
مهناز رحیم پور*

 چکیده
تقوی الهی در همه امور زندگی و رفق و مدارا با دشمنان و احسان و بخشندگی و مالطفت با 

دوستان از عناصر سازنده و استوار در تحکیم پایه ها و مناسبات فردی و اجتماعی هستند. 

ــه تأثیــر انفــاق مــادی و بخشــش در زندگــی آدمــی پرداختــه  یــم در فرازهــای بســیاری ب کر قــرآن 

 َبْعُضَهــا ِمــْن َبْعــٍض< و بر اســاس ادلــۀ روایی 
ً

ــة ّيَ ّرِ
ُ

اســت. حضــرت جــواد)ع( مصــداق عینــی آیــۀ: >ذ

ــا یحیــی نبــی)ع( و عیســی  در بیــن امامــان شــیعه وجــود مقــدس و شــگفت انگیــز حضرتــش ب

یــم تشــبیه شــده اســت. ســیرۀ فــردی و اجتماعــی  مســیح)ع( بــر اســاس آیــات 13 و 30 ســورۀ مر

آن جنــاب مصداقــی از تجلــی آیــات اخالقــی قــرآن بــر اســاس آیــۀ 128 ســورۀ نحل و 134 ســورۀ 

یخــی، تفســیری و توصیفــی  یکــرد تار آل عمــران و 90 ســورۀ یوســف اســت. در ایــن مقالــه بــا رو
ــه بررســی برخــی جلوه هــای آشــکار آیــات قرآنــی در ســیرۀ إبــن رضــا حضــرت امــام  جــواد )ع(  ب

پرداخته شده است.

کلیــد واژه هــا: امــام جــواد )ع(، شــخصیت قرآنــی، اوضــاع سیاســی اجتماعــی، تقــوی، احســان، 

محســنین، جــود بخشــش، رفــق و مــدارا.

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث- مدرس حوزه و دانشگاه. یسنده و پژوهشگر،  * نو
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مقدمه
نهمیــن حجــت برگزیــدۀ حــق حضــرت امــام محّمــد بــن علــی -إبــن الرضــا)ع(-  بــر اســاس 
گشــود. در  قــول جمهــور و مشــهور دانشــمندان در ســنه 195 قمــری در مدینــه دیــده بــه جهــان 
کلینــی،1 شــیخ مفیــد،2 و شــیخ  ــد آن جنــاب اختــالف نظــر وجــود دارد، برخــی چــون  مــاه تول
امــا در عــرف  مــاه رمضــان دانســته اند.  یــا نیمــۀ  را در نوزدهــم  طوســی3 میــالد آن حضــرت 
کــه تولــد امــام جــواد)ع( را در دهــم  کســی  فرهنــگ عامــه شــیعه ســخن إبــن عّیــاش، نخســتین 
گفتنــی اســت بزرگانــی چــون نوبختــی  کــرده اســت، شــهرت یافتــه اســت.4  گــزارش  مــاه رجــب 

ــد.5 کرده ان کیــد  ــد امــام جــواد)ع( در مــاه رمضــان تا ــر تول ــز ب و مســعودی نی
کهــن  کشــید و بنــا بــه قــول مشــهور در منابــع  مــدت امامــت آن حضــرت 17 ســال طــول 
شــیعه در آخــر ذی القعــده -220 ق- بــا دسیســه خلیفــه وقــت و نزدیکانــش مســموم و بــه 
ــار و  ــه مرتضــی، منتخــب، مخت ــر  و ملقــب ب ــو جعف ــه آن حضــرت أب کنی شــهادت رســیدند.6 

مشــهورترین القــاب آن حضــرت تقــی و جــواد اســت.7
فتــال نیشــابوری می نویســد: ابراهیــم بــن عقبــه گوید:»بــرای امــام هــادی )ع( نوشــتم و پرســیدم: 
یــارت  یــارت کاظمیــن؟ مرقــوم فرمودنــد: »ز یــارت مرقــد مطهــر امــام حســین )ع( برتــر اســت یــا ز آیــا ز
ــاداش بزرگتــری اســت«.8 مــادر  ــن دارای پ ــارت دو ت ی امــام حســین )ع( مقــدم اســت و کاظمیــن ز
کــه از وی بــه خیــزران نیــز یــاد شــده اســت،  گرامــی آن حضــرت ام ولــدی بــود بــه نــام ســبیکه نوبّیــه 
یــه قبطیــه -مــادر ابراهیــم و همســر رســول خــدا )ص(- اســت.9 آن بانــو در  وی از بســتگان مار
کنیــزان یــاد  یــرا از ایشــان بــا عنــوان بهتریــن  یــش بــود. ز فضایــل اخالقــی از برتریــن زنــان عصــر خو

شــده اســت.
بــر اســاس روایتــی در »االرشــاد« علــی بــن جعفــر )ع( از امــام رضــا )ع( و آن جنــاب از امــام 
کاظــم)ع( و ایشــان از رســول خــدا )ص( روایــت فرمــوده اســت: »بأبــی إبــن خیــرة اإلمــاء النوبّیــة 
کنیــزان نوبّیــه -اهــل نوبــه-  الطّیبــة الفــم، المنتجبــة الرحــم، ...؛ پــدرم بــه فــدای پســر بهتریــن 
کــه آن بانــو دارای مقــام تقــوا و  کیــزه دهــان، نجیــب زهــدان و...«10 ایــن تعبیــر بیانگــر آن اســت  پا

کدامنــی و طاهــره بودنــد. پارســایی و پا

اوضاع سیاسی اجتماعی
ران  یکــی از دشــوارترین مقاطــع زندگــی امامــان شــیعه در مقطــع حکومــت عباســیان در دو
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ران زندگانــی آن حضــرت بــه ســبب وجــود  کاظــم )ع( واقــع شــده اســت. دو امامــت حضــرت 
یشــه های  دشــمنان و بدخواهــان از بیــن نزدیــکان آن جنــاب بــه ســختی ســپری شــد، ســرانجام ر
اعتقــادی و انحرافــی محمــد بــن اســماعیل بــن جعفــر و دشــمنی های او زمینــه زندانــی شــدن و 
گرایــش  کاظــم )ع( دو  شــهادت موســی بــن جعفــر )ع( را بــه دنبــال داشــت.11 پــس از شــهادت امــام 
ــرد و  ک ــد  ــم )ع( را تأیی کاظ ــام  ــت ام ــه رحل ــد. قطعی ــد آم ــه پدی ــه و واقفی ــای قطعّی ــه نام ه ــده ب عم
امامــت حضــرت رضــا )ع( را پذیرفــت. امــا گرایــش بــه واقفیــه بــه بهانــه باور نداشــتن بــه رحلت امام 
ّیــت آن حضــرت باقــی مانــد. ایــن بــاور ســبب پیدایــش  کاظــم )ع( بــر اعتقــاد بــه امامــت یــا مهدو
یــخ امامــت همــواره مقطــع تغییــر امــام از زمینه هــای پیدایــش  گردیــد. در تار انحــراف در شــیعه 
یاســت طلبــی،  اختــالف و انحــراف و از نقــاط بحــران ســاز تشــیع بــوده اســت. عواملــی چــون ر
ــا  کــه ی گروهــی از شــیعیان و دوســتان أهــل بیــت )ع(  ــاده خواهــی مالــی، عــوام زدگــی و جهــل  ی ز
ران امامــت را پایــان یافتــه می دانســتند؛ و یــا در تشــخیص امــام بــر حــق اشــتباه می کردنــد.12 دو
ــرا آن جنــاب در تعییــن جانشــین  ی ــژه ای اســت ز ی ران امامــت حضــرت رضــا )ع( عصــر و دو
بــرو بــود. از یــک ســو پــس از شــهادت امــام کاظــم )ع( گروهــی  خــود و امــام بعــدی، بــا مشــکالتی رو
کردنــد، و از ســوی دیگــر  بــر اســاس انگیــزه ای مــادی بــه نــام واقفیــه امامــت آن حضــرت را انــکار 
آن جنــاب تــا حــدود چهــل و هفــت ســالگی دارای فرزنــد نشــده بــود، و أحادیــث رســیده از 
کــه نــه نفــر از آنــان از نســل امــام  کــه امامــان دوازده نفرنــد  کــی از ایــن بــود  رســول خــدا )ص( حا
حســین )ع( خواهنــد بــود. فقــدان فرزنــد بــرای امــام رضــا )ع( هــم امامــت آن حضــرت و هــم تــداوم 

