتوبــی، سفارشــی بــه او بفرماییــد.« امــام فرمــود: »مــن او را نمی شناســم.« 
کــردم، او از دوســت داران شماســت و نامــه شــما ســودمند خواهــد بــود.« آن حضــرت قلــم  عــرض 

کاغــذی برداشــتند و خطــاب بــه آن والــی چنیــن نوشــتند:  و 
کــرده اســت.  امــا بعــد، رســاننده ایــن نامــه از مذهــب و عقیــده تــو بــرای مــن بــه نیکویــی یــاد 
بــدان آن چــه بــرای تــو می مانــد، نیکی هــای توســت، پــس در حــق برادرانــت نیکــی کــن و بدان 
کــرد.  گــر بــه ســنگینی یــک ذره باشــد، بازخواســت خواهــد  خداونــد از تــو دربــاره همه چیــز، حتــی ا

کــه ایــن فــرد شــیعی بــه سیســتان رفــت، والــی آن منطقــه تــا دو فرســخی شــهر بــه  هنگامــی 
اســتقبالش آمــد و چــون نامــه حضــرت را دیــد، بــر چشــم نهــاد و درخواســت آن فــرد را پرســید. 
کلــی از دوش او برداشــت، بلکــه مقــرری  گاه شــد، نه تنهــا خــراج را بــه طــور  کــه از آن آ هنگامــی 

کــرد. )کلینــی، ج5: 112( نیــز بــرای او و خانــواده اش تعییــن 
درباره این روایت دو نکته شایان ذکر است:

نخســت آن کــه واســطه شــدن حضــرت بــرای رفــع خــراج از او، بــا عنایــت بــه فضــای سیاســی 
- اجتماعــی عصــر بنی عبــاس توجیه پذیــر اســت. بــا توجــه بــه تضییقــات موجــود در دوره امــوی 
ــت  ــت تقوی ــی در جه ــراج نواح ــدن خ ــرف ش ــز مص ــویی و نی ــیعیان از س ــه ش ــبت ب ــی نس و عباس

حکومــت ظالمــان، نپرداختــن خــراج امــری توجیه پذیــر بــوده اســت.
دوم آن کــه امــام بــا درخواســت واســطه گری از ســوی یــک شــیعه، بــا نوشــتن نامــه، مشــکل 
ع، بــرای شــیعیان آن حضــرت بســیار  آموزنــده اســت؛ زیــرا در  او را حــل می کننــد. ایــن موضــو

کوچــک، مشــکل مؤمنــی حــل می شــود. ــا ســخن  ــا یــک حرکــت ی گاه ب بســیاری از مــوارد، 
بعــد مهــم دیگــر در ســیره معاشــرتی امــام، مقابلــه بــا ســتم و دفــع آن از انســان های مظلــوم 
کــه در مقــام  بــود. یکــی از نمونه هــای جالــب در ایــن بــاره، جریــان فــرد عابــد و باتقوایــی اســت 

کتبــت إلــی أبــی جعفــر؟ع؟ أصــف لــه صنــع الســبع بــی. فکتــب  1. عــن إبراهیــم بــن محمــد الهمدانــی، قــال: 
ــن  ــر م کث ــال، و أ ــر آج ــال وباالج ــر اهلل عاج ــر بنص ــه، و أبش ک مؤنت ــا ــک وکف ــن ظلم ــک مم ــل اهلل نصرت ــه: عج بخط

کشــی، ج 2 ، ص 968(. حمــداهلل. )رجــال 
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رأس الحســین؟ع؟ در شــام بــه عبــادت مشــغول بــود و طــی دو ســال پیاپــی در یک شــب، توســط 
کوفــه، مســجدالنبی؟لص؟ و مســجدالحرام بــرده  امــام جــواد؟ع؟ بــا طــی االرض، بــه مســجد 
ــرای دیگــران  ــان را ب کــه ایــن شــخص، جری ــده  شــد. هنگامــی  ــه جــای اول بازگردان و ســپس ب
گردیــد. و ایــن وزیــر در  کــرد، بــه امــر محمــد بــن عبدالملــک زیــاد )وزیــر معتصــم( زندانــی  تعریــف 
کوفــه و مدینــه  گفــت: »بــه آن کــه او را در یک شــب بــه  کــه در آزادی او می کوشــید  کســی  پاســخ 
کســی  کمــال تعجــب دیدنــد  کنــد!« و فــردای آن روز، نگهبانــان بــا  و مکــه بــرده بگویــد آزادش 
کــه زیدی مذهــب بــود بــه امامیــه  در زنــدان نیســت! همیــن امــر باعــث شــد آن شــخص واســطه 

بگــرود. )کلینــی، ج1: 493(
گوســفند  در روایتــی دیگــر آمــده: بعضــی از همســایگان آن حضــرت، بــه اتهــام دزدیــدن 
کشان کشــان نــزد ایشــان می بردنــد  گم شــده ای از حضــرت، مــورد اتهــام واقــع شــدند و آن هــا را 
گوســفند در خانــه فالنــی اســت.« لــذا بــه ســراغ آن فــرد  کــه امــام فرمودنــد: »اینــان را آزار ندهیــد! 
کــه گوســفند  کــه لباســش پــاره شــده بــود و قســم می خــورد  ح او و در حالــی  رفتنــد و بــا ضــرب و جــر
ــر شــما! در  ــا دیــدن ایــن صحنــه، فرمودنــد: »وای ب را ندزدیــده، نــزد حضرتــش آوردنــد. امــام ب
کــه از آن  حــق ایــن فــرد ظلــم کردیــد. گوســفند خــودش بــه خانــه ایــن مــرد رفتــه بــود!« و در حالی 
مــرد دل جویــی می کردنــد مبلغــی بــرای خســارت لبــاس و جبــران مضــروب شــدن بــه او دادنــد. 

)راونــدی، ج1: 377(
کــه پــدرش را از دســت داده  گرفتــاری فــردی عیــال وار  در نمونــه ای دیگــر، امــام بــرای رفــع 
بــود و بــه دو هــزار دینــار ارثیــه از پــدرش دست رســی نداشــت، دســتورالعملی بدیــن ترتیــب دادنــد 
کــه بعــد از نمــاز عشــا صدبــار بــر محمــد؟لص؟ و آل او صلــوات فرســتد و بــه ایــن وســیله، پــدرش را 

گاه شــد. )ابــن شهرآشــوب، ج 3: 496( در خــواب دیــد و بــه مــکان آن مــال آ
ــه  ــو از طریــق خــرق عــادت، شــیوه دیگــر امــام در خدمــت ب ــه درمــان درد بیمــار ول کمــک ب
کــردن از روی لبــاس، ورم  افــراد بــود. در یــک مــورد، حضــرت بــه طریــق خــرق عــادت، بــا لمــس 

