سبک زندگی معنوی و اجتماعی در سیرۀ رضوی(ع)
ابوطالب

علینژاد

چکیده
از نگاه شیعه ،گفتار ،رفتار و تقریر پیامبر و ائمه(ع) حجت و برهان شرعی است؛ از این رو ،سبک زندگیِ اینن
بزرگواران برای شیعیان صبغۀ الهی دارد .شناخت سبک زندگی پیشوایان دین ،نیازمند مطالعۀ دقیق و همهجانبۀ
زندگی فردی ،خانوادگی و روابط اجتماعیِ آنان است تا بتوان با تحلیل صحیح گفتنار و رفتنار معصنومان(ع)،
نقاط مبهم سبک زندگی را مشخص و شاخصهای زندگی اسالمی را از آن استخراج کرد.
امام رضا(ع) در یکی از حساسترین شرایط زمانی میزیستند و زندگی پرفراز و نشیبی داشنتند کنه مهمتنرین
فراز آن ،هجرت اجباری از مدینه به خراسان و موضوع والیتعهدی بوده است .سلوک و رفتار آن حضرت در
این سفر که با عبور از شهرها و دیدار با اقشار گوناگون منردم همنراه بنوده ،تنا زمنان اسنتقرار در خراسنان و
پذیرش والیتعهدی ،تجلی «سبک زندگی دینی» است.
این مقاله میکوشد با تأمل در سلوک و رفتار حضرت رضا(ع) در این مقطع زمانی ،کنه بیشنتر آن را رجنا بن-
ابیضحاک ،ابوصلت هروی و ابراهیمبنعباس گزارش کردهاند ،جلوههایی از «سبک زندگی رضنوی» را در دو
ساحت «سبک زندگی معنوی یا ارتباط با خدا» و «سبک زندگی اجتماعی یا ارتباط با دیگران» ترسیم کند.
کلیدواژهها :سیرۀ رضوی ،سبک زندگی ،زندگی معنوی ،زندگی اجتماعی.

مقدمه
همۀ انسانها دوست دارند زندگیشان سرشار از صمیمیت ،صفا و همراه بنا آرامنو و آسنایو باشند و در آن
حریم انسانها حفظ شود؛ از سوی دیگر از منظر دین ،مرگ ،بازتاب زندگی است 1و انسنان در جهنان آخنرت
محصول تالش دنیایی خود را میبیند 2،چراکه دنیا مزرعۀ آخرت و قیامت هنگام درو کردن محصول دنیاست.

 استادیار جامعۀالمصطفی و مدرس مرکز تخصصی علم حدیث.
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از این رو ،در آموزههای دینی دستورات مناسب و مطابق با فطرت بشر در همۀ ابعاد و زمینهها در اختیار انسنان
قرار داده شده و هیچیک از ابعاد فردی و اجتماعیِ حیات بشری از آموزههای وحیانی خالی نیست ،بلکه جریان
عبودیت و بندگی در جای جای زندگی نفوذ داشته و تنها با پذیرش و عمل به آن تعالیم ،بنندگی معننا یافتنه و
سبک زندگی دینی و مکتبی محقق میشود.
بخشی از این اصول و آموزهها در آیات قرآن بیان گردیده و بخو دیگر آن در احادیث و شیوههای عملیِ پیامبر
و امامان معصوم(ع) دیده میشود.
بر این اساس ،هر مسلمانی باید در چارچوب اصول و سنن فرهنگ دینیِ خودش زندگی کند و همۀ رفتارهایو
مطابق الگوی اسالمی باشد .این امر محقق نمیشود مگر با شناخت قوانین الهی و توصیههای معصومان(ع) و به
کار بستن آنها در صحنههای مختلف زندگی.
مفهومشناسی
دو واژۀ کلیدی در این تحقیق وجود دارد که الزم است به واکاویِ مفهومی آن پرداخته شود.
 .1سیره
واژۀ «سیره» بر وزن «فِعله» ،اسم مصدر و مشتق از «سیر» به معنای «نوع رفنتن» اسنت .در ادبینات عنرب ،وزن
«فَعله» (به فتح فا) به معنای کار کردن و «فِعله» (به کسر فا) به معنای نوع و چگونگیِ کار کنردن اسنت؛ ماننند:
«جَلسه» به معنای نشستن و «جِلسه» به معنای نوع و کیفیت نشستن است.
در کتابهای لغت« ،سیره» به معانی :سنت ،طریقه ،روش ،رفتار ،شیوه ،حالت و هیئت آمده است.

« . 1قال النبی(ص) :کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون و کما تبعثون تحشرون»؛ ج ،4ص.74
 . 2وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى وَ أَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرى ؛ نجم ،آیات.40-39
« . 3قال النبی(ص) :الدنیا مزرعۀ اآلخرۀ»؛ عوالئ اللئالی ،ج ،1ص.267
 . 4ر.ک :لسانالعرب ،ج ،4ص389؛ القاموس المحیط ،ج ،2ص.54
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و در اصطالح« ،سیره» به معنای چگونگیِ رفتار پیامبر و امامان معصوم(ع) است .و نیز «کتب سنیر» ،کتابهنایی
هستند که در آنها دربارۀ روش و کیفیت رفتار پیامبراکرم(ص) و یا معصومان(ع) و یا اصحاب ایشان گفتوگو
میشود.
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 .2سبک زندگی
واژۀ «سبک» در کتابهای لغت و فرهنگنامهها به معنای :قاعدۀ زندگی ،طریقۀ کردار و عمنل ،عنادت و خنوی
طبیعت ،قانون ،مذهب و ...است.
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و اصطالح «سبک زندگی» اصطالح نسبتاً جدیدی است که در اواخنر قنرن ننوزدهم و آغناز قنرن بیسنتم وارد
جامعهشناسی و ادبیات علوم اجتماعی شده است .جامعهشناسان ،دانشمندان علوم اجتماعی و مدیران فرهنگنی،
تحقیقات و مطالعات فراوانی روی آن صورت داده و کتابها و مقاالت متعددی دربارۀ آن نوشتهاند.
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جامعهشناسان تعریفهای متفاوتی از «سبک زندگی» ارائه کردهاند؛ از جمله:
الف) فعالیتهای نظاممندی که از ذوق و سلیقۀ شخص ناشی شده و بیشتر بروز عینی و خنارجی داشنته و بنه
صورت نمادین به شخص هویت میبخشد و میان اقشار مختلف اجتماعی تمایز ایجاد میکند.
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ب) مجموعهای از عملکردها که شخص با بهرهگیری از آنها ،عالوه بر رفع نیازهنای خنارجیِ خنود ،رواینت
خاصی از هویت شخصی خود را در برابر دیگران مجسم میسازد.
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نقد و بررسی

به طور معمول جامعهشناسان ،آنچه موجود است را توصیف و تحلیل میکنند؛ بنر اینن اسناس ،سنبک زنندگیِ
جاری افراد را بدون نگاه ارزشی و اعتقادی ،و با تکیه بر نگاه آماری توصیف کرده و توضیح میدهند ،در حالی