یــر ســؤال بــرده بــود. آن را ز
گفــت: إبــن قیامــا  کــه  کنــد  شــیخ مفیــد در ارشــاد روایــت می کنــد: حســین بــن بشــار روایــت 
واســطی از ســران واقفیــه طــی نامــه ای بــه حضــرت رضــا)ع( نوشــت: »چگونــه ممکــن اســت امــام 
کــه مــن  کجــا مــی دانــی  کــه فرزنــد نــداری؟« و امــام)ع( در پاســخ نوشــت: »از  باشــی در صورتــی 
کــه خداونــد پســری بــه  زهــا و شــب ها نگــذرد  دارای فرزنــد نخواهــم بــود، ســوگند بــه خــدا، ایــن رو

کــه حــق را از باطــل جــدا ســازد«.13 مــن عطــا می کنــد 
ــر  ــر را ب ــواد )ع( ام ــام ج ــه ام ــت ب ــال امام ــه در انتق ــز آنچ ــا )ع( نی ــرت رض ــت حض ــر امام در اواخ
ــود. از ایــن رو  کودکــی آن جنــاب ب برخــی دوســتان و شــیعیان أهــل بیــت )ع( مشــتبه ســاخت؛ 
یــژه ای یافــت ایــن  کــه بعدهــا در مباحــث کالمــی مربــوط بــه امامــت، جایــگاه و یکــی از مســائلی 
کســی پیــش از بلــوغ بــه مقــام امامــت برســد؟14 از نظــر نوبختــی علــت  کــه آیــا ممکــن اســت  بــود 
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کــه شــماری از دوســتان أهــل بیــت )ع( بلــوغ را یکــی از شــرایط  پیدایــش ایــن اختــالف ایــن بــود 
ــه روایــی و توصیه هــای صریــح حضــرت رضــا )ع( و  

ّ
امامــت می دانســتند.15 ســرانجام وجــود ادل

کــرد. نیــز  برتــری علمــی و اخالقــی حضــرت جــواد )ع( امامــت ایشــان را نــزد شــیعیان ثابــت 
ردنــد، امــام)ع(  کــه خردســال بــود آو زی در محضــر امــام رضــا )ع( فرزنــدش أبوجعفــر )ع( را  رو
یــرا  کــه بــرای شــیعیان مــا بــا برکــت تــر از او زاده نشــده اســت«.16 ز فرمودنــد: »ایــن مولــودی اســت 
بــا بــه دنیــا آمــدن آن حضــرت دیگــر انشــعابی در شــیعه بــه وجــود نیامــد، و پیــروان اهــل بیــت )ع( 

از تحّیــر و ســرگردانی رهایــی یافتنــد.
ران خالفــت هــارون و مأمــون  یــخ اســالم بــه دو در بعــد سیاســی و فرهنگــی عصــر طالیــی تار
ران امامــت  کاظــم )ع( و حضــرت رضــا )ع( و در بخشــی از دو کــه مقــارن بــا امامــت حضــرت 
ران ذخائــر علمــی از یونــان و ایــران بــه  حضــرت جــواد )ع( واقــع شــده بــود بــاز می گــردد. در ایــن دو
زبــان عربــی ترجمــه شــده و علــوم فراوانــی در زمینه هــای مختلــف در طــب، منطــق، فلســفه، 

یاضیــات و ســایر علــوم وارد جامعــه اســالمی شــده بــود.17 نجــوم، ر
کتــب روایــی شــیعه  از ایــن رو مناظــرات مختلفــی از حضــرت رضــا )ع( و امــام جــواد )ع( در 

وارده شــده اســت.18
جــواد)ع(  امــام  بــارۀ  در حضــرت  آن  عســکری)ع(  حســن  امــام  بــه  منســوب  صلــوات  در 
هــم صــلّ علــی محّمــد بــن علــّی بــن موســی علــم الُتقــی و نــور الهــدی .... 

ّ
می فرمایــد: »الل

هــم فکمــا هدیــت بــه مــن الضاللــة و اســتنقذت بــه مــن الحیــرة و أرشــدت بــه مــن اهتــدی 
ّ
الل

کــه نشــانه و  ردگارا درود فرســت بــر محّمــد بــن علــّی بــن موســی  و َزّکیــت بــه مــن تزّکــی ....؛ پــرو
ردگارا پــس چنان کــه خلــق را تــو  بــه واســطۀ او  مثــل اعــالی تقــوی و نــور هدایــت اســت .... پــرو
کــه الیــق هدایــت بــود بــه  ردی و از وادی حیــرت نجــات دادی و هــر  از گمراهــی بــه راه هدایــت آو

کــردی و هرکــس قابــل تزکیــه نفــس بــود روحــش را تزکیــه دادی .....«.19 واســطۀ او ارشــاد 

شخصیت قرآنی
ــۀ تطهیــر )األحــزاب،33/33( و  ــارز آی حضــرت جــواد )ع( از امامــان أهــل بیــت )ع( و از مصادیــق ب
 َبْعُضَهــا ِمــْن َبْعــٍض< )آل عمــران، 

ً
ــة ّيَ ّرِ

ُ
ْكِر<)النحــل، 43/16( و >ذ ِ

ّ
ْهــَل الذ

َ
ْرَبــى< )الشــوری، 23/42( و >أ

ُ
>ِفــي اْلق

34/3( هســتند. از آن جایــی کــه حضــرت جــواد )ع( در بیــن امامــان شــیعه اولیــن امامی اســت که 

گرفتنــد، ایــن امــر  بــرای مردمــان عصــر آن جنــاب قابــل درک  در کودکــی در منصــب امامــت قــرار 
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کــه جایــگاه جانشــینی در مصــدر نبــوت و امامــت  یــرا فهــم عمــوم انســان ها ایــن اســت  نبــود. ز
ــن  ــغ تعلــق می گیــرد. عمــوم انســان ها در مرتبــه عقــل ســلیم و فهــم دی ــراد بال ــه اف و حکومــت ب
ــى آَدَم َوُنوًحــا 