کردنــد. )طبــری: 403( زانــوی زنــی را درمــان 
انفــاق و مواســات بــا افــراد، محــور مهــم دیگــر در ســیره معاشــرتی امــام جــواد؟ع؟ بــود. لقــب جواد 
برای آن حضرت، شــاهد خوبی بر وجود روح بخشــندگی در آن حضرت اســت. ایشــان می فرمایند: 
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کســب  کــه بــه بــرادری در راه خــدا نفــع رســاند، بــرای خــودش خانــه ای در بهشــت  کســی 
کــرده اســت.1 

آن حضــرت خــود بــه خوبــی بــه ایــن اصــل عمــل می کردنــد؛ مثــاًل فــردی از آن حضــرت خواســت 
گفــت: »بــه  کنــد و حضــرت فرمــود: »در توانــم نیســت!« آن فــرد  کــه بــه انــدازه مروتــش بــه او عطــا 
کنــون ممکــن اســت«، و بــه غالمــش فرمــود تــا دویســت  کــن!« و امــام فرمــود: »ا انــدازه خــودم عطــا 
دینــار بــه او بدهــد.2 عطاهــای آن حضــرت گاه از طــرق خارق العــاده بــود. بــرای نمونــه، هنگامــی کــه 
کــرد، امــام سجاده شــان را کنــار زدنــد و از زیرخــاک،  فــردی از تنگــی معیشــت نــزد آن حضــرت شــکوه 

کردنــد و بــه او دادنــد. )اربلــی، ج3 :160( کــه شــانزده مثقــال بــود، خــارج  شــمش طالیــی را 
 از دیگــر ویژگی هــای برجســته امــام جــواد؟ع؟ در ســیره معاشــرتی، خوش خلقــی و دارا بــودن 
روحیــه مؤانســت و مرافقــت بــا مــردم بــود. در روایــات معصومــان؟مهع؟، آلــف و مألــوف بــودن، از 
لــوازم ایمــان بــر شــمرده شــده اســت؛3 یعنــی افــراد مؤمــن در معاشــرت های اجتماعــی، عــالوه بــر 
کــه دیگــران بــه  گونــه ای رفتــار می کننــد  آن کــه بــا دیگــران انــس و الفــت برقــرار می ســازند، بــه 
راحتــی بتواننــد بــه ایشــان نزدیــک شــوند و احســاس آرامــش و انــس و دوســتی داشــته باشــند. 

ایــن خصلــت را در ســیره اجتماعــی امــام جــواد؟ع؟ بــه خوبــی می تــوان یافــت.
ع می تــوان مثــال آورد، جریــان شــخصی اســت  کــه  بــرای ایــن موضــو از نمونه هــای جالبــی 
بــه نــام خیــران خــادم قراطیســی. وی در دوره امامــت امــام جــواد؟ع؟ موفــق بــه ســفر حــج شــد 
و بــرای تشــرف بــه محضــر امــام جــواد؟ع؟ بــه ســراغ یکــی از خادمــان آن حضــرت رفــت و از 
کــه بــه حضــور امــام رســید، ابهــت  کــه وی را نــزد امــام ببــرد. در مدینــه هنگامــی  او خواســت 
ــر مســیر پله هــا خواســت  ــه از غی ک ــه ای  گون ــه  ــرار داد ب ــر ق ــت حضــرت، وی را تحــت تأثی و جالل
کــه امــام روی آن قــرار داشــتند و امــام راه پله هــا را بــه او نشــان دادنــد. وی  بــر ســکویی بــرود 
کــرد و پاســخ شــنید و امــام بالفاصلــه دســت مبارکــش را بــه  کــه نــزد امــام  رســید، ســالم  هنگامــی 
کردنــد تــا وی احســاس آرامــش و الفــت بیابــد. خیــران نیــز خــم شــد و دســت امــام  ســوی او دراز 
کــه هنــوز غــرق  را  بوســید و آن را بــر چهــره اش  گذاشــت. امــام او را دعــوت بــه نشســتن  کردنــد. او 

1. و قال الجواد؟ع؟ من استفاد أخا فی اهلل فقد استفاد بیتا فی الجنة. )کشف الغمة، ج 3 ، ص 731(.
2. و اتــاه رجــل فقــال لــه اعطنــی علــی قــدر مروتــک فقــال ال یســعنی فقــال علــی قــدر قــال امــا ذا فنعــم یــا غــالم 

ــار. )کشــف الغمــة، ج3، ص 161(. ــأة دین اعطــه م
3. عــن أبــی عبــداهلل؟ع؟ قــال: قــال أمیرالمؤمنیــن؟ع؟: المؤمــن مألــوف و ال خیــر فیمــن ال یألــف و ال یؤلــف. 

)کافــی، ج 2، ص 201(.
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در ابهــت حضــرت بــود، دســت ایشــان را در دســتش نگــه داشــت و امــام نیــز دســتش را در دســت 
گرفــت و دســت امــام را رهــا ســاخت و نشســت و امــام بــا وی  کــه وی آرام  کردنــد تــا زمانــی  او رهــا 

ــد. )کشــی، ج2: 867( کردن ــه ســخن و احوال پرســی  شــروع ب
از اصــول مهــم در ســیره اجتماعــی اســت و چنان کــه اشــاره  گویــای یکــی  ایــن روایــت، 
ــوازم ایمــان شــمرده شــده اســت. مــا امــروزه بــه  شــد، ایــن اصــل در روایــات معصومــان؟مهع؟ از ل
طــور خــاص، نیازمنــد توجــه بــه ایــن اصــول تربیتــی در ســاحت رفتارهــای اجتماعــی هســتیم. 
کــرده و فضــای هم دلــی و مهربانــی و  متأســفانه فرهنــگ غــرب، انســان ها را از یک دیگــر دور 
الفــت را از بیــن بــرده اســت. انســان ها در ایــن فضــای اجتماعــی، بیش تــر دنبــال رفــع نیازهــا و 
ــا  ــد ت ــال می یابن ــر مج کم ت ــتند و  ــود هس ــزون خ ــره و روزاف ــای روزم گرفتاری ه ــکالت و  ــل مش ح
بــا دیگــران انــس بگیرنــد. بدیــن لحــاظ، بــه ارزش و اهمیــت اصــول تربیتــی انعکاس یافتــه در 

ــرد. ــوان پــی ب ــش می ت ــش از پی ــان؟مهع؟ بی ســخن و ســیره معصوم
ــا دیگــران، جلــوه ای دیگــر از اصــل یــاد شــده اســت. امــام ُحســن  مهربانــی و خوش خلقــی ب
بــه ایــن اصــل،  لــذا در عمــل  خلــق را مهم تریــن بخــش از نامــه عمــل مؤمــن می دانســتند1 
کــی از ادب در  کــه حا در مواجهــه شــفاهی یــا مکتــوب بــا افــراد، از واژه هایــی بهــره می بردنــد 
ــا  ــرای مثــال، در پاســخ بــه پرســش مکتــوب افــراد، در آغــاز نامــه ب رفتارهــای اجتماعــی بــود. ب
ــز  ــیعی را نی ــالمی – ش ــد و ادب اس ــرار می دادن ــود ق ــف خ ــمول لط ــک اهلل« او را مش ــر »یرحم تعبی
ارائــه می کردنــد. )کلینــی، ج 3: 282 و ج 4 ص 525( در پاســخ آن حضــرت بــه ابراهیــم بــن 
کــه خداونــد  محمــد همدانــی نیــز شــبیه آن تعبیــر دیــده می شــود. امــام در حــق او دعــا فرمودنــد 