 . 1ر.ک :سیری در سیرهنویسی ،ص.29
 . 2لغتنامۀ دهخدا ،ج ،26ص.231

 . 3ر.ک :فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ،ش ،1ص .230-199
 . 4نظریۀ کنو؛ دالیل عملی و انتخاب عقالنی ،بوردیو پی یر ،ترجمۀ :مرتضی مردیها.
 . 5جامعهشناسی ،گیدنزانتونی ،ترجمۀ :منوچهر صبوری.
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که رفتارها و عملکردهای شخصیِ انسانها متأثر از جهانبینی و نوع نگاهشان به هستی است؛ از اینن رو ،منی-
توان با تکیه بر اصول ثابت آموزههای وحیانی و دخالت دادن مجموعهای از باورها و ارزشهنا ،سنبک زنندگی
دینی را به معنای «شیوۀ زیستن در سه حوزۀ رفتار اجتماعی ،اخالق عمنومی و فرهننگ زنندگی» دانسنت ،کنه
قلمرو آن فراتر از عملکرد فردی و رفتار خارجی شخص اسنت .در نتیجنه ،مقصنود از سنبک زنندگی دیننی و
اسالمی ،ارائه الگوی رفتاری و کاربردی بر اساس فرهنگ اسالمی است که در نگاه تمدنی ،نه تنهنا بنرای منردم
یک سرزمین ،بلکه برای مردم سراسر جهان قابل ارائه و تجویز است.
شاخصها و مصادیق سبک زندگی
از موضوعات مطرح در سبک زندگی ،مسئلۀ شناخصهنا و مصنادیق سنبک زنندگی اسنت .جامعنهشناسنان و
دانشمندان علوم اجتماعی ،مصادیق و شاخصهایی را برای سبک زندگی برشمردند؛ مانند :الگوی مصرف ،شیوۀ
تغذیه ،پوشاک ،نوع مسکن ،شیوۀ استفاده از اوقات فراغت ،آداب معاشرت ،بهداشت و سالمت و. ...
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نکتۀ قابل توجه اینکه ،در تعیین مصادیق و شاخصهای سبک زندگی ،شناخت انسان و توجه به نیازمندیهنای
وی ضروری است؛ اگر تنها بر بُعد جسمانی انسان تأکید شده و زندگی او در دنیای مادی خالصه شود ن چننان
که در جهانبینی مادی ،انسان این گونه تفسیر میشودن ،در این صورت ارزش هر موضوعی به مینزان نقنو آن
در تأمین نیازهای مادی بشر خواهد بود؛ اما اگر به ترکیبِ دو بُعد جسمانی و روحانیِ انسان توجه شود و انسان
حقیقی را کسی بدانیم که به حیات حیوانی و طبیعی محدود نمیشود ،بلکه دارای حیات الهی نیز است که بایند
در پرتو اعمال اختیاریِ خود آن را به فعلیت برساند و به نوعی از کرامت دسنت یابند ،در اینن صنورت سنبک
زندگی متفاوتی شکل میگیرد و شاخصها و مصادیق سبک زندگی هم محدود و منحصر به موارد مزبور نمی-
شود ،بلکه تمام شئونات زندگی انسان را در بر میگیرد و مصادیق فراوانی را میتوان در سناحتهنای مختلنف
زندگی برای آن برشمرد.
سبک زندگی معنوی در سیرۀ رضوی(ع)

 . 1ر.ک :فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ،ش ،1ص .230-199
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زندگی انسان دارای دو جنبۀ «مادی» و «معنوی» است .در زندگی معنوی ،ارتباط بنا خنالق هسنتی ،عبودینت و
پرستو خدای یگانه جایگاه ویژهای دارد ،زیرا عبادت ،نردبان ترقی معنوی و سکوی پنرواز بنه عنالم ملکنوت
است؛ تا جایی که هدف آفرینو شمرده شده 1و معراج پیامبر اعظم(ص) در سایۀ همنین عبودینت میسنر شنده
است.
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امامان معصوم(ع) که در زمرۀ بهترین و عارفترین بندگان به خداونند قنرار دارنند ،بیشنترین و شایسنتهتنرین
عبادتها را انجام داده و زیباترین صحنههای عشق و دلدادگی را به نمایو گذاشتهاند؛ بهخصوص در تهجند و
شبزندهداری که خداوند متعال دستور انجام آن را به پیامبر اعظم(ص) داده است و موجب دستیابی به «مقام
محمود» میشود.
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از جلوههای سبک زندگیِ معنوی در سیرۀ امام رضا(ع) ،ارتباط معنویِ با خالق هستی است که نمونههنای آن را
در :نماز ،تهجد ،شبزندهداری ،دعا و نیایو ،روزهداری ،انس با قرآن ،انفاق پنهانی و شبانه و ...میتوان مشاهده
کرد ،که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
یاد همیشگیِ خدا

حقیقتِ یاد خدا ن که از آن تعبیر به «ذکراهلل» میشودن این است که انسان با تمام وجود متوجه خنالق هسنتی ،و
عظمت ،علم و آگاهی و حاضر و ناظر بودنِ او بر همۀ موجودات گردد .رسیدن به چنین باور و اعتقادی که آثار
فراوانی مانند :آرامو دل ،پیدایو تقوا و خوف از خدا دارد ،کار سخت و دشواری است که در توان هنر کسنی
نیست.

 . 1وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ ؛ و جنّ و انس را نیافریدم ،مگر براى آنکه مرا پرستو کنند؛ ذاریات ،آیۀ .5
 . 2سُبْحانَ الَّذِی أَسْرى بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ؛ منزه و پاک است (از هر نقص و عیبى) آن خدایى که بندۀ خنود
(محمد(ص)) را در شبى از مسجدالحرام به سوى مسجداالقصى سیر داد؛ اسرا  ،آیۀ .1
 . 3وََ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَۀً لَکَ عَسى أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً ؛ و پاسى از شب را (از خواب برخیز و) قرآن (و نماز) بخنوان اینن،
وظیفۀ اضافى براى توست .امید است پروردگارت تو را به مقامى درخورِ ستایو برانگیزد؛ اسرا  ،آیۀ .79
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از ویژگیهای زندگی معنوی در سیرۀ رضوی ،یاد خدا در همۀ حاالت و شرایط است .شیخ صدوق در عینون-
اخبارالرضا (ع) با اسناد خود از احمدبنعلی انصاری نقل کرده است که از رجا بنابیضحاک شننیدم کنه منی-
گفت:
از سوی مأمون مأموریت یافتم تا علیبنموسی (ع) را از مدینه به مرو بیاورم .مأمون بنه منن دسنتور
داد آن حضرت را از طریق بصره و اهواز و فارس به مرو بیاورم ،نه از طریق قم ،و ایننکنه بنا تمنام
وجود از آن حضرت مراقبت کنم؛ از این رو ،در طول این سفر و در تمام اینن مندت ،شنبانهروز در
خدمت آن حضرت بودم و لحظهای از او غافل نشدم .و به خدا قسم ،مردی باتقواتر از ایشان ندیدم؛
او تمام اوقات به ذکر خدا مشغول و از خوف خدا به شدت هراسناک

بود1.