َ
 اهَّلَل اْصَطف

َ
یــم در دنبالــۀ آیــه >ِإّن کر و عصمــت از بهــره اندکــی برخوردارنــد، امــا قــرآن 

 َبْعُضَهــا ِمــْن َبْعــٍض< )آل عمــران،33-34/3( 
ً

ــة ّيَ ّرِ
ُ

َوآَل ِإْبَراِهيــَم َوآَل ِعْمــَراَن َعَلــى اْلَعاَلِميــَن< می فرمایــد: >ذ
کبیــر  ّیــه در اصــل بــه معنــای فرزنــدان صغیــر بــوده، و ســپس در مطلــق اوالد چــه صغیــر و چــه  ذر
کــه در صفــات و  ّیــه ای هســتند  کــه آنــان ذر اســتعمال شــده اســت و آیــۀ فــوق بیانگــر ایــن اســت 
فضیلــت جــدای از هــم نیســتند و همــه در آن صفاتــی کــه باعــث اصطفــی بــر عالمیــان می شــود 
مشــترکند.20 خداونــد متعــال بــرای تمایــز و معرفــی بنــدگان برگزیــده خــود از همــان بــدو تولــد آثــار 

یــش را در آن هــا ظاهــر ســاخته اســت. نبــوغ و رحمــت خاصــه خو
کودکــی پیامبرانــی چــون یوســف، یحیــی و عیســی ســخن  کــه از  قــرآن مجیــد هنگامــی 
کــه بــه آنــان می گشــت نیــز  یــد بــه ارتبــاط آن هــا بــه مبــدأ هســتی از طریــق وحــی و افاضاتــی  می گو
کــه بــرادران آن حضــرت او  اشــاره می کنــد. چنانچــه در داســتان حضــرت یوســف )ع( هنگامــی 
ــا  ْوَحْيَن

َ
ــِت اْلُجــّبِ َوأ َياَب

َ
ــوُه ِفــي غ ْن َيْجَعُل

َ
ْجَمُعــوا أ

َ
ــِه َوأ َهُبــوا ِب

َ
ــا ذ َلّمَ

َ
را در چــاه انداختنــد می فرمایــد: >ف

ــُعُروَن< )یوســف،15/12(؛ »پــس او را بردنــد و هــم داســتان شــدند 
ْ

ا َوُهــْم َل َيش
َ

ْمِرِهــْم َهــذ
َ
ُهــْم ِبأ

َ
َئّن ِإَلْيــِه َلُتَنّبِ

زی[ آن هــا را از ایــن کارشــان  کــه قطعــًا ]رو تــا او را در نهــان خانــۀ چــاه نهنــد، و بــه او وحــی کردیــم 
کــه نمی داننــد خبرخواهــی داد«. در حالــی 

گــر  رمن! ا کلینــی روایــت می کنــد شــخصی بــه حضــرت رضــا )ع( گفــت: ای ســرو شــیخ 
ــه  ک ــی  کس ــر«.  ــرم أبوجعف ــه پس ــود: »ب ــرد؟ فرم ک ــه  ــد مراجع ــی بای کس ــه  ــه چ ــد ب ــش آم ــی پی اتفاق
کــم می دانســت. حضــرت رضــا )ع( فرمــود:  پرســیده بــود، ســن امــام جــواد )ع( را بــرای ایــن موضــوع 
یــش و صاحــب شــریعت تــازه ای قــرار داد  یــم )ع( را پیامبــر  و فرســتاده خو »خداونــد عیســی بــن مر

ــود«.21 کمتــر ب و ســن او از ســن أبوجعفــر )ع( 
حضــرت رضــا )ع( بــه یکــی از یــاران خــود بــه نــام معمــر بــن خــالد فرمــود: »مــن أبوجعفــر  را در 
کوچکتــران مــا مــو  بــه  کــه  جــای خــود نشــاندم و جانشــین خــود قــرار دادم، مــا خاندانــی هســتیم 

ــد«.22 مــو  از بزرگانمــان ارث می برن

 تجلی آیات قرآنی در سیره عملی امام جواد )ع( 
ــت  ــی: حرک ــیر؛  یعن ــة«؛ س زن »فعل ــر و ــت ب ــی اس ــدر نوع ــیرا« مص ــیر، س ــار، یس ــیره از »س س
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کــردن و راه رفتــن، و ســیره؛ یعنــی: نــوع راه رفتــن و حرکــت کــردن. در معنــای ســیره نــوع، ســلوک، 
نــوع معاشــرت و آداب و طریقــه  منــش و خصلت هــای اخالقــی، بینــش و ســبک، متــد و 
گیــرد.23 و همــه ایــن معانــی را می تــوان در معنــای عملکــرد و ســبک و  زندگانــی را در برمــی 
کــه متــن زندگــی انســان را در  نــوع رفتــار نیــز داشــت. ســبک زندگــی ناظــر بــه مســائلی اســت 
ــدا و  ــود و خ ــا خ ــی ب ــار آدم ــیعی از رفت ــۀ وس ــی عرص ــبک زندگ ــتره س گس ــد.  ــکل می ده ــا ش دنی
یــخ و ســیره معصومیــن )ع( اصــول  ــا مطالعــه در تار ــر می گیــرد. ب خلــق و ســایر مخلوقــات را در ب
کــه در سراســر زندگــی آنــان قابــل تغییــر نیســت،  رد  و پایه هــای اساســی را می تــوان بــه دســت آو
کــه بــر اســاس مصالــح و یــا مقتضیــات زمــان تفاوت هایــی در ســیره و ســبک فــردی و  هرچنــد 
اجتماعــی آنــان بــه ظاهــر بــه چشــم می خــورد. ماننــد: عبودیــت و توجــه بــه بــاری تعالــی، علــم 
یســتی،  گاهــی بــه علــوم و اســرار نهانــی، شــجاعت و عــزت نفــس، رفــق و مــدارا، ســاده ز و آ
کمــاالت انســانی. از مجمــوع  ــرم و بخشــش و ســخاوتمندی و ســایر  ک ــر،  ــم و صب ــع، حل تواض
کــه از نظــر خلقــت و خلــق و خــوی هــم افــق نبــی  حــاالت أهــل بیــت عصمــت و طهــارت )ع( 
ــَك َلَعَلــى ُخُلــٍق َعِظيــٍم< 

َ
ِإّن کــه آنــان نیــز مصــداق عینــی >َو یافــت  مکــرم )ص( می باشــند می تــوان در

)قلــم،4/68( هســتند و تجســم عینــی قــرآن و مــؤدب بــه آداب الهــی در زندگــی فــردی و اجتماعــی 

ــند. ــرآن« می باش ــه الق ــت: »کان خلق ــداق روای ــز  مص و نی
گســتردگی  پیشــوای نهــم را بــه ســبب شــدت تقــوی »تقــی« و بــه ســبب دســت بخشــنده و 

کرمــش »جــواد« می خواندنــد. در جــود و 

تقوی
کــه  گزنــد اســت و آن  کــردن و نگــه داشــتن از بــدی و  تقــوا از مــاده »وقــی« بــه معنــای حفــظ 