کنــد. )طوســی، ج 8: 58( امــورش را مطابــق خواســته اش اصــالح 
آن حضــرت هم چنیــن بــه صفــت تواضــع در روابــط اجتماعــی بســیار ارزش قائــل می شــدند 
کیــد بــر زیــارت و دیــد و بازدیــد میــان مؤمنــان، از  و آن را زینــت حســب می دانســتند.2 نیــز تأ
ــود. عبدالعظیــم حســنی روایتــی از آن حضــرت بدیــن  ســفارش های اخالقــی امــام جــواد؟ع؟ ب

1. و قال الجواد؟ع؟: ... و عنوان صحیفة المسلم حسن خلقه .... )الفصول المهمة، ج 2، ص 3501(.
ــب و  ــة الحس ــع زین ــالءو التواض ــة الب ــر زین ــی والصب ــة الغن ــکر زین ــر والش ــة الفق ــاف زین ــواد؟ع؟: العف ــال الج 2. و ق
الفصاحــة زینــة الــکالم و العــدل زینــة االیمــان و الســکینة زینــة العبــادة و الحفــظ زینــة الروایــة و خفــض الجنــاح 
ــار زینــة الزهــد و بــذل المجهــود زینــة  ــم و االیث ــم و حســن األدب زینــة العقــل و بســط الوجــه زینــة الحل زینــة العل
ع زینــة الصــالة و  کثــرة البــکاء زینــة الخــوف و التقلــل زینــة القناعــة و تــرک المــن زینــة المعــروف و الخشــو النفــس و 

ع. )کشــف الغمــة، ج 3 ، ص 041(. ــور تــرک مــاال یعنــی زینــة ال
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مضمــون نقــل می کنــد: 
کوتــاه باشــد، موجــب رشــد و تقویــت عقــل  گــر  مالقــات بــرادران ایمانــی بــا یک دیگــر حتــی ا

می شــود.1

آن حضــرت در عین حــال، از هم نشــینی بــا افــراد شــریر و پســت نهــی می کردنــد و آن را 
کــه ظاهــرش نیکــو و اثــرش بــد اســت؛2 چنان کــه از  کشــیده تشــبیه می فرمودنــد  بــه شمشــیر 
کــه بــه افــراد فاجــر امیــد ببنــدد،  کــرده، می فرمــود: »کســی  امیــد بســتن بــه افــراد فاجــر نیــز نهــی 

کم تریــن عقوبتــش حرمــان و ناامیــدی اســت«.3
خیرخواهــی و بیــان و تذکــر عیــوب بــرادران دینــی، اصــل اخالقــی دیگــر در روابــط اجتماعــی 

کرده انــد:  کــه امــام جــواد؟ع؟ آن را چنیــن تبییــن  اســت 
کــه بیــان خیــر و صــالح و رشــد بــه تــو را بــه خاطــر جلــب رضایتــت  کــرده کســی  بــا تــو دشــمنی 

از تــو دریــغ می کنــد.4

امــام  از دیگــر ویژگی هــای  کرامــت و بزرگ منشــی در قبــال درخواســت های دیگــران نیــز 
جــواد؟ع؟ در اخــالق جمعــی بــود. در ســیره پیامبــر؟لص؟ و امامــان معصــوم؟مهع؟ همــواره ایــن 
کســی درخواســِت قابــل انجامــی از آنــان داشــت، او را ناامیــد  گــر  کــه ا اصــل بــه چشــم می خــورد 
نمی کردنــد. در حــاالت امــام جــواد؟ع؟ نیــز ایــن نکتــه بــه چشــم می خــورد. بــرای نمونــه، فــردی 
گــر  کنــد و امــام نیــز در پاســخ نوشــتند: »ا کــه خمــس را بــر او حــالل  کــرد  از آن حضــرت درخواســت 

کســی در دادن حقــی از حقــوق مــن ناتــوان اســت، او در حلیــت اســت.«5
وفــای بــه عهــد، از دیگــر ویژگی های اخالقی نیکو و الزم در روابط اجتماعی اســت که معصومان 
کیــد داشــته اند. نمونــه جالــب در ایــن بــاره، ســخن امام به فردی موســوم  در ســخن و عمــل بــه آن تأ

1. عبدالعظیــم بــن عبــداهلل الحســنی؟ع؟ قــال: ســمعت أباجعفــر محمــد بــن علــی بــن موســی؟ع؟ یقــول: مالقــاة 
کان نــزرا قلیــال. )شــیخ مفیــد، امالــی، ص 923(. اإلخــوان نشــرة و تلقیــح للعقــل و إن 

أثــره.  یقبــح  و  منظــره،  یحســن  المســلول  کالســیف  فإنــه  الشــریر  مصاحبــة  و  ک  إیــا الجــواد؟ع؟:  قــال  و   .2
.)891 ص   ،  17 ج  )بحاراالنــوار، 

کان أدنی عقوبته الحرمان. )کشف الغمة، ج 3، ص 241(. 3. و قال الجواد؟ع؟ من امل فاجرا 
ک مــن ســتر عنــک الرشــد اتباعــا لمــا تهــواه. )بحاراالنــوار،  4. قــال أبوجعفــر محمــد بــن علــی الجــواد؟ع؟: قــد عــادا

ج 57 ، ص 463(.
کتــاب ألبــی جعفــر؟ع؟ مــن رجــل یســأله ان یجعلــه فــی حــل  5. عــن أبــی جعفــر علــی بــن مهزیــار قــال: قــرأت فــی 
کلــه و مشــربه مــن الخمــس فکتــب بخطــه: مــن اعــوزه شــئ مــن حقــی فهــو فــی حــل. )تهذیــب االحــکام،  مــن مأ

ج 4 ، ص 341(.
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کــه قصــد مالزمــت مکــه و مدینــه را دارد و از  ــه حضــرت عــرض می کنــد  ــه ابوتمامــه اســت. وی ب ب
ســوی دیگــر، َدینــی از کســی بــر عهــده اش اســت و نظــر را جویــا می شــود. حضــرت می فرمایــد: 

کــه َدینــی بــر  کنــی  کــه خــدا را در حالــی مالقــات  کــن و مراقــب بــاش  برگــرد و َدینــت را ادا 
گردنــت نباشــد؛ زیــرا مؤمــن اهــل خیانــت نیســت.1