شرح حال راوی
رجا بن ابیضحاک 2،خراسانی و اهل جرجرایا 3و متولّی خراج در زمان مأمون ،معتصم و واثق است ،و علیبن-
اسحاقبنیحیی در سال  226قمری او را به قتل رساند.

4

زمانی که مأمون تصمیم گرفت امام رضا(ع) را از مدینه به مرو احضار کند ،رجا بنابیضحاک را مأمور این کنار
کرد 5.وی در این سفر به شدت از امام(ع) مراقبت میکرد و لحظهای از آن حضرت غافل نمنیشند .او بنا نگناه
تیزبین خود تمام حرکات و سکنات آن حضرت را زیر ذرهبین داشت و کامالً رفتار آن حضرت را رصد میکرد؛
از این رو ،بسیاری از حاالت امام(ع) در این سفر ،از زبان او بازگو شده است.

« . 1بعثنی المأمون فی إشخاص علیبنموسى(ع) من المدینۀ و قدأمرنی أن آخذ به على طریق البصرۀ و األهنواز و فنارس و ال آخنذ بنه علنى
طریق قم و أمرنی أن أحفظه بنفسی باللیل و النهار حتى أقدم به علیه فکنت معه من المدینۀ إلى مرو فواهلل ما رأیت رجال کان أتقى هلل تعالى منه
و ال أکثر ذکرا هلل فی جمیع أوقاته و ال أشد خوفا هلل عز وجل منه»؛ ج ،1ص ،194ح.5
 . 2در بعضی اسناد «رجا بنضحاک» ثبت شده که اشتباه است.
 . 3سمعانی در االنساب (ج ،2ص )42ذیل عنوان «الجرجرائی» نوشته است« :بالرا الساکنۀ بین الجیمین المفتوحتین و را أخرى بعندها ،هنذه
النسبۀ إلى جرجرایا و هی بلدۀ قریبۀ من الدجلۀ بین بغداد و واسط».
« . 4رجا بنأبیالضحاک الجرجرائی :من عمال الدولۀ العباسیۀ ،ولی دیوان الخراج فی أیام المأمون ،ثم ولی خنراج دمشنق فنی أینام المعتصنم،
فخراج جندی دمشق و األردن فی أیام الواثق و قتله فی دمشق علیبنإسنحاق عامنل الواثنق»؛ ر.ک :تناریخ دمشنق ،ج  ،18ص 122ـ ـ  ،124ش
2166؛ ج ،41ص256؛ تاریخ بغداد،ج ،4ص141؛ االعالم ،ج  ،3ص.17
 . 5ر.ک :سیراعالمالنبال  ،ج ،9ص309؛ تاریخ یعقوبی ،ج ،2ص.29 -24
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وی در گزارش خود دربارۀ رفتار امام رضا(ع) میگوید:
در هیچ شهری وارد نمیشد ،مگر این که مردم از هر سوی روی آورده و مسائل دیننی خنود را از او
میپرسیدند؛ به آنها پاسخ میگفت و احادیث بسیاری از پیامبر خدا و علیبنابنیطالنب بینان منی-
فرمود .هنگامی که از این سفر بازگشتم ،نزد مأمون رفتم .او از چگونگی رفتار علیبنموسی در طنول
سفر پرسید و من نیز آنچه را دیده بودم ،بازگو کردم .مأمون گفت :آری ای پسر ضحاک او بهتنرین،
داناترین و عابدترین مردم زمین

است1.

اهتمام به نماز

در میان عباداتی که در اسالم تشریع شده است ،نماز اهمیت و جایگاه بسیار باالیی دارد ،تا جایی که ردّ و قبولیِ
اعمال دیگر در گرو ردّ و قبولی نماز قلمداد شده 2،و هر عملی پیرو نماز است.

3

دلیل این اهمیت روشن است ،زیرا نماز برای انسانهای معمولی که در این جهان با عوامل غافلکننندۀ فراواننی
روبهرو هستند و موجب غفلت آنها از یاد خدا میشود ،مایۀ تذکر و یادآوری اسنت 4و آرامنو دروننی را بنه
دنبال دارد؛  5و برای اولیای الهی که غرق در صفات جمال و جالل خدا هستند و به جز او نمیبینند و به غیر او
نمیاندیشند ،مهمترین و بهترین وسیلۀ ارتباط با خالق هستی است؛ برای آنان دنیای بنزرگ ،معبندی اسنت کنه
سجادۀ نمازشان هرگز از آن برچیده نمیشود و از بدو ورود به عرصۀ زندگی تا لحظۀ خروج از آن ،این سجاده
پهن خواهد بود.
حالت امام رضا(ع) در نماز قابل وصف نیست .عشق و دلدادگی آن حضرت به ذات اقدس ربوبی ،جلوۀ زیبایی
از سبک زندگی دینی در ارتباط با خالق هستی است .شیخ صدوق در عیوناخبارالرضا(ع) با اسناد خود از عبند-
السالم هروی نقل کرده است که گفت:
من در سرخس به خانهاى که علىّبنموسنى علیهمناالسنالم را در آن زنندانى کنرده بودنند ،رفنتم و
مالقات با آن حضرت را از زندانبان درخواست کردم .او گفت :ممکن نیست .پرسیدم :چنرا گفنت:

 . 1عیوناخبارالرضا(ع) ،ج ،1ص ،196ح.5
« . 2ان قبلت؛ قبل ما سواها و ان ردت ردّ ما سواها»؛ کافی ،ج ،3ص.268
« . 3کل شی من عملک تبع لصالتک»؛ نهجالبالغه ،نامۀ.27
 . 4أَقِمِ الصَّالۀَ لِذِکْرِی ؛ و نماز را براى یاد من به پا دار؛ طه ،آیۀ .14
 . 5أَال بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ؛ هان تنها با یاد خدا دلها آرامو مىیابد؛ رعد ،آیۀ .28
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براى اینکه ایشان در شبانهروز هزار رکعت نماز مىخواند و تنها ساعتى در اول روز نزدینک زوال و
نزدیک غروب و زردىِ آفتاب نماز نمىگزارد ،ولى از جاى حرکت نمىکند و مشغول ذکر است و با
خداى خود مناجات

مىکند1.

شرح حال راوی حدیث
«عبدالسالمبنصالح هروی» ،همان عبدالسالمبنصالحبنسلیمانبنمیسره ،معروف به «ابنوصنلت هنروی (م236.
ق)» خدمتگزار معروف امام رضا(ع) است .گفتنی است ،او احادیث فراوانی از آن حضرت نقل کرده است.
نجاشی دربارۀ او نوشته است« :عبدالسالمبنصالح ابوالصلت الهروی روی عن الرضا(ع) ثقۀ صحیح الحدیث لنه
کتاب وفاۀ الرضا(ع)».