گنــاه بپرهیــزد.24 از 
یســد: الوقایــة حفــظ الشــیء مّمــا یؤذیــِه و َیضــّره...  و التقــوی جعــل  راغــب در مفــردات می نو
النفــس فــی وقایــة ممــا یخــاف ؛ وقایــه نگهــداری چیــزی اســت از آن چــه آن را اذیــت بخشــیده 
یــان رســاند ... و تقــوی قــرار دادن نفــس اســت و نگهــداری و حفاظــت از آن چــه  و بــه آن ز

می ترســد.25 
تقــوا در هــر کاری مناســب بــا خــود آن اســت، مثــاًل  تقــوا در زراعــت حفــظ آن از آفــت زراعتی 
کــه موجــب زوال دیــن و ســبب عقوبــت دنیــا و  اســت، تقــوا در دیــن اجتنــاب از امــوری اســت 
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آخــرت و یــا محــروم شــدن از فیوضــات و درجــات آخرتــی می گــردد.26 تقوا درجــات و مراتبی دارد 
یشــتن داری در برابــر آنچــه قلــب آدمــی را بــه خــود مشــغول  کــه مرتبــه عالــی آن عبارتســت از خو
ینــد،  أمیرمؤمنــان)ع( در ایــن  می ســازد و از حــق منصــرف می کنــد ایــن تقــوا را خــاص الخــاص گو
بــاره می فرمایــد: »مــا عبدتــک خوفــًا مــن نــار ك و ال رغبــه فــی جّنتــک بــل وجدُتــك أهــاًل للعبــادة 
ــو را  ــه بهشــتت عبــادت نمی کنــم بلکــه چــون ت ــرس آتشــت و میــل ب ــو را از ت فعبدتــک؛ و مــن ت

شایســته عبــادت یافتــم بــه پرستشــت پرداختــم«.27
ــم در مــورد یحیــی  ی کر ــرآن  ــن صفــت در ق کلمــه تقــی صفــت مشــبهه از تقــوی اســت، و ای
کــه همــۀ  نبــی )ع( و در بیــن امامــان أهــل بیــت )ع( بــه امــام جــواد )ع( اطــالق شــده اســت، در حالــی 
بــارۀ جنــاب  ران و اولیــای الهــی عالی تریــن درجــه تقــوا را دارا هســتند، امــا در قــرآن در پیــام آو
 َوَكاَن 

ً
ــا َوَزَكاة

َ
ــا* َوَحَناًنــا ِمــْن َلُدّن ٍة َوآَتْيَنــاُه اْلُحْكــَم َصِبّيً ــّوَ

ُ
یحیــی )ع( می فرمایــد: >َيــا َيْحَيــى ُخــِذ اْلِكَتــاَب ِبق

ــا< )مریــم،19 / 12-14(؛ »ای یحیــی کتــاب را محکــم بگیــر، و او  ــاًرا َعِصّيً ا ِبَواِلَدْيــِه َوَلــْم َيُكــْن َجّبَ ــا *َوَبــّرً َتِقّيً
کــی ]بــه او دادیــم[ و او پرهیــزکار  را در کودکــی حکمــت دادیــم* و نیــز از جانــب خــود مهربانــی و پا
بــود* و بــا پــدر و مــادر خــود نیــک رفتــار بــود، و ســرکش و عصیانگــر نبــود«. آیــات فــوق اگرچــه در 
توصیــف حضــرت یحیــی)ع( اســت امــا قابــل تطبیــق بــا حــاالت و ســیرۀ عملــی امــام جــواد )ع( 
کشــف حقایقــی  نیــز می باشــد. حکــم بــه معنــای فهــم و عقــل و علــم بــه معــارف حّقــۀ الهیــه و 
کلّیــات احــوال  کــه در پــردۀ غیــب اســت و از نظــر عــادی پنهــان می باشــد. و ســه آیــۀ فــوق بیــان 
ــا< حالــت او را نســبت بــه  آن جنــاب نســبت بــه خالــق و مخلــوق اســت، و جملــۀ >َوَكاَن َتِقّيً
ا ِبَواِلَدْيــِه< وضــع او را نســبت بــه پــدر و مــادر حکایــت  ردگارش بیــان می کنــد. و جملــه >َوَبــّرً پــرو

ــا< رفتــار او را نســبت بــه ســایر مــردم شــرح می دهــد. ــاًرا َعِصّيً کــرده، >َوَلــْم َيُكــْن َجّبَ
اولیــاء الهــی در بعــد خلقــی ماننــد ســایر انســان ها از غرایــز حیوانــی برخوردارنــد، امــا آنــان بــه 
کــرده و بــه حــّد نیــاز از آن هــا اســتفاده  ســبب برخــورداری از عقــل و عصمــت ایــن غرایــز  را مهــار 
کودکــی و جوانــی اوج بــازی و ســرگرمی و هیجــان در انســان ها اســت. امــا در  ران  می کردنــد. دو
ران کودکــی و جوانــی آنــان  یژگی هــای ممتــاز وجــود دارنــد کــه دو بیــن انســان ها افــراد نخبــه ای بــا و
ــا بزرگســالی یکســان اســت. در بیــن ســفیران الهــی حضــرت یحیــی )ع( و عیســی مســیح )ع( و  ب

گونــه بودنــد. حضــرت جــواد )ع( ایــن 
ــود،  ــد خ ــواد )ع( را مانن ــام ج ــرد ام ــالش می ک ــون ت ــان: مأم ّی ــن ر ــد ب ــی از محّم ــاس روایت براس
ــل ســازد، در مراســم عروســی دختــرش اّم الفضــل دســتور داد  ــه لهــو و فســوق مای أهــل دنیــا و ب
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ــری  ــه در آن جواه ک ــد  ــت بگیرن ــی در دس ــدام جام ک ــر  ــد، ه ــر بودن یبات ــه ز ــه از هم ک ــز  کنی ــد  ص
باشــد و بــا ایــن هیــأت از امــام اســتقبال کننــد، آنــان بــه ایــن دســتور رفتــار کردنــد، امــا امــام جــواد 
کوچک تریــن اعتنایــی بــه آنــان نکــرد. ســپس مأمــون مــردی بــه نــام مخــارق آواز خــوان را  )ع(  

کــرد  کــه ســاز مــی زد و آواز می خوانــد. مخــارق مقابــل امــام )ع( نشســت و آواز خــود را بلنــد  طلبیــد 
کــرد. امــام جــواد )ع( بــدون توجــه بــه او حتــی ســر خــود را هــم بلنــد نکــرد، پــس  و شــروع بــه نواختــن 
کشــید: »از خــدا بتــرس ای مــرد  ــاد  ی ــر ســر او فر ــا ناراحتــی ب کــرد و ب از ســاعتی ســر خــود را بلنــد 
کار افتــاده  یــش بلنــد«. در اثــر ایــن ســخن ســاز از دســتش افتــاد و تــا هنــگام مــرگ دســتش از  ر
کــه ســن شــریف امــام جــواد )ع( در عنفــوان جوانــی بــود. یــان در حالــی اتفــاق افتــاد  بــود.28 ایــن جر

امــام جــواد )ع( دربــاره تقــوی می فرمایــد: »مــن اســتغنی بــاهلل افتقــر  النــاس إلیــه، و مــن التقــی 
اهلل أحّبــه و  إن کرهــوا؛ هرکــه خــود را بــه وســیله خداونــد بــی نیــاز بدانــد مــردم محتــاج او خواهنــد 
کنــد خــواه ناخــواه، مــورد محبــت مــردم قــرار می گیــرد  کــه تقــوای الهــی را پیشــه خــود  شــد و هــر 