تعزیــت مصیبــت دیــده، ویژگــی دیگــر در ســیره معاشــرتی آن حضــرت بــود. ایــن اصــل در ادب 
اســالمی، نمــود خاصــی در رفتارهــای اجتماعــی معصومــان؟مهع؟ داشــته اســت. امــام جــواد؟ع؟ 
نامــه ای بــه یــک فــرد فرزنــد از دســت داده نوشــتند و رحلــت فرزنــدش را بــا ایــن بیــان تســلیت گفتند: 
او  کــه  دانســتم  نیــز  و  شــدم  خبــر  بــا  علــی  فرزنــدت  دادن  دســت  از  در  تــو  مصیبــت  از 
محبوب تریــن فرزندانــت بــوده اســت. این چنیــن، خداونــد از پــدر و غیــر پــدر، باارزش تریــن 
ــو را بــزرگ قــرار دهــد و  ــر رود. پــس خداونــد اجــر ت ــا اجــر مصیبتــش باالت کــس را می گیــرد ت
کــه او تواناســت و خداونــد بــه زودی جــای او را بــا فرزنــِد دیگــری پــر  قلبــت را اســتوار ســازد 

ــی، ج 3: 205( ــد! )کلین کن ــن  ــد چنی ــدوارم خداون ــازد و امی س

تکریــم میهمــان، اصــل دیگــری از اصــول ســیره معاشــرتی امــام جــواد؟ع؟ اســت. قــرآن کریــم 
کــرده اســت.  گــزارش  جریــان تکریــم میهمانــان توســط حضــرت ابراهیــم؟ع؟ را بــه طــور جالبــی 
ــورد  ــان؟مهع؟ در م ــار معصوم ــخن و رفت ــددی از س ــات متع ــات 24-27( روای ــات، آی ــوره ذاری )س
ــا آداب میهمــان داری بــه مــا رســیده اســت. امــام صــادق؟ع؟، مــکارم برجســته اخالقــی را ده  ب
ــی دادن را  ــر ص میهمان ــت.2 پیامب ــان اس ــم میهم ــا تکری ــی از آن ه ــه یک ک ــمرده اند  ــت برش صف

گناهــان میزبــان دانســته اند.3 موجــب جلــب رزق و دفــع 
کــه  ایــن ویژگــی در ســیره معاشــرتی امــام جــواد؟ع؟ نیــز جایگاهــی ویــژه دارد. در روایتــی 
کــه  کرمانــی بــه محضــر امــام جــواد؟ع؟ آوردیــم، آمــده  پیــش از ایــن از تشــرف محمــد بــن ولیــد 

1. عــن أبــی تمامــة قــال: قلــت ألبــی جعفــر الثانــی؟ع؟: إنــی أریــد أن الــزم مکــة أو المدینــة و علــی دیــن فمــا تقــول؟ 
ــی و لیــس علیــک دیــن، إن المؤمــن ال یخــون.  ــی مــؤدی دینــک و انظــر أن تلقــی اهلل تعال فقــال: ارجــع فــأده إل

ــی، ج 5 ، ص 49(. )کاف
2. عــن الحســین بــن عطیــة عــن أبــی عبــد اهلل؟ع؟ قــال: المــکارم عشــر فــان اســتطعت أن تکــون فیــک فلتکــن 
فإنهــا تکــون فــی الرجــل و ال تکــون فــی ولــده و تکــون فــی الولــد و ال تکــون فــی أبیــه و تکــون فــی العبــد و ال تکــون 
فــی الحــر، قیــل: و مــا هــن؟ قــال: صــدق الیــأس و صــدق اللســان و أداء األمانــة و صلــة الرحــم و إقــراء الضیــف و 
ــی، ج 2 ،  ــاء. )کاف ــهن الحی ــب و رأس ــم للصاح ــار و التذم ــم للج ــع و التذم ــی الصنای ــأة عل ــائل و المکاف ــام الس إطع

ص 65(.
3. قــال النبــی؟لص؟: إذا أراداهلل بقــوم خیــرا أهــدی إلیهــم هدیــة، قالــوا: و مــا تلــک الهدیــة؟ قــال: الضیــف ینــزل 

برزقــه، و یرتحــل بذنــوب أهــل البیــت. )بحــار االنــوار، ج 27 ، ص 164(.
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کــه وارد خانــه حضــرت شــد، یکــی از غالمــان حضــرت بــا طبقــی از غــذا و غالمــی  وی هنگامــی 
کردنــد. وی مقــداری از  کــوزه آبــی نــزد محمــد آمدنــد و او را تعــارف بــه خــوردن  دیگــر بــا تشــت و 
کــرد و چــون از خــوردن فراغــت یافــت، امــام داخــل شــدند. ابراهیــم بــه احتــرام  آن غــذا تنــاول 
کــه بنشــیند و بــه تنــاول غــذا ادامــه دهــد. ابراهیــم  حضــرت برخاســت و حضــرت بــه او فرمــود 
کــن  مشــغول خــوردن شــد و امــام؟ع؟ بــه غالمــش فرمودنــد: »تــو هــم در خــوردن بــا او همراهــی 

تــا نشــاِط خــوردن بیابــد!« )راونــدی، ج 1: 389(
هم چنیــن فــردی بــه نــام ابراهیــم بــن ابــی البــالد پــس از تشــرف بــه محضــر امــام؟ع؟، از 
ــرای او  ــا ب ــد ت ــد. امــام فرمودن کــه از جســم حضــرت تبــرک جوی ــا اجــازه دهــد  حضــرت خواســت ت
کشــمش حاضــر شــد. امــام بــا او مشــغول صحبــت شــدند و ابراهیــم  کشــمش بیاورنــد و طبقــی 
کــرده، آب می طلبیــد. امــام فرمودنــد تــا از شــربت مخصوصــش بــرای او بیاورنــد  احســاس تشــنگی 
و اظهــار کردنــد کــه ایــن شــربت از خرمــای باغ هــای پیامبــر؟لص؟ تهیــه شــده اســت. چــون ابراهیم 
گفــت:  آن را  نوشــید، از عســل شــیرین تر بــود. امــام چگونگــی تهیــه آن را بیــان فرمودنــد. ابراهیــم 
کردنــد و پــس از  کوفــه ســؤال  کوفــه ایــن را نمی پســندند. و امــام از چگونگــی تهیــه نبیــذ در  »اهــل 