2

احمدبنسعید رازی ،از عالمان اهلسنت ،گفته است« :ان اباالصلت الهروی ثقۀ ،مأمون فی الحدیث اال انه یحنب
آل رسولاهلل و کان دینه و مذهبه حب آلمحمد صلوات اهلل علیهم و علی ابیالصلت رحمه اهلل».

3

بسیاری از دانشمندان اهلسنت وی را توثیق کردند ،ولی بعضی از رجالیون اهلسنت او را به جهت نقل فضایل
اهلبیت(ع) تضعیف کردند.
ابنعدی نوشته است« :و لعبدالسالم هذا عن عبدالرزاق احادیث مناکیر فی فضنائل علنی و فاطمنه و الحسنن و
الحسین».

4

ابنحبان نیز نوشته است« :عبدالسالمبنصالح ابوالصلت الهروی یروی عن اهل العراق العجائب فی فضل علی و
اهلبیته الیجوز باالحتجاج به اذا انفرد».

5

« . 1جئت إلى باب الدار التی حبس فیها الرضا(ع) بسرخس و قد قید (ع) ،فاستأذنت علیه السجان ،فقال :ال سبیل لک إلیه(ع) ،قلت :و لم قال:
ألنه ربما صلى فی یومه و لیلته ألف رکعۀ و إنما ینفتل من صالته ساعۀ فی صدر النهار وقت النزوال و عنند إصنفرار الشنمس فهنو فنی هنذه
األوقات قاعد فی مصاله و یناجی ربه»؛ ج ،1ص ،197ح.6
 . 2رجال نجاشی ،ص ،245ش.643
 . 3اختیارمعرفۀالرجال ،ج ،2ص ،872ش.1486
 . 4الکامل فی ضعفا الرجال ،ج  ،5ص ،331ش.1468
 . 5المجروحین ،ج ،2ص.151
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تهجد و شبزندهداری

تهجد از مادۀ «هجود» به معنای «خواب» است ،ولی هنگامی که به باب «تفعیل» میرود ،بنرای معننای انتقنال از
خواب به بیداری به کار میرود؛1و از آنجا که بیداریِ شبانه در عرف پرهیزگناران بنرای راز و نیناز بنه درگناه
خداوند است ،این واژه (تهجد) برای نماز خواندن در دل شب و یا برای نافلۀ شب به کار میرود.
در عظمت نماز شب همین بس که قرآن مجید ،دستیابی به «مقنام محمنود» را مشنروط بنه انجنام آن دانسنته
ِصنلَاۀِ اللَّیْنلِ وَ عَلَیْنکَ
است 2.و نیز پیامبراکرم(ص) به حضرت علی(ع) فرمود« :وَ عَلَیْکَ بِصَلَاۀِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْنکَ ب َ
بِصَلَاۀِ اللَّیْل».

3

در سبک زندگیِ رضوی ،نیایو شبانه ،تهجد و شبزندهداری جایگاه خاصی دارد .شیخ صدوق در عیون اخبار
الرضا(ع) با اسناد خود از ابراهیمبنعباس نقل کرده است که میگفت:
امام رضا(ع) بسیار کمخواب بود و بسیار بیدارى مىکشید و بیشترِ شب را با بیدارى به سر میبرد؛ از
اول تا هنگام دمیدن صبح ،و بسیار روزه میگرفت و سه روز روزۀ هر مناه از وى فنوت نمنىشند و
میفرمود :این روزه مانند روزه گرفتن همۀ سال است؛ و بسیار پنهانى صدقه میداد و احسان میکنرد
و بیشتر این کار را در شبهاى تاریک انجام میداد ،و هر کس گمان میکند که در فضل ماننند او را
دیده است ،از او باور

نکن4.

شرح حال راوی حدیث

 . 1مجمعالبیان ،ج ،6ص.81
{ . 2وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَۀً لَکَ عَسى أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً}؛ اسرا  ،آیۀ .79
 . 3تهذیباألحکام ،ج ،9ص.176
« . 4و کان(ع) :قلیل النوم باللیل ،کثیر السهر یحیی أکثر لیالیه من أولها إلى الصبح و کان کثیر الصیام فال یفوته صیام ثالثۀ أیام فی الشهر و یقول:
ذلک صوم الدهر و کان(ع) کثیر المعروف و الصدقۀ فی السر و أکثر ذلک یکون منه فی اللیالی المظلمۀ فمن زعم أنه رأى مثله فنی فضنله فنال
تصدقه»؛ ج ،2ص.148
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«ابراهیمبنعباس» ،همان ابواسحاق ابراهیمبنعباس صولی (176ـ ـ ـ ـ243ق) است که از شعرای معروف و بنامِ عصر
امام رضا(ع) بوده است.

1

ابراهیمبنعباس دیوان شعری در مدح امام رضا(ع) دارد .شیخ صدوق نوشته است:
قال الصولی :و کانت إلبراهیمبنالعباس الصولی عم أبی فی الرضا(ع) مدایح کثیره أظهرها ثنم اضنطر
إلى أن سترها و تتبعها فاخذها من کل مکان؛ 2صولى (محمدبنیحیی صولی) گوید :ابراهیمبنعبناس،
عموى پدرم ،مدایح بسیاری دربارۀ حضرت رضا(ع) سروده بود که آنها را آشکارا بیان مىکرد ،ولى
سپس ناچار شد که همگى را مخفى کند .بعدها به دنبال آنها گشت و از ایننجنا و آنجنا آنهنا را
گردآورى کرد

از روایات عیوناخبارالرضا(ع) برمیآید که وی در ردیف شعرای بزرگی مانند دعبل خزاعی بود و هردو اشنعار
بلندی در رثای اهلبیت(ع) ،به ویژه حضرت رضا(ع) سرودهاند.
انس با قرآن

زندگی مادی و دنیویِ انسان با مشکالت و حوادث تلخ و تکاندهندهای همراه است .در چنین شرایطی ،انسنان
به تکیهگاه مطمئن و آراموبخشی نیاز دارد؛ «کالم وحی» پناهگاه مطمئنی است که میتواند این آرامو را بنرای
انسان به دنبال داشته باشد .حضرت امیر(ع) مىفرماید« :مَنْ آنَسَ بِتِالوَۀِ الْقُرْانِ لَمْتُوحِشْهُ مُفارَقَهُ الْاخْوانِ»؛ 3هر که
با قرآن مأنوس است ،از دورىِ یاران وحشتى ندارد.
قرآن ،تجلی خدای سبحان برای بشر است 4.قرآن ،ننور اسنت و ضنیا  1،درمنان اسنت و شنفا 2،حنق اسنت و
حقیقت 3،رشد است و هدایت 4،دلیل است و برهان.