گرچــه مــردم خودشــان اهــل تقــوی نباشــند«.29
فقــر  خــود؛  تکیــه  را  صبــر  زندگــی  »در  می فرمایــد:  تقــوی  بــارۀ  در حضــرت  آن  همچنیــن 
کــه  کــن، و بــدان  و تنگدســتی را همنشــین خــود قــرار بــده و بــا هواهــای نفســانی مخالفــت 
کــه در چــه  ــاش  ــد، پــس مواظــب ب ــد پنهــان و مخفــی نخواهــی مان ــدگاه خداون هیچــگاه از دی

حالتــی خواهــی بــود«.30
کــه امــام جــواد )ع( از تقــوی ارائــه داده انــد بیانگــر حقیقــت تقــوی اســت؛ تقــوی  توصیفــی 
ایمانــی  آن مقامــات  پرتــو  در  و  ایمــان جمــع می شــود  مراتــب  تمامــی  بــا  کــه  اســت  صفتــی 
همچــون احســان و بخشــندگی، رفــق و مــدارا، صبــر و حلــم و عــزت نفــس و دیگــر فضایــل 

می شــود. حاصــل  انســانی 

رفق و مدارا
کــردن اســت.31 مــدارا  کســی رفتــار  رفق:رفــق بــه معنــای  نرمــی و بــا مهربانــی و لطــف بــا 
یعنــی: تحمــل و بردبــاری در برابــر ضررهــا و آســیب هــای مــردم و برخــورد خــوب بــا آنــان در برابــر 
ــورد  ــف و برخ ــرف مخال ــل ط ــا تحم ــی ب ــی آدم ی گو ــد.32  ــان می بین ــان از آن ــه انس ک ــی  نامالیمات

گرفتــار می ســازد. یــش  کمنــد محبــت خو مالیــم بــا او، وی را در 
بــارۀ مخالفــان و  بــرد بیشــتر آن در کار در مفهــوم ایــن واژه نوعــی پرهیــز و احتیــاط نهفتــه و 
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بــرد دارد.33 کار بــاره موافقــان و دوســتان  کــه غالبــا در دشــمنان اســت. بــر خــالف رفــق 
کمــا أمرنــی بــأداء الفرائض«34رفــق  ّبــی بمــداراة  رســول مکــرم اســالم)ص( فرموده انــد: »أمرنــی ر
و مــدارا در هرگونــه رابطــه و تعامــل انســانی، چــه رابطــه و تعامــل دو فــرد، چــه روابــط خانوادگــی 
ــاماندهی و  ــده در س ــن قاع ــم تری ــانی مه ــزرگ انس ــع ب ــک مجتم ــبات ی ــط و مناس ــه در رواب و چ
تنظیــم درســت روابــط و تعامــل هــا اســت و ایــن امــر بــه صــورت یــک اصــل اجتماعــی در زندگــی 
ــه  پیامبــر اعظــم )ص( و أوصیــای آن حضــرت مشــهود اســت.کتاب الهــی و راه و رســم نبــوی، ب
گذشــت و مالیمــت هســتند. رزی و  ــان آن اهــل مــدارا و رفــق و کــه مربّی ــد  تربیتــی راه مــی نمای
گونــه اوصــاف ممتــاز  خــدای ســبحان بنــدگان نمونــه خــود -یعنــی: عبادالرحمــان- را بــا ایــن 
ا َخاَطَبُهــُم اْلَجاِهُلــوَن 

َ
ِإذ ْرِض َهْوًنــا َو

َ
ــوَن َعَلــى اْل

ُ
ِذيــَن َيْمش

َ
ْحَمــِن اّل کــرده اســت و مــی فرمایــد: >َوِعَبــاُد الّرَ

ــانی  کس ــان  ــدای رحم ــدگان خ ــان،25 /63(؛ »و بن ِكَراًما<.)فرق وا  ــّرُ ــِو َم ْغ
َ
وا ِبالّل ــّرُ ا َم

َ
ِإذ ــَاًما ...  َو ــوا َس اُل

َ
ق

کــه روی زمیــن فروتنانــه راه مــی رونــد و چــون نادانــان ایشــان را مخاطــب ســازند پاســخ  هســتند 
گذرنــد«.   کریمانــه مــی  مــی دهنــد... و چــون برامــر لغــوی بگذرنــد 

گیــری و بردبــاری برخاســته از رحمــت و بصیرتــی نورانــی  رزی و آســان  یشــه مــدارا و رفــق و ر
کــه بــا انــوار توحیــد و معــارف  گونــه نمــی شــود مگــر آن  اســت؛ و انســان از ســر حقیقــت ایــن 
الهــی تاییــد شــده باشــد.35 در روایتــی أمیرمؤمنــان)ع( مــی فرماینــد: »ثمــرة العقــل مــداراة النــاس  
تــر رود بیشــتر  ؛ حاصــل عقــل مــدارا بــا مــردم اســت«.36 هــر چــه انســان در مراتــب بندگــی حــق باال
کــرم)ص( و أوصیــای آن حضــرت  ــا خلــق مــی شــود. پیامبــر ا أهــل رحمــت و مالیمــت و مــدارا ب
یــدن و مالیمــت نمــودن و مــدارا  رز تریــن بنــدگان خــاص خــدای رحماننــد در رحمــت و کــه واال
ــر و  ــی تنفی ــدارا نف ــق و م ــی رف ــم و اساس ــوازم مه ــتند.37 از ل ــاری هس ــوی رفت ــن الگ ــردن بهتری ک
گــر رفــق و مــدارا حکومــت نکنــد تنفیــر ظهــور مــی  کیــد بــر تالیــف اســت. در روابــط اجتماعــی ا تا
ــاره ای از بیمــاری هــای روانــی و جســمانی  ــا تشــدید پ ز ی ــرو یابــد.38 خشــم و خشــونت عامــل ب
رزی و  یــز شــده اســت. لــذا در رفــق و یــی اســت کــه از ســوی اســالم تجو اســت و عفــو و مــدارا دارو
زی  مــدارا آثــار فــردی چــون ســالمت روانــی و جســمانی، آرامــش و آســایش و برکــت و فزونــی در رو
کینه هــا و دشــمنی ها بــه محبــت و دوســتی، محبوبیــت، امنیــت  را بــه دنبــال دارد،39 و تبدیــل 
ــد:  ــاره می فرمای ــن ب ــواد )ع( در  ای ــت.امام ج ــدارا اس ــی م ــار اجتماع ــن از آث ــه دی ــراد ب ــذب اف و ج
ران حکومــت مأمــون و  »مــن هجــر المــداراة قاربــه المکــروه«.40 رفتــار حضــرت جــواد)ع( در دو
کاری  کــه قبــال از تقــوا شــد، یعنــی » تقــوا در هــر  گونــه بــود. و بــا توجــه بــه تعریفــی  معتصــم ایــن 