شــنیدن ســخن ابراهیــم فرمودنــد: »ایــن نبیــذ حــرام اســت«.)کلینی، ج 6 : 417(
کســی ماننــد ابراهیــم بــن ابــی البــالد میهمــان معصومــی هم چــون  کــه وقتــی  جالــب اســت 
ــه می شــود  ــز تغذی ــردد، بلکــه روح او نی ــه تنهــا اطعــام جســمی می گ امــام جــواد؟ع؟ می شــود، ن
و نوشــیدن شــربت امــام بهانــه ای بــرای آشــنایی او بــا حکــم شــرعی و حرمــت نبیــذی می گــردد 
کــه این گونــه مــراودات شــیعیان  کوفــه از روی نادانــی تهیــه می کردنــد. روشــن اســت  کــه اهــل 
کــز اســتقرار ائمــه؟مهع؟، نقــش بســیار مهمــی در انتقــال معــارف نــاب اهل بیــت؟مهع؟ بــه  بــا مرا
ســرزمین های مختلــف اســالمی داشــته و نه تنهــا شــیعیان، بلکــه عمــوم مســلمانان از افاضــات 
تکذیــب  بدعت هــا  و  تحریفــات  و  می شــدند  بهره منــد  معصومــان؟مهع؟  معرفتــی  و  علمــی 

می گردیــد و ابهامــات تبییــن و مســائل جدیــد و مســتحدثه ابــالغ می شــد.
کــه  ام الفضــل بــه تزویــج  هم چنیــن فــردی بــه نــام محمــد بــن علــی هاشــمی صبــح گاه شــبی 
ــود،  ــرده ب ک کــه وی شــب قبــل دارو مصــرف  ــه حضــور امــام رســید. از آن جــا  حضــرت درآمــد، ب
عطــش داشــت. امــا بــدون آن کــه لــب بگشــاید، فرمودنــد: »گمــان می کنــم تشــنه ای؟« عــرض 
ــاره تشــنه اش شــد و  ــا آب بیــاورد. اندکــی بعــد، دوب ــه غالمــش فرمــود ت ــه«. حضــرت ب کــرد: »بل

ــد. )اربلــی، ج 3: 153( کردن ــد و تبســم  امــام دســتور آوردن آب دادن
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اصــل برخــورد متناســب بــا مخالفــان، دیگــر ویژگــی مهــم در ســیره معاشــرتی امــام جــواد؟ع؟ 
کنــار  بــود. امــام در برخــورد بــا مخالفــان، از شــیوه های متنوعــی بهــره می بردنــد؛ ایشــان در 
گاه از برخوردهــای هشــداردهنده و بیدارکننــده نیــز اســتفاده  رفتارهــای انســانی و جذب کننــده، 
کــرد،  کــه یکــی از پیــروان مذهــب واقفــه بــه حضــور امــام رســید و ســالم  می کردنــد. مثــاًل هنگامــی 
کــرد و امــام بــه  امــام پاســخ او را بــه ســردی و فقــط در حــد »ســالم« دادنــد. آن فــرد دوبــاره ســالم 
کــرد، امــا ایــن بــار بــا تصریــح بــر امامــت  همــان شــکل پاســخ دادنــد. آن فــرد بــرای بــار ســوم ســالم 
کردنــد و وجــوه شــرعی را از وی  حضــرت بــود، لــذا امــام؟ع؟ بــا خوش رویــی بــا وی برخــورد 
کــرد.« هنگامــی  گرداندنــد و فرمودنــد: »بــه آن نیــاز پیــدا خواهــی  پذیرفتنــد و دوبــاره بــه وی بــاز 

کــه آن فــرد بازگشــت، بــا ســرقت امــوال منزلــش مواجــه شــد! )طوســی: 519(
3-5- سیره اجتماعی- مدیریتی

بعــد مدیریتــی، از دیگــر ابعــاد در ســیره اجتماعــی معصومــان؟مهع؟ اســت. اصــول مربــوط 
ــردد، در رفتارهــای  ح می گ ــه در ضمــن ســیره سیاســی مطــر ــر آن ک ــه ســیره مدیریتــی، عــالوه ب ب
نداشــتن  عهــده   وجــود  بــا  معصــوم؟مهع؟  امامــان  زیــرا  اســت؛  نیــز  تصورشــدنی  غیرسیاســی 
کــه خــود  حکومــت، از عصــر امــام صــادق؟ع؟ بــه بعــد، عهــده دار اداره شــبکه وکالــت شــدند 
مدیریتــی دقیــق و حساب شــده را می طلبیــد. امــام جــواد؟ع؟ وارث چنیــن تشــکیالتی بودنــد 
گســترش و تقویــت و توســعه آن بــه شــمار می آمدنــد. ایشــان در ایــن  و خــود یکــی از عوامــل 
تشــکیالت، وکالی مقیــم در مناطــق مختلــف شیعه نشــین را اداره می کردنــد. بــه عنــوان مدیــر، 

ایــن تشــکیالت اصولــی همــواره عمــل می کردنــد از جملــه: 
کید بر نظم و برنامه مشخص برای وکال؛ - تأ

- احتیاط و نهان کاری؛
کاردان و با تقوا؛ گزینش نیروهای   -

- پرهیز از تحریک دشمن و رفتار خالف تقیه و به خطر انداختن امنیت خود و شیعیان؛
گسترش عملکرد این تشکیالت.1 - اقدامات حساب شده برای 

کیــد بــر اصــل مشــورت، از دیگــر اصــول در ســیره اجتماعــی – مدیریتــی آن حضــرت اســت.  تأ
کــردن در عرصــه سیاســت  قــرآن نیــز ایــن اصــل مهــم را تأییــد می کنــد و پیامبــر؟لص؟ بــه مشــورت 

کتاب سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه؟مهع؟ اثر نگارنده. 1. نک: 
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و حکومــت موظــف بودنــد. بــه روایــت امــام جــواد؟ع؟، پیامبــر؟لص؟ در وصایایشــان بــه امــام 
کنــد دچــار ندامــت و  کــه مشــورت  کــرده می فرمودنــد: »کســی  کیــد  علــی؟ع؟ بــر ایــن اصــل تأ

پشــیمانی نمی شــود«. 1
4-5- سیره اجتماعی - سیاسی

ســیره سیاســی، بعــد دیگــر در ســیره اجتماعــی معصومــان؟مهع؟ اســت. دربــاره ســیره سیاســی 
کــرد: امــام جــواد؟ع؟، بــه ســه اصــل مهــم می تــوان اشــاره 