5

 . 1ر.ک :تاریخ دمشق ،ج ،18ص124؛ ج ،41ص256؛ تاریخ ابنخلدون ،ج ،3ص150؛ وفیاتاالعیان ،ج ،1ص47؛ الوافی بالوفیات ،ج ،14ص
10؛ موسوعه مؤلفی االمامیه ،ج ،1ص296؛ اعیانالشیعه ،ج ،2ص ،168ش.260
 . 2عیوناخبارالرضا(ع) ،ج ،2ص ،25ح.2
 . 3غررالحکم ،ج  ،5ص .369
« . 4قال الصادق(ع) :لقد تجلی اهلل لخلقه فی کالمه و لکنهم الیبصرون»؛ بحاراالنوار ،ج ،2ص.107

10

پس انس با قرآن ،در حقیقت انس با نور ،حق ،حقیقت ،هدایت ،حکمت ،و مایۀ آسایو روان ،راحتنیِ جنان و
سعادت دو جهان است.
انس با قرآن مراتبی ،مانند :نگاه به قرآن 6،شنیدن آوای قرآن 7،یادگیری قرآن 8،آموزش قرآن 9،قرائنت و تنالوت
قرآن 10،تدبر در قرآن 11و عمل به قرآن دارد.

12

از جلوههای زیبای سبک زندگی معنوی در سیرۀ رضوی ،انس با قنرآن در همنۀ مراتنب آن اسنت .در گنزارش
رجا بنابیضحاک دربارۀ امام رضا(ع) آمده است:
شبها بسیار قرآن تالوت میکرد و هنگامی که به آیهای میرسید که در آن سخنی از بهشت و جهنم
به میان آمده بود ،گریه میکرد و از خدا بهشت را درخواست میکرد و از جهنم به او پناه

میبرد13.

ابنشهرآشوب نیز نقل کرده است:
امام رضا(ع) در سه روز ،یک بار تمام قرآن را تالوت میکرد و منیفرمنود« :اگنر خواسنته باشنم در
کمتر از سه روز نیز قرآن را ختم کنم ،میتوانم؛ ولی هیچ آیهای را نخواندم مگر اینکه در معننای آن
اندیشیدم و دربارۀ اینکه آیه در چه موضوعی نازل شده ،فکر

کردم»1.

{ . 1وانزلنا الیکم نورا مبینا}؛ نسا  ،آیۀ .174
{ . 2وشفا لما فی الصدور}؛ یونس ،آیۀ .57
{ . 3انزل الیک من ربک الحق}؛ رعد ،آیۀ .1
{ . 4یهدی الرشد فآمنا به}؛ جن ،آیۀ 2؛ {هدی للناس و بینات من الهدی}؛ بقره ،آیۀ .185
{ . 5فقد جائکم بینۀ من ربکم}؛ انعام ،آیۀ 157؛ {قد جائکم برهان من ربکم}؛ نسا  ،آیۀ .174
« . 6قال النبی(ص) :النظر فی المصحف یعنی صحیفه القرآن عباده»؛ بحاراالنوار ،ج ،92ص.199
{ . 7واذا قر القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون}؛ اعراف ،آیۀ .204
 « . 8قال علی(ع) :تعلموا القرآن فانه احسن الحدیث»؛ نهجالبالغه ،حکمت .399
« . 9قال النبی(ص) :خیارکم من تعلم القران و علمه»؛ بحاراالنوار ،ج ،92ص.187
{ . 10فاقرؤا ما تیسر من القرآن}؛ مزّمل ،آیۀ .20
{ . 11کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر اولوا االلباب}؛ ص ،آیۀ .29
« . 12قال علی(ع) :اهلل اهلل فی القران الیسبقکم بالعمل به غیرکم»؛ نهجالبالغه ،نامۀ .47

« . 13وکان یکثر باللیل فی فراشه من تالوۀ القرآن فإذا مر بآیۀ فیها ذکر جنۀ أو نار بکى و سأل اهلل الجنۀ و تعوذ به من النار»؛ عینوناخبنارالرضنا
(ع) ،ج ،1ص ،196ح.5
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سبک زندگی اجتماعی در سیرۀ رضوی
به عقیدۀ بسیاری از فیلسوفان ،انسانها بالطبع مدنیاند؛ 2یعنی ذات و فطرت آدمی به گونهای است که حتماً باید
زندگی اجتماعی داشته باشد و در اجتماع زیست کند؛ و یکی از مهنمتنرین و اصنلیتنرین نیازهنای روحنی و
روانیشان ،معاشرت و ارتباط با دیگران است .معاشرت ،انواعی مانند :انسنانی ،آییننی ،شنهروندی ،دوسنتانه و
خانوادگی دارد که همۀ اینها باید بر اساس آموزههای دینی باشد.
«هرچه برای خود میپسندی ،برای دیگران هم بپسند» ،معیار کلی و عام در اخالق اجتماعی و نحوۀ معاشرت با
دیگران است ،و بهترین و کاملترین معیار برای تشخیص درستی یا نادرستی رفتارهای اجتماعی ما ،همین معیار
است .این معیار را میتوان در همۀ برخوردهای اجتماعی ،اعم از :برخورد با همسر ،فرزند ،پدر و منادر ،اقنوام،
همسایگان ،شهروندان و به طور کلی سایر انسانها به کار گرفت.
از جلوههای زیبای سبک زندگی در سیرۀ رضوی ،نحوۀ معاشرت و ارتباط با دیگران است کنه بنه چنند منورد
اشاره میشود.
رعایت ادب در برابر دیگران

«ادب» ،یکی از قدیمیترین سرمایهها و میراثهای حیات آدمی بوده و ارزش آن باالتر از ثنروت و مقنام اسنت
(ادب مرد ،به ز دولت اوست) .دربرخوردها چیزی به زیبایی و جنذابیت ادب نمنیرسند؛ بننابراین ،بایند آن را
آموخت و به کار بست تا روابطی سالم ،احترامآمیز و پایدار میان افراد حاکم شود.
عاقالنه زیستن ،متانت در گفتار ،وقار در رفتار ،حسن معاشرت ،رفتار سنجیده با افراد و ...از نشانههنا و جلنوه-
های ادب است که نمونۀ زیبای آن را در سبک زندگی رضوی مشاهده میکنیم.
شیخ صدوق با اسناد خود از ابراهیمبنعباس نقل کرده است:
هرگز حضرت رضا(ع) را ندیدم که در سخن گفتن ،با کسى درشتى و جفا کند ،هرگز ندیدم سنخن
کسى را پیو از فراغت از آن قطع کند (صبر میکرد سخنو تمام شود و پس از آن اگر الزم میدیند

« . 1کَانَ(ع) یختم القرآن فی کل ثالث و یقول :لو اردت ان اختم فی اقل من ثالث لختمت و لکن ما مررت بآیه قط اال فکرت فیهنا و فنی ای
شی انزلت و فی ای وقت ،فلذلک صرت اختمه فی ثالث»؛ مناقب ،ج ،4ص.360
 . 2شریعت در آیینۀ معرفت ،ص .425
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سخن میگفت) ،هرگز درخواست کسى را که قادر به انجام آن بود ،رد نمىفرمود ،هرگز ننزد کسنی
پای خود را دراز نمیکرد ،هرگز در برابر همنشنین تکینه نمنىداد ،هرگنز او را ندیندم کنه یکنی از
غالمانو را ناسزا گوید ،هرگز او را ندیدم (ننزد کسنی) آب دهنان انندازد و هرگنز او را ندیندم در
خندیدن قهقهه کند ،بلکه خندهاش تبسم

بود1.