15          شمارۀ 91تجلی آیات در سیرۀ امام جواد)ع(

ــر رفــق و  ران امامــت مبتنــی ب مناســب بــا خــود آن اســت«. شــیوه مدیریتــی امــام جــواد)ع( در دو
کودکــی بــه  ران  یــرا امــام)ع( در دو مــدارا بــا خلفــای عباســی جهــت پیشــبرد و حفــظ تشــّیع بــود. ز
کالمــی مختلــف و تشــدد آراء و مکاتــب مختلــف  امامــت رســیده بــود و وجــود نحلــه هــای 
ر از برخــورد داشــت. از ایــن رو امــام)ع( حتــی در مناظــرات بــه  نیــاز بــه برخــورد معقوالنــه و بــه دو
کــه دســتگاه خالفــت و دانشــمندان عاّمــه تحریــک نشــوند، و بــا تکیــه  کــرد  گونــه ای عمــل مــی 
بــر قــرآن و علــم بــه ســواالت آنــان پاســخ می گفــت. فتــوای قضائــی امــام جــواد)ع( نمونــه ای از 
کــرد و از خلیفــه  ســیره امــام جــواد)ع( در ایــن زمینــه اســت. شــخصی بــه ســرقت خــود اعتــراف 
رد،  گــردآو ک ســازد،خلیفه همــه فقهــارا  کیفــر الهــی او را پــا کــه بــا  عباســی -معتصــم- خواســت 
کــرد، إبــن أبــی  کجــا بایــد قطــع  ــان پرســید دســت دزد را از  و امــام جــواد)ع( را نیــز فراخوانــد و ازآن
ْيِديُكــْم< )مائــده، 6/5( حکــم بــه قطــع 

َ
اْمَســُحوا ِبُوُجوِهُكــْم َوأ

َ
ُدواد قاضــی بغــداد بااســتناد بــه آیــه: >ف

دســت از مــچ داد،گروهــی از فقهــا حکــم بــه قطــع دســت ازآرنــج دادنــد، معتصــم از امــام جــواد)ع( 
پرســید نظــر شــما درمــورد ایــن مســأله چیســت؟ امــام)ع( فرمــود: »این هــا نظــر دادنــد مــرا معــاف 
یید.امــام)ع( فرمــود: »چــون قســم  کــه  بایــد نظرتــان را بگو کــرد و  قســم داد  بــدار«. معتصــم اصــرار 
یــرا فقــط انگشــتان دزد بایــد قطــع شــود و بقیــه  یــم؛ این هــا در اشــتباه انــد ز گو دادی نظــرم را مــی 
یــرا رســول خــدا]ص[  گفــت بــه چــه دلیــل؟ امــام)ع( فرمــود: »ز دســت بایــد باقــی بمانــد«. معتصــم 
کــف دســت،و  فرمــود: ســجده بــر هفــت عضــو بــدن تحقــق مــی یابــد. صــورت -پیشــانی-، دو 
گــر دســت دزد از مــچ یــا آرنــج قطــع شــود، دســتی بــرای  دو پــا -دو انگشــت بــزرگ پــا-. بنابرایــن ا
 اْلَمَســاِجَد 

َ
ّن

َ
ــد: >َوأ رد، و نیــز خــدای متعــال مــی فرمای ــه جــا آو ــا ســجدۀ نمــاز را ب ــد ت او نمــی مان

ــر آنهــا  کــه ســجده ب گاه هــا ]هفــت عضــوی  َحًدا<)الجــّن، 18/72 (؛ »ســجده 
َ
ــَا َتْدُعــوا َمــَع اهَّلِل أ

َ
ِ ف

هَّلِلَّ
کــس را همــراه و همســنگ بــا خــدا مخوانیــد]و  گیــرد[از آن خداســت، پــس، هیــچ  انجــام مــی 

عبــادت نکنیــد[« و آنچــه بــرای خداســت قطــع نمــی شــود«.41

احسان
یشــه حســن  کــردن یکــی از مصادیــق انفــاق اســت. ایــن واژه از ر احســان بــه معنــای نیکــی 
امــا  اســت  انفــاق  از  دیگــری  مصــداق  بخشــش  و  جــود  اســت.  محســن  آن  فاعــل  اســم  و 
کــه مــورد رغبــت  ری  هربخششــی احســان نیســت. واژه حســن عبارتســت از هــر چیــز شــادی آو

ــرد.42 گی ــرار  ــگان ق ــل هم و می
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کار مــی رود.  کــه قابــل حــّس و مشــاهده باشــد بــه  یبایی هایــی  ُحســن در نــزد عــرف در مــورد ز
یــم در بیشــتر مــوارد در مــورد اندیشــه و بصیــرت نیکــو اســتعمال شــده  کر کلمــه در قــرآن  امــا ایــن 
اســت.43 خــدای ســبحان یکــی از مصادیــق بــارز محســنین را دربــارۀ دســته ای از بنــدگان خــود 
اطــالق نمــوده کــه در قــوس صعــودی کمــال انســانی مراتــب ایمــان و تقــوی را بــه تمامــی دارا بوده 
ــتند.  ــرار داش ــالت ق ــه رس ــد، و در مرتب ــز بودن ــت نی ــت و حکم ــۀ عصم ــب دو خصیص و صاح
قــرآن مجیــد ایــن صفــت را دربــاره پیامبرانــی همچــون نــوح و ابراهیــم و موســی و هــارون و الیــاس 
نبــی )ع( در ســورۀ صافــات بــه کار بــرده اســت. یکــی از مصادیــق بــارز محســنین در قــرآن یوســف 
یــش بــه ایــن  کــه بــه لحــاظ دارا بــودن فضایــل و ملــکات ذاتــی در ُخلــق و ُخو صدیــق )ع( اســت 

صفــت خوانــده شــده است.)یوســف،22/12و36و56(.
یباســت،  کــردن و بخشــش در صورتــی ز یــی  بردارنــدۀ صفــت نیکــی و نیکو واژه احســان در
یــرا بــه کســی کــه نیکــی می شــود شــخصیت و کرامــت انســانی او نیــز حفــظ می شــود، و رفتــاری  ز
ق آن 

ُ
تــوأم بــا رضایــت و شــادی در دل او برجــای می گــذارد. آیــه 65 ســورۀ یوســف و نحــوه َتصــّد

جنــاب بــه برادرانــش صورتــی از ایــن عمــل اســت. در داســتان حضــرت یوســف )ع( آن حضــرت 
ــاری و نیکــوکاری دانســته اســت. از ایــن رو  ــرادران را تقــوی و بردب ــر ســایر ب ــری خــود ب عامــل برت
ْجــَر اْلُمْحِســِنيَن< )یوســف،90/12(؛ 

َ
 اهَّلَل َل ُيِضيــُع أ

َ
ــِإّن

َ
ــِق َوَيْصِبــْر ف

َ
ــُه َمــْن َيّت

َ
 اهَّلُل َعَلْيَنــا ِإّن

َ
ــْد َمــّن

َ
می فرماینــد: >ق

کنــد خــدا  کــه تقــوا و صبــر پیشــه  کــه خــدا بــر مــا منــت نهــاده اســت، بی گمــان هــر  »بــه راســتی 
 

َ
ــد: >ِإّن ــم در جــای دیگــری می فرمای ی کر ــاداش نیکــوکاران را تبــاه نمی کنــد«. همچنیــن قــرآن  پ

کــه  کســانی اســت  ِذيــَن ُهــْم ُمْحِســُنوَن < )النحــل،128/16(؛ »بــی تردیــد خــدا بــا 
َ
ــْوا َواّل