الف( اصل شجاعت سیاسی 

نمونــه شــایان ذکــر در ایــن مــورد، ســفر آن حضــرت بــه بغــداد در ســن طفولیت و آغــاز امامت، 
کنــار کودکانی که مشــغول بازی  کــه مأمــون عــازم شــکار بــود آن حضــرت  ایشــان اســت. هنگامــی 
کــودکان پــا بــه فــرار گذاشــتند اما امــام جواد؟ع؟  بودنــد ایســتاده بــود. بــا رســیدن موکــب مأمــون، 
هم چنــان بــر ســر جایشــان ایســتاده بودنــد. مأمــون پرســید: »چــرا تــو هم چــون رفقایــت فــرار 
کــه  کســی  کــه  گمــان نیــک در حــق تــو آن اســت  گریختنــد و  نکــردی؟« فرمــود: »رفقایــم از تــرس 
کنــم!« در مــوارد  کــه بخواهــم راه بــاز  کنــد و مســیر نیــز تنــگ نبــود  گناهــی نــدارد از تــو نبایــد فــرار 
ــه  ک ــی  ــت، هنگام گذش ــه  ــتیم. چنان ک ــرت هس ــجاعانه آن حض ــای ش ــاهد رفتاره ــز ش ــر نی دیگ
کاخ  کنیــز زیبــارو را در مســیر ورود حضــرت بــه  کــردن امــام تعــداد دویســت  مأمــون بــرای بدنــام 
کننــد، امــام بــدون  گوهــری در آن هــا بــود از حضــرت اســتقبال  کــه  گماشــت تــا بــا جامــی در دســت 
توجــه بــه آنــان بــه حرکتشــان ادامــه دادنــد و پــس از نشســتن در جــای خــود، بــا عتــاب بــه فــرد 

نوازنــده  نهیــب زدنــد. )کلینــی، ج1: 495-494(
ب( عدم تحریک دشمنان و بهانه ندادن به دست آنان 

ــر ضــد امــام؟ع؟ بشــود،  کــه می توانســت مستمســکی در دســت دشــمنان ب یکــی از مــواردی 
ــام  ــت و ام ــام می گرف ــد انج ــران نبای ــل دیگ ــه در مقاب ک ــود  ــرت ب ــیعیان از آن حض ــی ش تبرک جوی
گویــد:  کامــل داشــتند. فــردی بــه نــام عبــداهلل بــن رزیــن  بــه ایــن اصــل اجتماعــی – امنیتــی توجــه 
کــه هــر روز ظهــر بــرای نمــاز و  مدتــی در مدینــه مجــاور بــودم. عــادت امــام جــواد؟ع؟ آن بــود 

کان )محمــد بــن علــی الرضــا( یــروی مســندا عــن آبائــه إلــی علــی رضــی عنــه أنــه قــال بعثنــی رســول اهلل)ص(  1. و 
إلــی الیمــن فقــال لــی و هــو یوصینــی یــا علــی مــا خــاب مــن اســتخار وال نــدم مــن استشــار یــا علــی علیــک بالدلجــة 
فــإن األرض تطــی باللیــل مــا ال تطــی بالنهــار یــا علــی اغــد بســم اهلل فــإن اهلل بــارک ألمتــی فــی بکورهــا. )وفیــات 

االعیــان، ج 4 ، ص 571(.
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زیــارت قبــر پیامبــر؟لص؟ و بیــت فاطمــه؟اهس؟ بــه مســجدالنبی می آمدنــد. در دل مــن چنیــن 
ک زیــر پای حضرت بــرای تبرک بــردارم.  خطــور کــرد کــه هنــگام پیــاده شــدن از مرکــب، از خــا
لــذا روزی بــه همیــن قصــد در انتظــار حضــرت نشســتم، ولــی بــا کمــال تعجــب دیــدم کــه امام 
گرفتــم از  گذشــت. ازایــن رو، تصمیــم  بــر روی ســنگی فــرود آمدنــد و چنــد روز بــه ایــن منــوال 
کفش هــا در زیــر قدم هــای امــام قــرار داشــت،  کــه پــس از بیــرون آوردن  ســنگ ریزه هایی 
کمــال شــگفتی تــا چنــد روز امــام بــدون آن کــه نعلیــن را از پــا درآورنــد بــه  تبــرک جویــم. امــا بــا 
گفتــم: ایــن  زیــارت می رفتند!1چــون در مســجد، امــکان تبرک جویــی فراهــم نشــد، بــا خــود 
کار را هنــگام حمــام رفتــن حضــرت انجــام می دهــم. امــا امــام هنــگام ورود بــه حمــام با مرکب 
کار بــرای صاحــب  کــه ایــن  گونــه ای  تــا در حمــام آمــده، ســپس پــا را بــر حصیــری نهادنــد بــه 
کــه چــرا بــرای امــام طــی ایــن چنــد  کــردم  حمــام تعجــب آور بــود. ازایــن رو، خــود را مالمــت 
کــردم. چــون از قصــد خــودم برگشــتم، فــردای آن روز، امــام طبــق روال  روز ایجــاد مزاحمــت 

همیشــه بــه مســجد آمدنــد و بــه زیــارت و نمــاز رفتنــد. )کلینــی، ج1: 494(

ــود مدینــه  ــه صــورت آشــکار، در فضــای خفقان آل ــه نظــر می رســد تبرک جویــی ایــن فــرد ب ب
موجــب بهانــه دادن بــه دســت دشــمنان و نیــز متهــم شــدن شــیعیان بــه رفتارهــای نامعقــول 
ــم الهــی، اصــاًل  ــا بهره گیــری از عل ــذا امــام؟ع؟ ب و عجیــب و چه بســا شــرک آلود می شــده اســت ل

کاری را منتفــی ســاختند. ع چنیــن  زمینــه وقــو
کــه از حضــرت دربــاره  نمونــه دیگــر در ایــن زمینــه، نامــه فــردی از بنی هاشــم بــه امــام اســت 
کنــار مــرزداران پرســیده بــود.  انجــام دادن نــذرش مبنــی بــر حضــور در یکــی از ســواحل دریــا در 

امــام در پاســخ او نوشــتند: 
گــر کســی از مخالفــان از نــذر تــو باخبــر شــده، بــرای دوری از عیب جویــی آنــان ایــن کار را انجــام  ا

بــده، وگرنــه آن چــه را نــذر کــرده ای، در کارهــای خیــر مصرف کــن. )طوســی، ج 6: 126(

نمونــه دیگــر، یکــی از شــیعیان از حضــرت پرســید: »فــردی موفــق بــه انجــام دادن حــج شــده 
کــه  کــرده، بــه دیــدار شــما نیــز نایــل می شــود، در حالــی  و ســپس قبــر پیامبــر؟لص؟ را زیــارت 
کاظــم؟ع؟  عــارف بــه حــق شماســت و در ادامــه، بــه زیــارت جدتــان امــام حســین؟ع؟ و نیــز امــام 
مــی رود و بــه دیــارش بازمی گــردد. در موســم حــج ســال بعــد، آیــا بــه بهتــر اســت حــج رود یــا بــه 

گرفتــن انگشــت بــر زمیــن شــود.  کــه مانــع ســجده و قــرار  کــه کفــش امــام؟ع؟ بــه گونــه ای نبــوده  1. می تــوان گفــت 
کــه امــروزه رایــج اســت. نیــز چــون امــام تــا در مســجد، ســوار بــر مرکــب آمدنــد  هم چــون دمپایی هــای بندانگشــتی 