بخشندگی و خیررسانی

در فرهنگ اسالمی بشردوستی ،احسان و نیکی به دیگران ،جود و بخشو و اهتمام به امور مردم جایگاه رفیعنی
دارد .توصیهها و تأکیدات فراوانی از پیشوایان دین در ارتباط با خدمترسنانی ،احسنان و نیکنی بنه دیگنران و
توجه به حل مشکالت مردم رسیده است.

2

امام رضا(ع) فرموده است:
ان هلل عبادا فی االرض یسعون فی حوائج الناس ،هم اآلمنون ینوم القیامنه و منن ادخنل علنی منؤمن
سرورا فرح اهلل قلبه یوم القیامه؛ 3خداوند در روی زمین بندگانی دارد که دربنرآورده کنردن نیازهنای
مردم تالش میکنند؛ اینان روز قیامت در امانند .هر کسی مؤمنی را شاد کند ،خداوند در روز قیامنت
دل او را شاد میکند.

از ویژگیهای ممتاز و برجستۀ معصومان(ع) احسان و نیکی به دیگران است .در «زیارت جامعنۀ کبینره» آمنده:
«عَادتُکُم االِحسَان و سَجِیّتُکُم الکَرَم»؛ احسان و نیکی ،عادت شما و کرم و بخشو ،خصلت شماست.
این ویژگی در سیرۀ رضوی به خوبی مشهود و نمایان است .کلینی(ره) با اسناد خود از ابنابینصر نقل کرده:
در نامهاى که ابوالحسن الرضا (ع) به فرزندش ابوجعفر امام جواد (ع) نوشنته بنود ،چننین خوانندم:
«فرزندم ابوجعفر به من خبر رسید هنگام خروج از مننزل ،غالمنان و خندمتکارانت ،درب کوچنک
منزل را گشاده و همراه تو از منزل خارج مىشوند .این کار آنان به خاطر پستى و تنگچشنمى آننان
است تا با مستمندان مواجه نشوى و خیر تو به آنان نرسد .از تو درخواست منىکننم و تنو را بنه آن

« . 1مارأیت أباالحسن الرضا(ع) جفا أحدا بکلمۀ قط و الرأیته قطع على أحد کالمه حتى یفرغ منه و ما رد أحدا عن حاجۀ یقدر علیها و ال مند
رجله بین یدی جلیس له قط و ال أتکئ بین یدی جلیس قط و ال رأیته شتم أحدا من موالیه و ممالیکه قط و ال رأیته تفل و الرأیتنه یقهقنه فنی
ضحکۀ قط بل کان ضحکه التبسم»؛ عیوناخبارالرضا(ع) ،ج ،1ص ،197ح.7
 . 2ر.ک  :کافی ،وسائلالشیعۀ و بحاراالنوار ،تحت عنوان «باب قضا حاجۀ المؤمن».
 . 3کافی ،ج ،2ص.197
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حقى که بر گردنت دارم سوگند مىدهم که ورود و خروج تو ،همیشه از درب بزرگ باشند و چنون
بخواهى بر مرکب سوار شوى ،همراه خود مقدارى سکۀ طال و نقره بردار و هر کس دسنت مسنئلت
دراز کند ،او را از عطاى خود بهرهمند ساز .اگر از عموهایت کسى درخواست احسان کنند ،کمتنر از
پنجاه دینار طال عطا مکن ،و بیشتر از این مبلن بنه اراده و مینل توسنت .اگنر از عمنههاینت کسنى
درخواست احسان کند ،کمتر از 25دینار طال تقدیم مکن ،و بیشتر از این مبل به اراده و میل توست.
من با این توصیه و سفارش مىخواهم که خداوند ،قدر و منزلت تو را رفیع سازد .در راه خدا انفناق
کن و هراسى به خود راه مده که خداوند عرش بزرگ ،تو را به تنگدستى گرفتار نخواهد

کرد1.

شرح حال راوی
«احمدبنمحمدبنابینصر بزنطی» با همین عنوان و با عنوانهای« :ابنابینصر» و «بزنطی» احادیث فراواننی نقنل
کرده است .وی از اصحاب امام کاظم ،امام رضا و امام جواد(ع) بوده و از آنها حدیث نقل کرده و نزد امام رضا
(ع) ،منزلت و جایگاه رفیعی داشته است.
شیخ طوسی دربارۀ او مینویسد« :أحمدبنمحمدبنأبینصنر زیند منولى السنکونی أبنوجعفنر ،و قینل :أبنوعلی،
المعروف بالبزنطی ،کوفی(ثقۀ) لقی الرضا(ع) و کان عظیم المنزلۀ عنده و روى عنه کتابا».

2

نجاشی نیز نوشته است« :أحمدبنمحمدبنعمروبنأبینصر زید مولى السنکون أبنوجعفنر ،المعنروف بنالبزنطی،
کوفی ،لقی الرضا و أباجعفر علیهماالسالم و کان عظیم المنزلۀ عندهما».

3

بیآالیشی در برابر مردم

از ویژگیهای سبک زندگی دینی ،صداقت و بیآالیشی در معاشرت با مردم است ،و خودنمایی ،ظاهرسنازی و
اهل تصنع و تکلف بودن ،در فرهنگ دینی جایی ندارد.

« . 1قرأت فی کتاب أبی الحسن الرضا(ع) إلى أبیجعفر(ع) :یا أباجعفر بلغنی أن الموالی إذا رکبت أخرجوک من الباب الصغیر فإنما ذلنک منن
بخل منهم لئال ینال منک أحد خیرا»...؛ کافی ،ج ،4ص ،43ح.5
 . 2الفهرست ،ص ،61ش.1
 . 3رجال نجاشی ،ص ،75ش.180
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تصنع و تکلف در افراد به صورتهای گوناگون بروز میکند؛ گاه متکلف به افرادی که هنیچ ارادتنی بنه آنهنا
ندارد ،اظهار ارادت میکند؛ گاه با برگزاری مراسمی پرهزینه وانمود میکند که ثروتمند است؛ زمانی ادعای علم
و دانشی میکند که ندارد؛ و هنگامی نیز با افراط در آداب و رسوم اجتماعی خود را به زحمت میاندازد.
تکلف به هر صورتی که ظهور کند ،بیانگر نوعی نفاق است و کاری خالف اخالق اسالمی به شمار میآید .امام
علی(ع) فرموده است« :التکلّف من اخالق المنافقین».