َ
ق

َ
ِذيــَن اّت

َ
اهَّلَل َمــَع اّل

ــه تقــوی و  ک ــه اســتفاده می شــود  ــن آی ــر ای ــد«. از تعبی کــه نیکوکارن کســانی  ــد و  کرده ان پارســایی 
ــرای موهبــت نصــرت الهــی و ابطــال مکــر دشــمنان دیــن و  احســان هریــک ســبب مســتقلی ب

کیــد آنــان هســتند.44 دفــع 
کــرد: مــرا بــه انــدازه خودتــان احســان نماییــد!  مــردی بــه حضــور امــام جــواد )ع( رســید و عــرض 
کــرد: پــس بــه انــدازه مــروت و مردانگــی  کنــون برایــم امــکان نــدارد«. ســائل عــرض  امــام فرمــود: »ا
یســت دینار بــه او بدهید«.45 یش فرمــود: »دو خــودم احســان فرمائیــد؟ امــام نهــم )ع( بــه خــادم خو

جود و بخشش
جــود بــه معنــای بخشــش مــال و علــم و جوانمــردی اســت.46 جــواد بــه معنــای ســخی، 
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کــه می کنــد از روی  کــه بخششــی  یــم اســت.47 مــراد از صفــت جــود ایــن اســت  کر بخشــنده و 
کننــده هیچگونه عوض  رحمــت اســت و بــا هیــج شــائبه ای تــوأم نیســت، بــه ایــن معنــا کــه عطا
و غرضــی بــه ازای عطایــش در نظــر نمی گیــرد. صفــت جــود از صفــات بــاری تعالــی اســت، 
ــان  ــندیده انس ــات پس ــخاوت از صف ــود. س ــالق می ش ــت اط ــل از درخواس ــیدنی قب ــه بخش و ب
کــردن اســت. واژه بخــل در  کــردن بعــد از درخواســت  محســوب می شــود، ولــی ســخاوت عطا

مقابــل جــود و ســخاوت قــرار دارد.
بــه اعتقــاد شــیعه همــه معصومیــن )ع( مظهــر اســماء حســنای الهــی هســتند، امــا در ظاهــر 
یــا یــک خصلــت بیشــتر در او ظهــور داشــته اســت، و صفــت جــود و  گو هــر یــک از امامــان 
کودکــی توســط امــام رضــا )ع(  در فرزندشــان نهادینــه شــده بــود. در  ران  بخشــش از همــان دو
ران والیــت عهــدی حضــرت رضــا )ع( ایشــان توســط نامــه بــا امــام جــواد )ع( ارتبــاط داشــتند و آن  دو
کــه در متــون حدیثــی  حضــرت را بــر تمــام امــور و امــوال خــود وکیــل قــرار داده بودنــد. در نامــه ای 
کیــد بــه صلــه و بخشــش بــه  از حضــرت رضــا )ع( بــه امــام جــواد )ع( صــادره شــده، امــام رضــا )ع( تا
کرده انــد: »یــا أبــا جعفــر بلغنــی أّن الموالــی إذا رکبــت أخرجــوک ِمــن البــاب  یشــان  دوســتان و خو
کــه چــون از منــزل بیــرون مــی روی غالمانــت بخــل و  ــد  ــه مــن خبــر داده ان الّصغیــر...؛ فرزنــدم ب
رزنــد تــا چیــزی از تــو بــه کســی نرســد. بــرای همیــن تــو را از درب کوچــک اندرونــی  حســادت می و
یســم، بــه همــان حقــی  بیــرون می برنــد تــا مبــادا کســی از تــو بهــره منــد گــردد ایــن نامــه را بــه تــو می نو
کــه بــر تــو دارم َقَســمت می دهــم بــا رفــت و آمــد از درب بــزرگ بیرونــی و عمومــی رفــت و آمــدت 
کســی  گــر  کــن و هنــگام خــروج از خانــه، درهــم و دینــار همــراه خــود بــردار تــا ا را علنــی و آشــکار 
کــرد، بــه او چیــزی ببخشــی و مــردم ازخیــر تــو بهــره منــد شــوند و بــه عطایــای تــو  از تــو درخواســتی 
ر گردنــد و دوســتدار تــو باشــند.... در پایــان نامــه امــام رضــا )ع( می فرماینــد: در  خوشــحال و مســرو

کــن و از فقــر و تهــی دســتی ترســی نداشــته بــاش«.48 بــذل و بخشــش مداومــت 
کــه قــرآن از بنــدگان شایســته پرهیــزگار می کنــد آیــه 134 ســوره آل عمــران  یکــی از توصیفاتــی 
کــه  کــرد،  ــوان در ســیره زندگانــی معصومیــن )ع( مشــاهده  کــه مصــداق عینــی آن را می ت اســت 
ــاِس َواهَّلُل ُيِحــّبُ 

َ
اِء َواْلَكاِظِميــَن اْلَغْيــَظ َواْلَعاِفيــَن َعــِن الّن ــّرَ

َ
اِء َوالّض ــّرَ ــوَن ِفــي الّسَ

ُ
ِذيــَن ُيْنِفق

َ
می فرمایــد: >اّل

کــه از مــال خــود در حــال وســعت و تنگدســتی انفــاق می کننــد و خشــم  اْلُمْحِســِنيَن<؛ »آن هایــی 
گذرنــد و خــدا دوســتدار نیکــوکاران اســت«. ســیره و  خــود را فرونشــانند و از ]بــدی[ مــردم در 
کــه متــن زندگــی انســان را شــکل می دهــد، و ســخاوت و  ســبک زندگــی ناظــر بــه مســائلی اســت 
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بخشــندگی یکــی از اصــول ثابــت اخالقــی امامــان معصــوم )ع( اســت. در روایتــی حضــرت رضــا )ع( 
یکــی از راه هــای نزدیکــی بــه خــدا و بهشــت و مــردم را ســخاوت و بخشــش می دانــد.49 

گروهــی بــرای انجــام حــج بــه مکــه می رفتیــم،  از احمدبــن حدیــد نقــل شــده اســت: بــا 
راهزنــان راه برمــا بســتند و اموالمــان را بردنــد، وقتــی بــه مدینــه رســیدیم حضــرت جــواد )ع( را در 
ــام رســاندم.  ــه عــرض ام ــه منــزل آن حضــرت رفتــم و داســتان را ب ــردم و ب ک ــات  کوچــه ای مالق
یــش بــه همــان  رد و فرمــود: »پــول را میــان همســفران خو امــام فرمــان داد لباســی و پولــی برایــم آو
یافتــم  کــردم در کــه پول هــا را تقســیم  کــن«. پــس از آن  کــه دزدهــا از آنــان برده انــد تقســیم  مقــدار 
کمتــر و  کــه دزدهــا بــرده بودنــد نــه  کــرده بــود درســت بــه همــان انــدازه ای بــود  کــه امــام عطــا  پولــی 

نــه بیشــتر.50
کــه افزایــش  یکــی از آثــار بخشــش و ســخاوت جلــب دوســتی، دوســت و دشــمن اســت 
یــم  کر کاهــش دشــمنان را بــه دنبــال دارد. یکــی از قوانیــن تبدیــل بــه أحســن در قــرآن  دوســتان و 
 