کــه هتــک حرمــت مســجد حســاب شــود. کفش هــای حضــرت فاقــد آلودگــی بــوده  گفــت  لــذا می تــوان 
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زیــارت پدرتــان در خراســان؟« امــام فرمودنــد: »بــه خراســان بــرود افضــل اســت و بهتــر آن اســت 
کار را نکنیــد؛ زیــرا از ناحیــه ســلطان  کــه در مــاه رجــب باشــد، امــا در ایــن ایــام )موســم حــج( ایــن 

ــر مــا و شــما عیب جویــی می شــود.1 ب
ــود و امــکان  ــاًل بی جــا و بی مــورد ب کام ــر در مــوردی، عیب جویــی مردمــان  گ گفتنــی اســت ا
روشــن گری نیــز وجــود داشــت، توصیــه امــام بــر بی اعتنایــی بــه عیب جویی هــای دیگــران بــود. 
کــرده بــود، بــه ســخن  کــه دربــاره اســتفاده از مشــک ســؤال  بــرای مثــال، امــام در پاســخ فــردی 
ــا وجــود عیب جویــی مــردم، دســتور  کــه ب کردنــد  و رفتــار پــدر بزرگــوارش امــام رضــا؟ع؟ اســتناد 
ع زندگــی حضــرت  کار، بــه نــو دادنــد مشــکی بــا قیمــت بــاال تهیــه شــود و بــرای اثبــات جــواز ایــن 
کاســته نشــد.  کاخ، از حکمــت او چیــزی  کــه بــا وجــود زندگــی در  کردنــد  یوســف؟ع؟ اســتناد 
کاخ مأمــون در مــرو، موجــب بــروز زمینــه ایــن  گویــا زندگــی امــام رضــا؟ع؟ در  )کلینــی، ج 6: 516( 
کردنــد. ضمــن آن کــه در  عیب جویی هــا شــده بــود و امــام بــا ایــن پاســخ، بــه رفــع شــبهه اقــدام 
کــه مبالــغ زیــادی صــرف آن می کردنــد. مســأله اســتفاده از عطــر، در ســیره پیامبــر؟لص؟ نیــز آمــده 

کم و دشمنان  ج( دفاع از خود در برابر توطئه و تهمت حا

کســانی را اجیــر  شــاهد ایــن مدعــا، روایتــی اســت دال بــر این کــه معتصــم طــی یــک توطئــه، 
کــه معتصــم  کــه قصــد خــروج بــر او را دارد. هنگامــی  کــرد تــا بــر ضــد حضــرت شــهادت دروغ دهنــد 
کــه چنیــن قصــدی نــدارد و  کــرد، امــام قســم یــاد فرمــود  حضــرت را احضــار و متهــم بــه خــروج 
چــون شــاهدان حضــور یافتنــد و شــهادت دروغ دادنــد، امــام دســت بــه نفریــن برداشــتند و بــه 
گــر اینــان بــر مــن دروغ بســتند آنــان را – بــه غضبــت – بگیــر!«  کردنــد: »خدایــا ا خداونــد عــرض 
کنــار آن بودنــد، برآمــد و  کــه معتصــم و شــاهدان در  بالفاصلــه پــس از دعــای امــام، آب نهــری 
کــه در آســتانه غــرق شــدن واقــع شــدند. لــذا معتصــم بــه امــام عــرض  گونــه ای  متالطــم شــد بــه 
کــه نهــر را فــرو نشــاند«.  گفتــم توبــه می کنــم! از خــدا بخــواه  کــرد: »ای فرزنــد پیامبــر! از آن چــه 

1. عــن محمــد بــن ســلیمان، قــال: ســألت أبــا جعفــر؟ع؟ عــن رجــل حــج حجة االســالم فدخــل متمتعــا بالعمــرة إلــی 
ک عارفــا بحقــک  الحــج، فاعانــه اهلل علــی حجــه و عمرتــه، ثــم أتــی المدینــة فســلم علــی رســول اهلل؟لص؟، ثــم اتــا
یعلــم آنــک حجــة اهلل علــی خلقــه وبابــه الــذی یؤتــی منــه فســلم علیــک، ثــم اتــی أبــا عبــد اهلل الحســین؟ع؟ 
کان  فســلم علیــه، ثــم اتــی بغــداد فســلم علــی أبــی الحســن موســی بــن جعفــر؟ع؟، ثــم انصــرف إلــی بــالده، فلمــا 
فــی وقــت الحــج رزقــه اهلل مــا یحــج بــه، فأیهمــا أفضــل، هــذا الــذی قــد حــج حجــة االســالم یرجــع فیحــج أیضــا أو 
ج إلــی خراســان إلــی أبیــک علــی بــن موســی الرضــا؟ع؟ فیســلم علیــه. قــال: بــل یأتــی خراســان فیســلم علــی  یخــر
ــوا هــذا الیــوم، فــان علینــا وعلیکــم  أبــی الحســن؟ع؟ أفضــل، ولیکــن ذلــک فــی رجــب ولکــن ال ینبغــی ان تفعل

خوفــا مــن الســلطان و شــنعة. )کامــل الزیــارات، ص 805(.
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کردنــد:  گرفــت. امــام چنیــن دعــا  بــا دعــای حضــرت، نهــر در برابــر دیــدگان شــگفت زده آنــان آرام 
کــه اینــان دشــمنان تــو و دشــمنان مــن هســتند!«1 کــن و تــو می دانــی  »خدایــا آن را آرام 

اصــل دیگــر در ســیره سیاســی امــام جــواد؟ع؟ هم چــون دیگــر ائمــه؟مهع؟، نهــی از اهتمــام بــه 
کالم امــام جــواد؟ع؟، بــا  جلــب رضایــت ظالمــان و نیــز هــم کاری بــا آنــان اســت. ایــن اصــل در 
کــه راضــی بــه ظلــم اســت، بــه تــو ضــرری  کســی  ایــن تعبیــر انعــکاس یافتــه: »ســخط و نارضایتــی 
ــد«.2جمله  ــان باش ــن خائن ــه امی ک ــت  ــی اس کاف ــن  ــرد، همی ــودن ف ــن ب ــرای خائ ــاند« و »ب نمی رس
کســانی، ممکــن اســت ضررهــای ظاهــری داشــته  کــه نارضایتــی چنیــن  کنایــه از آن اســت  اول، 
ک نگرانــی و عــدم آن باشــد، رضای الهی اســت. باشــد، امــا در واقــع ارزشــی نــدارد و آن چــه بایــد مــال

نتیجه
مباحــث ایــن نوشــتار در پنــج محــور تنظیــم شــد: ســیره معنــوی و عبــادی، ســیره فــردی، 
ســیره زیســت محیطی، ســیره خانوادگــی و ســیره اجتماعــی. ســیره اخیــر نیــز ضمــن چهــار مبحــث 
توضیــح داده شــد: ســیره فرهنگــی، ســیره معاشــرتی، ســیره مدیریتــی و ســیره سیاســی. اصــول 