1

امام رضا(ع) در برخورد با دیگران بسیار بیآالیو و ساده بود و هیچ تفناوتى مینان خنود و بردگنان و غالمنان
خویو قائل نبود .در سبک زندگی رضوی ،همۀ امتیازها و نابرابریهایِ مربوط به حقوق اجتماعى ،منتفى است
و همگى در این امور برابر و یکسانند ،زیرا همه مخلوق خدایند و پدر آنها حضنرت آدم(ع) بنوده و همنه از
خاک آفریده شدهاند.
ابراهیمبنعباس دربارۀ این ویژگیِ امام رضا(ع) میگوید:
سیرۀ عملی امام(ع) این بوده است که چون (مجلس) خلوت میشد و سفرۀ غنذا بنراى آن حضنرت
پهن میکردند ،همۀ غالمان و خدمتکاران را فرا میخواند تنا بنر سنر سنفره حاضنر شنوند و بنا آن
حضرت غذا بخورند؛ حتى دربان و مهتر

را2.

یاسر خادم نیز گزارش کرده است:
در مسیر راه مدینه به مرو ،در مکانی که با شهر طوس ،هفت منزل راه بناقى ماننده بنود ،ابنوالحسنن
الرضا(ع) بیمار شد .وقتی به طوس رسیدیم ،بیمارى آن حضرت شدت یافت .چندین روز در طنوس
اقامت کردیم ،و مأمون روزى دو بار به عیادت آن حضرت منىآمند .در روزِ آخنرى کنه در آن روز
حضرت از دنیا رفت که بسیار هم ضعیف شده بود ،بعد از اینکه نماز ظهرش را بنه جناى آورد ،بنه
من گفت« :اى یاسر این مردم چیزى نمیخورند » عرض کردم :اى سرور من با این وضعى که شما
دارید ،چطور میتوانند چیزى بخورند حضرت این کالم را که شنید ،کمر خم خود را راست کنرده،
فرمود« :غذا را بیاورید » سپس همۀ کارکنان خود را خواند و احدى را بناقى نگنذارد ،مگنر بنر سنر

 . 1غررالحکم ،ج ،1ص.57
« . 2انه کان إذا خال و نصبت الموائد أجلس على مائدته ممالیکه و موالیه حتى البواب و السائس»؛ عیوناخبارالرضا(ع) ،ج ،1ص ،197ح.7
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سفره نشانید و از هر یک جدا جدا احوال پرسید و از وضعشان جسنتوجنو کنرد .و چنون غنذا را
صرف کردند ،فرمود« :براى زنان طعام ببرید » براى آنان نیز غذا بردند و همه را سیر

کردند1.

ابنشهرآشوب در مناقب از معروف کرخی نقل کرده:
امام رضا(ع) وارد حمام شد .مردى که آن حضرت را نمىشناخت ،به ایشان گفت :بدن مرا مالو ده
امام(ع) شروع کرد به مالو دادن بدن آن شخص .هنگامى که حاضران آن مرد را متوجه کردنند و او
حضرت را شناخت ،با پریشانى شروع به عذرخواهى و پوزش کرد ،اما امام(ع) هنمچننان بنه منالو
بدن او ادامه داده و او را دلدارى

مىداد2.

شرح حال راوی
معروفبنفیروز (فیروزان) ،ابومحفوظ کرخى (منسوب به کرخ بغداد) ،یکی از زهاد معروفی است کنه جایگناه
واالیی نزد عرفا و اهل تصوف دارد و در سال  200قمری وفات کرده است .پدر و مادرِ نصنرانیاش ،وی را در
کودکى به مکتبخانه برده و به معلم سپردند .معلم به او گفت :بگو سومىِ سه تا (مطابق عقیدۀ نصرانیان که بنه
سه اصل قائل هستند) ،ولی او میگفت :یکتا .معلم او را سخت تنبیه کرد و مورد ضرب و شتم قرار داد .معروف
فرار کرد و خدمت حضرت رضا(ع) رسیده ،به دست ایشان مسلمان شد .سپس به خانه و ننزد پندر و منادرش
برگشت .وقتی درب خانه را به صدا درآورد ،پدرش پرسید :پشت درب کیسنت گفنت :معنروف هسنتم .پندر
گفت :بر چه آیینی هستی معروف پاسخ داد :بر دین حنیفم .نقل شده که معروف مدتى به همین منوال زنندگى
کرد ،سپس تمام وقت خود را به امام رضا(ع) اختصاص داد؛ از این رو ،از موالیان و غالمان آن حضرت شنمرده
میشود.

3

« 1لما کان بیننا و بین طوس سبعۀ منازل اعتل أبوالحسن(ع) فدخلنا طوس و قد اشتدت به العلۀ فبقینا بطوس أیاما فکان المأمون یأتیه فنی کنل
یوم مرتین فلما کان فی آخر یومه الذی قبض فیه کان ضعیفا فی ذاک الیوم فقال لی بعد ما صلى الظهر :یا یاسر ما أکل الناس شنیئا فقلنت :ینا
سیدی من یأکل هیهنا مع ما أنت فیه فانتصب(ع) ثم قال :هاتوا المائدۀ و لمیدع من حشمه أحدا إال أقعده معه على المائدۀ یتفقد واحدا واحدا
فلما أکلوا قال :إبعثوا إلى النسا بالطعام ،فحمل الطعام إلى النسا »؛ همان ،ج ،1ص ،269ح.1
« . 2و دخل(ع) الحمام فقال له بعض الناس :دلکنی یا رجل ،فجعل یدلکه فعرفوه ،فجعل الرجنل یسنتعذر مننه و هنو یطینب قلبنه و یدلکنه»؛
المناقب ،ج ،3ص.471
 . 3ر.ک :تاریخ بغداد ،ج ،13ص 200ـ ـ  ،208ش7178؛ سیراعالمالنبال  ،ج  ،9ص ،339ش111؛ الکنی و االلقاب ،ج ،3ص.110
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عفو و بخشودگی در حقوق شخصی