ُ
کریــم می فرمایــد: >َوَل َتْســَتِوي اْلَحَســَنة اصــل نیکــی و نیکــوکاری در پاســخ بــه بــدی اســت. قــرآن 
ــُه َوِلــّيٌ َحِميــٌم< )فصلــت، 34/41(؛ 

َ
ّن

َ
َكأ  

ٌ
ــِذي َبْيَنــَك َوَبْيَنــُه َعــَداَوة

َ
ا اّل

َ
ــِإذ

َ
ْحَســُن ف

َ
ِتــي ِهــَي أ

َ
ــْع ِباّل

َ
 اْدف

ُ
َئة ــّيِ َوَل الّسَ

گاه ]خواهــی  کــه نــا کــن  »و نیکــی و بــدی یکســان نیســت ]بــدی را[ بــا آن چــه نیکوتــر اســت دفــع 
دیــد[ همــان کســی کــه میــان تــو و او دشــمنی بــود، چــون دوســتی صمیمــی گشــته اســت«. >َوَمــا 
و َحــّظٍ َعِظيــٍم< )فصلــت،41/ 35(؛»و ایــن ]خصلــت خــوب[ جــز 

ُ
 ذ

َ
اَهــا ِإّل

َّ
ِذيــَن َصَبــُروا َوَمــا ُيَلق

َ
 اّل

َ
اَهــا ِإّل

َّ
ُيَلق

کــه دارای بهــرۀ بــزرگ ]از ایمــان[ اســت  کســی  کــه شــکیبایند عطــا نشــود و آن را جــز  کســانی  بــه 
یبــا می گردانــد حقیقــت ظاهــری و باطنــی آن  رد«. آن چــه چهــره بخشــش را ز بــه دســت نیــاو
کرامــت انســان بیــش از درخواســت ســائل ببخشــد و بــه  کــه از بــاب حفــظ  گونــه ای  اســت، بــه 
دنبــال آن عــوض و انتظــاری بــه ازایــش در نظــر نگیــرد و بــا مّنــت و آزار همــراه نباشــد. ضمــن آن 

کــه آن چــه می بخشــد از یــاد ببــرد، و عمــل نیــک خــود را بــه دســت فراموشــی بســپارد.
کــردن تــرک مّنــت  کار خیــر  ینــت  یــی، و ز گشــاده رو کــرم؛  ینــت  امــام جــواد )ع( می فرمایــد: »ز
اِتُكــْم ِباْلَمــّنِ 

َ
ِذيــَن آَمُنــوا َل ُتْبِطُلــوا َصَدق

َ
َهــا اّل ّيُ

َ
یــم نیــز در ایــن بــاره می فرمایــد: >َيــا أ کر اســت«.51 قــرآن 

ى ...< )البقــرة،264/2(؛ »ای مومنــان صدقــات خــود را بــا مّنــت و آزار باطــل نکنیــد...«.
َ

ذ
َ

َواْل

زهد و ساده زیستی
اســت.  یســتی  ز ســاده  اجتماعــی  و  فــردی  زندگــی  ســبک  در  پرهیــزکاری  آثــار  از  یکــی 
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پیامبــران و اوصیــای آنــان دو اصــل را در زندگــی خــود درنظــر می گرفتنــد: اول: آن کــه میــان زمــان 
ــت  یاس ــه ر ــود. دوم: آن ک ــان نب ــیوه زندگیش ــی در ش ــس از آن تفاوت ــت و پ ــت و امام ــش از بعث پی
کنــد، و برخوردهــای آن هــا در تمــام  معنــوی آن هــا باعــث نمی شــد تــا روحیــات آنــان تغییــر 

ران یکســان و آموزنــده بــود.52 دو
رع  تریــن درجــه زهــد فروتریــن درجــه و امــام ســجاد )ع( می فرماینــد: »زهــد ده درجــه اســت، باال
رع، فروتریــن درجــه یقیــن اســت و فراتریــن درجــه یقیــن، فروتریــن درجــه  تریــن درجــه و اســت و باال
ــوده  ــده و فرم ــان ش ــل بی ــدای عزوج ــاب خ کت ــات  ــه ای از آی ــد در آی ــه زه ک ــا  ــت، و همان رضاس
ُخــوٍر< )الحدیــد، 

َ
ــاٍل ف  ُمْخَت

َ
ُكّل ــْم َواهَّلُل َل ُيِحــّبُ  َرُحــوا ِبَمــا آَتاُك

ْ
اَتُكــْم َوَل َتف

َ
ــا ف ــى َم َســْوا َعَل

ْ
ــَا َتأ اســت: >ِلَكْي

ید، و بــه آنچــه بــه شــما داده  23/57(؛»بــه خاطــر آنچــه از دســت دادیــد، محــزون و ناراحــت نشــو

سرمســت نباشــید«.
زهــد در زندگــی اولیــای الهــی یعنــی بــی آالیشــی و بنــا بــه فرمایــش أمیرمؤمنــان علــی)ع( مــردم 
کــه بــه چیــزی از  گونه انــد: »زاهــد، صابــر و راغــب«. و زاهــد در نظــر أمیرمؤمنــان کســی اســت  ســه 
کــه بــه او برســد، شــاد نشــود و از چیــزی از آن کــه از دســت بدهــد، اندوهگیــن نمی شــود.53 دنیــا 

ــزد  ــود؛ در ن کــه حضــرت جــواد )ع( در بغــداد ب ــی  ران ــرده اســت: در دو ک حســن مــکاری نقــل 
گفتــم: دیگــر حضــرت جــواد )ع(  ــا خــود  ــرد مــن ب ــه ســر می ب خلیفــه در نهایــت شــکوه و جــالل ب
گذشــت دیــدم آن حضــرت ســر  گشــت. چــون ایــن خیــال در خاطــر مــن  ــه مدینــه برنخواهــد  ب
کــرده بــود- فرمــود:  کــه رنــگ مبــارک ایشــان تغییــر  کــرد، -درحالــی  یــر افکنــد، پــس ســربلند  بــه ز
کــوب در حــرم رســول خــدا )ص( نــزد مــن بهتــر اســت از آن چــه  »ای حســن! نــان جــو بــا نمــک نیــم 
در اینجــا مشــاهده می کنــی«.54 پیامبــران و اوصیــای ایشــان اصــرار داشــتند در زندگــی خــود 
کــرم )ص( و  یســتی بــه عنــوان اصلــی ثابــت در زندگــی پیامبــر ا بــی آالیــش باشــند. هرچنــد ســاده ز
گــون و اعصــار مختلــف،  گونا امامــان )ع( شــناخته می شــود. امــا ایــن اصــل در اوضــاع و احــوال 
صــورت و شــکل مناســب زمــان را پیــدا می کنــد و بــر ایــن اســاس پیشــوایان معصــوم بــا حفــظ 
یســتی مقتضیــات زمــان خــود را در نظــر می گرفتنــد، و زهــد و پارســایی و ســاده  اصــل ســاده ز
ــه معنــای  ری از مواهــب آن نبــود، بلکــه ب ــه دنیــا و دو ــا زدن ب ــه معنــای پشــت پ ــان ب یســتی آن ز
اســیر نشــدن و عــدم دلبســتگی بــه زرق و بــرق دنیــا و عبودیــت و دلبســتگی بــه امــور معنــوی و 

تقــّرب بــه خــدا اســت.
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