اســتنباط شــده از روایــات ســیره امــام جــواد؟ع؟ در هــر بخــش بــه قــرار ذیــل اســت:
گرایــی، دوســتی و دشــمنی بــرای  گاهــی و خدا  در بخــش ســلوک معنــوی و عبــادی: خداآ
ــکر و  ــر، ش ــلیم، صب ــا، تس ــزی، رض گناه گری ــتغفار،  ــه و اس ــی و توب ــزی، آخرت گرای گری ــدا، دنیا خ

اهتمــام بــه عبــادت.
در بخــش ســلوک فــردی، ضمــن محورهــای مربــوط بــه: خــواب و اســتراحت، بهداشــت، 
آراســتگی، زینــت و آداب ســفر، ســحرخیزی، اقدامــات پیش گیرانــه بهداشــتی و طبــی ماننــد 
انجــام دادن عمــل فصــد، شست شــوی دســت ها پــس از صــرف غــذا، بهره گیــری از مــواد زینتــی 

ــن  ــی ب ــن عل ــی محمــد ب ــی عل ــال: اشــهدوا ل ــه و ق ــا جماعــة مــن وزرائ ــال: إن المعتصــم دع ــن أورمــة ق 1. عــن اب
ج علــی. فقــال: » واهلل مــا  ج. ثــم دعــاه فقــال: إنــک أردت أن تخــر کتبــوا بأنــه أراد أن یخــر موســی الرضــا زورا » و ا
ــوا: نعــم، هــذه الکتــب أخذناهــا  فعلــت شــیئا » مــن ذلــک » قــال: إن فالنــا و فالنــا شــهدوا علیــک. وأحضــروا فقال
ــوا  کذب ــوا  کان ــده و قــال: » اللهــم إن  کان جالســا » فــی ]بهــو[ فرفــع أبوجعفــر؟ع؟ ی مــن بعــض غلمانــک. قــال: و 
کلمــا قــام واحــد وقــع، فقــال المعتصــم:  علــی فخذهــم ». قــال: فنظرنــا إلــی ذلــک البهــو یرجــف ویذهــب ویجــئ، و 
یــا ابــن رســول اهلل، تبــت ممــا قلــت، فــادع ربــک أن یســکنه. فقــال: » اللهــم ســکنه، و إنــک تعلــم بأنهــم أعــداؤک 

وأعدائــی«. )الثاقــب فــی المناقــب، ص 525(.
ــة.  ــا للخون ــون أمین ــة أن یک ــرء خیان ــی بالم کف ــال:  ــور و ق ــاه الج ــن رض ــخط م ــرک س ــواد؟ع؟: ال یض ــال الج 2. ق

)بحاراالنــوار، ج 27 ، ص 083(.
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کــردن، پیش بینــی لــوازم  و بهداشــتی ماننــد حنــا، اســتفاده از بــوی خــوش، انگشــتر بــه دســت 
کار در  کارهــا، تــرک عجلــه و شــتاب، انجــام  ســفر و مشــکالت و آســیب های احتمالــی، اتقــان در 
وقــت مناســب، پرهیــز از انجــام آن قبــل از فراهــم شــدن شــرایط، و پرهیــز از خوش بینــی افراطــی 

کار. کاذب بــه ســرانجام  و اطمینــان 
در بخــش ســیره زیســت محیطی: آبادانــی طبیعــت، تــالش بــرای احیا و حفظ محیط زیســت 

و توجــه بــه تغذیــه حیوانات.
بــه  توجــه  بــر  کیــد  تأ والدیــن،  حقــوق  رعایــت  صله رحــم،  خانوادگــی:  ســیره  بخــش  در 
بــا  آن  مطابقــت  و  مهریــه  بــودن  انــدک  بــر  کیــد  تأ همســر،  گزینــش  در  درســت  معیارهــای 
بــرای فرزنــدان. نیــک  نــام  انتخــاب  ع مهریــه، و  نــو بعــد معنــوی در  بــه  مهرالســنه، توجــه 
گفتــن از روی علــم، تبییــن معــارف  کیــد بــر ســخن  در بخــش ســیره اجتماعــی – فرهنگــی: تأ
ــوالت،  ــات و مجع ــا و انحراف ــا بدعت ه ــه ب ــنه و مقابل ــنت های حس ــه س ــب، اقام ــق مکت و حقای
ــر آن هــا، تبییــن معــارف و  بیــان ماهیــت افــراد و جریان هــای انحرافــی و تطبیــق آیــات قــرآن ب
اثبــات انحــراِف عالم نمایــان وابســته بــه دربــار عباســی، تشــویق شــیعیان و دیگــر مســلمانان بــه 
کیــد بــر ســالمت فکــری و اخالقــی معلــم  ــا بدعت هــا و احــکام بدعت آمیــز، تأ مخالفــت عملــی ب
و مربــی و اســتاد، تبییــن حقایــق مکتــب از طریــق ارتبــاط رودررو و بهره گیــری از بیــان شــیوا و 
کیــد بر ترویج معــارف اهل بیت؟مهع؟  گردان و تأ فصیــح، مکاتبــه، احتجــاج و مناظــره، تربیــت شــا

توســط آنــان و اســتمرار بخشــی بــه حرکــت اجتماعــی – فرهنگــی شــبکه وکالــت.
توجــه بــه اصــل امربه معــروف و نهــی از منکــر،  در بخــش ســیره اجتماعــی– معاشــرتی: 
گرفتــاران و احســان بــه آنــان، مقابلــه بــا  گرفتــاری و مشــکل دردمنــدان و  مواســات، انفــاق، رفــع 
ســتم و دفــع آن از انســان های مظلــوم، خوش خلقــی و دارا بــودن روحیــه مؤانســت و مرافقــت بــا 
کیــد بــر دیــد  افــراد جامعــه، مهربانــی و خوش خلقــی بــا دیگــران، تواضــع در روابــط اجتماعــی، تأ
ــان و  ــی و بی ــت، خیرخواه ــد ذات و پس ــراد ب ــا اف ــینی ب ــی از هم نش ــان، نه ــان مؤمن ــد می و بازدی
کرامــت و بزرگ منشــی در قبــال درخواســت های دیگــران، وفــاء بــه  تذکــر عیــوب بــرادران دینــی، 

عهــد، تعزیــت مصیبت دیــده، تکریــم میهمــان، و برخــورد مناســب بــا مخالفــان.
در بخــش ســیره اجتماعــی– سیاســی: شــجاعت سیاســی، عــدم تحریــک دشــمنان و بهانــه 
نــدادن بــه دســت آنــان، بی اعتنایــی بــه عیب جویی هــای بی جــای دیگــران، دفــاع از خــود در 

کــم و دشــمنان و نهــی از اهتمــام بــه جلــب رضایــت ظالمــان. برابــر توطئــه و تهمــت حا
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