از شاخصههای سبک زندگیِ دینی ،عفو و گذشت و اغماض و چشمپوشی در حقوق شخصی اسنت ،کنه آثنار
مثبت فردی و اجتماعیِ فراوانی دارد؛ آثنار فنردیِ آن شنامل :سنالمت رواننی و جسنمانی ،کناهو اضنطراب،
افسردگی ،پرخاشگری و اختالالت عاطفی ،و موجب امیدواری ،آرامو و آسایو ،برکت و فزونیِ روزی ،و آثار
اجتماعی آن شامل :تبدیل کینه و دشمنی به محبت و محبوبیت ،امنیت و جذب افراد به دین میشود.
از جلوههای زیبا در سبک زندگی رضوی ،عفو و گذشت و اجتناب از انتقام بوده است که در ذیل به نمونهای از
آن اشاره میشود.
برخورد امام رضا(ع) با جلودىّ
محمدبنجعفربنمحمد (برادر امام صادق (ع)) در سال  199قمری ،در مدینه علیه هارونالرشید خنروج و قینام
کرد 1.هارون به عیسی جلودی (از فرماندهان نظامی) مأموریت داد به جنگ با او رفته و قیامو را سرکوب کند؛
پس از پیروزی سر از بدنو جدا سازد و به خانههاى آلابىطالب حمله کند و هنر چنه از زر و لبناس و اثناث
دارند ،غارت کند و براى هر زن بیو از یک پوشو باقى نگذارد جلودی به دستور هارون عمل کرد و پنس از
سرکوبیِ قیام محمدبنجعفر ،به خانههای علویون حمله و اموال آنها را غارت کرد.
امام رضا(ع) که در مدینه زندگی میکرد و عزادار شهادت مظلومانۀ پدر بزرگوارش امام موسیبنجعفر علیهمنا-
السالم بود ،از این آسیب در امان نبود .جلودىّ که در قساوت قلنب نظینر نداشنت ،بنا سنوارانو بنه خاننۀ آن
حضرت هجوم آورد .امام رضا(ع) برای این که به زنان آسیبی وارد نیاید و کسی به آنها تعنرض و بنیحرمتنی
نکند ،آنها را به یکى از اتاقهاى خانه برد و خود پشت درب ایستاد .جلنودىّ مصنمم بنود و تنالش منیکنرد
خودش وارد خانه شود و زر و زیور را از زنان بگیرد ،ولی امام (ع) به شدت مقاومت منیکنرد و اجنازۀ چننین
کاری را به او نمیداد؛ امام فرمود« :من خود متصدى این کار میشوم و سوگند میخورم که چیزى باقى نگذارم
و هر چه باشد ،بگیرم و در اختیار تو قرار میدهم» ،ولى جلودىّ زیر بار نرفته ،میگفت :این دستور خلیفه است
که من خودم باید این کار را انجام دهم .سخنان بسیاری بین امام(ع) و جلنودی ردّ و بندل شند و آن حضنرت
مرتب سوگند میخورد که هرچه در اختیار زنان است و در خاننه وجنود دارد تحوینل دهند و چینزی را فنرو

 . 1ر.ک :عیوناخبارالرضا(ع) ،ج ،1ص172؛ کشفالغمۀ ،ج193 ،3؛ بحاراالنوار ،ج ،48ص.300
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نگذارد؛ تا این که سرانجام جلودى متقاعد شد و پذیرفت خود حضرت این کار را انجام دهد؛ از اینن رو ،امنام
(ع) به داخل اتاق رفت و هرچه در منزل و همراه زنان بود ن از وسنایل خاننه گرفتنه تنا لبناس و زر و زینور،
گوشواره ،خلخال و دستبند ـ ـ ـ ـ جمع کرده و تحویل جلودى داد.
مدتی نگذشت که هارون از دنیا رفت و فرزندش مأمون به خالفت رسید و جریان والیتعهندیِ امنام رضنا(ع)
پیو آمد .زمانی که مأمون تصمیم گرفت والیتعهدی را به آن حضرت واگذار کند ،با مخالفت عدهای روبنهرو
شد؛ از جملۀ آنها «جلودی» بود که مأمون دستور داد آنها را دستگیر و زندانی کنند .روزی که مأمون خواست
به صورت رسمی والیتعهدی را به امام رضا(ع) واگذار کند ،مجلس باشنکوهی تشنکیل داد کنه در آن اقشنار
مختلف مردم ،سفرای کشورهای خارجی و بزرگان کشور حضور داشتند؛ از جمله دستور داده بنود ،جلنودی و
افراد دیگری را که با والیتعهدیِ امام رضا(ع) مخالف بوده و در زندان به سر میبردند ،با غنل و زنجینر وارد
مجلس کنند .وقتی جلودی داخل مجلس شد ،دید امام رضا(ع) در کنار مأمون نشسته است .امام رضا(ع) نیز در
آن لحظه متوجه جلودى شد و دید با چه خواری و ذلت در مجلس نشسته است؛ به حنالو تنرحم کنرد و بنه
مأمون گفت« :هب لی هذا الشیخ»؛ این پیرمرد را به خاطر من ببخو مأمون رو کنرد بنه حضنرت و گفنت :اى
آقاى من این شخص همان کسی است که به خانههای آلپیغمبنر و دختنران رسنول خندا(ص) هجنوم آورد و
اموال آنها را چپاول و غارت کرد ،ولی امام(ع) همچنان از مأمون منیخواسنت کنه جلنودی را آزاد کنند و از
ریختن خون او بگذرد.
جلودى که از دور گفتوگوی امام و مأمون را میدید و هیچ اطالعی از محتوای آن نداشنت ،بنه خناطر سنابقۀ
جنایاتو با خاندان آن حضرت چنان مىپنداشت که امام(ع) ،مأمون را به قتل او تحریک میکند و خواهان انتقام
است؛ از این رو ،به مأمون گفت :یا امیرالمؤمنین تو را به خدا و به خاطر خدمتی که به پدرت (هنارون) کنردم،
خواستۀ این مرد را دربارۀ من نپذیر .مأمون وقتی این جمله را از جلودی شنید ،رو کرد به امام رضا (ع) و گفت:
این مرد با سوگندی که داده ،قول شما را رد و خواستۀ شما را نفی کرده اسنت؛ آنگناه رو بنه جلنودى کنرد و
گفت :نه ،به خدا قسم ،قول او را دربارۀ تو نخواهم پذیرفت .آنگاه دستور داد او را ببرند و گردن بزنند.
نتیجهگیری

 .1ر.ک :عیوناخبارالرضا(ع) ،ج ،1ص172؛ مناقب ،ج ،3ص.457
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با نگاهی پژوهوگرانه و تأملبرانگیز در آمنوزههنای دیننی ،بنه وینژه سنیرۀ رفتناری معصنومان(ع) ،منیتنوان
راهبردهای کلی و فراگیری دربارۀ «سبک زندگی» به دست داد که برای هر زمان و مکان الگو باشند.
انسان فطرتاً زیبایی را دوست دارد و حس زیبایی ،یکی از ابعاد روح انسان را تشکیل میدهد؛ بنر اینن اسناس،
کالم و رفتار زیبا برایو جذاب و دلنشین است؛ بهخصوص اگر منشأ وحیانی داشته باشد .از امام رضا(ع) نقل
شده:
مهر الهی از آن کسی باد که با آموزش معارف ما ،امرمان (امامت و والیت) را زنده کنند بنه راسنتی
اگر مردم خوبیهای سخنان ما را درمییافتند ،از ما پیروی میکردند.

از منظر دین ،سبک زندگی انسان بر سه اصل استوار است :ارتباط با خدا ،ارتباط با خود و ارتباط با دیگران .در
سنت و سیرۀ معصومان(ع) ،کیفیت و چگونگی این اصول سهگانه به خوبی تبیین شده است؛ از این رو ،نیازمنند
سنت و سیرۀ خاندان وحی هستیم تا با مراجعه به سیرۀ معصومان(ع) و تحلیل و بنازخوانیِ دقینق آن ،تشننگان
معرفت را از این منبع وحیانی سیراب کرده و لذت بندگی و زندگی را به آنها بچشنانیم و سنعادت و خنوش-
بختی دو سرا را پیو رویشان قرار دهیم.
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