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چکیده

سبک زندگی امام رضا

بیانگر روش حضرت برای کسب کمالات انسانی است کهه در ایه مقالهه بهه

شیوه توصیفی تحلیلی بررسی میشود .در ای راستا ابتدا به تبیهی کرامهت انسهانی ،منشها و مراتهب
پرداخته شده و سپس اهداف رفتار کرامت مندانه ،موانع کرامت ورزی ،و جلوههای رفتار کرامت مندانهه از
منظر امام رضا

بیا میگردد .ایجاد سازگاری و تداوم محبت و مهرورزی در سیرة امام رضا

 ،بهه

عنوا ارکا رامش بخشی بوده و بر پایه احترام به کرامت ذاتی انسا و حول محور تقوا پیشهگی شکل
گرفته و روح توحیدی بر

سایه افکنده است .از دیدگاه حضهرت ،راهکهار اصهلی انجهام رفتهار کرامهت

مندانه ،کسب رضایت الهی است .جلوه¬های کرامت ورزی از دیدگاه حضرت عبارت اسهت از :عبهادت و
اطاعت الهی ،صبوری کرد  ،کم توقع بود  ،جایگزینی رفاه اخروی با رفهاه دنیهوی ،عفهو و بخشهش در
مناسبات اجتماعی ،ادب و پرهیز از استبداد و خودرایی ،راستگویی و امانتداری.
واژههای کلیدی :کرامت ،سبک زندگی ،توحید ،امام رضا

 دانش موخته دکتری مدرسی معارف اسلامی ،دانشگاه باقرالعلوم

.
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مقدمه

سیرة زندگی رضوی ،احترام به کرامت انسانی به عنوا خلیفه الله و حامل روح الهی
است و مسیر رسید به زندگی کرامت مندانه ،تقویت عبودیت و تقهوا در انسها و توجهه
داد به خدا و خرت است .سخنا امام رضا

و سبک زندگی حضرت یک معیار اصلی

دارد و عبارت است از« :رسید به رضایت حق تعالی .:سبکی که جلوههایی از کمالهات
انسانی را برای رسید به تفاهم و رامش بیشتر ترسیم میکند.
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بیان مفاهیم
کرامت

کرامت در لغت به معنی شرافت شیء فی نفسه و بزرگواری و بزرگ منشی در اخلاق
مده است( .اب فارس ،4111 ،ج ،1ص)111
ای واژه مخالف فرومایگی دانسهته شهده اسهت( .فراهیهدی4141 :ق ،ج ،1ص)041
معنای اکرام و تکریم

است که بزرگداشتی یا سودی به انسا برسد که در

نقصا و

خواری نباشد( .راغب اصفهانی4911 :ق ،ص)111
در بیا فرق «کرم» و «جود» گفته شده «کرم» ،بخشش چیزی است از روی طیب
نفس ،خواه کم باشد یا زیاد ،ولی «جود» بخشش زیاد است چه از روی طیب نفس باشهد
یا نباشد .همچنی جواد به کسی اطلاق میشود که در مقابل درخواست شخص چیزی عطا
میکند اما کریم بدو سوال و اظهار نیاز ،بخشش مینماید( .عسگری ،4141 :ص)471
یه الله جوادی ملی کرامت را مقابل دنائت به معنی نزاههت از پسهتی و فرومهایگی
دانسته و کریم را به روح بزرگوار و منزه از هر پستی معنهی کهرده اسهت( .جهوادی ملهی:
 ،4971ص)48
علامه طباطبایی(ره) در تفاوت تکریم و تفضیل فرموده است :هرگاه چیهزی را مهورد
عنایت خاص قرار دهیم و به چیزی که مختص اوست و در دیگری یافهت نمهیشهود ارج
نهیم ،او را تکریم کردهایم .در کرامت ،شخص مورد تکریم مد نظر است و کاری بهه غیهر
نداریم (مفهومی نفسی است) اما در تفضیل ،شخص از دیگرا برتری مییابد در حالی که
او با دیگرا در اصل

عطیه شریک است( .طباطبایی4111 :ق ،ج ،49ص)147-141

بنابرای تکریم انسا ناظر به یک دسته از موهبتهای الهی است که به انسها داده
شده و به هیچ موجود دیگری داده نشده است .انسا کهریم روح بزرگهوار و منهزه از ههر
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پستی را با تکیه بر ویژگیهای کرامت ذاتی در خود ایجاد کرده و بزرگواری و بزرگ منشی
در اخلاق را کسب کرده است.
سبک زندگی

سبک زندگی به معنای شیوه ی خاص زنهدگی یهک فهرد ،گهروه ،یها جامعهه اسهت.
سبکهای زندگی مجموعههای از طهرز تلقیهها ،ارزشهها ،شهیوههای رفتهار ،حالتهها و
سلیقهها در هر چیزی را دربر میگیرد)online Etymology dictionary( .

امام رضا
حضرت علی بی موسی الرضا

پیشهوای هشهتم شهیعیا ن بنهابر مشههور ،در روز

یازدهم ذیقعده سال 418ق در مدینه متولد شدند .مادر بزرگوارشا «تکتم» نام داشت که
بعد از تولد حضرت ،از طرف امام کهاظم

 ،طهاهره نهام گرفهت .نهام مهادر حضهرت را

«نجمه» نیز گفتهاند .نام حضرت علی ،کنیه ایشا ابوالحس الثهانی و لقبشها رضاسهت.
(قمی)110-111: 4978،
منشا و مراتب کرامت

کرامت نحوه وجود و هستی خاصی است که کامل تهری مصهداق

بهرای خهدای

سبحا ثابت است که عالی تری درجه وجود را داراست بلکه هستی محض استن و چو
معنای کرامت هم بر واجب الوجود و هم بر ممک الوجود به نحو اشتراک معنوی نه لفظی
اطلاق میگردد ،معلوم میشود که از سهنخ ماهیهت نیسهت ،اگرچهه در بعضهی از مراحهل
متوسط یا نازل  ،ماهیت او را همراهی میکنهد و بها او ترکیهب خواههد شهد( .جهوادی
ملی :4971،ص)7
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قر کریم انسا را دارای دو مرتبه از کرامت و برتری وجودی میدانهد .مرتبهه اول
کرامت ذاتی است که مربوط به نوع انسا است و شامل همه انسانها میشود«.و لقد کرّمنا
بنی دم» (سوره اسرا ،یه .)71مرتبه دوم کرامت انسا اکتسابی است و بهه واسهطه تقهوا،
حاصل میشود«.انّّاکرمکمّعنداللهّاتقیکم».
علامه طباطبایی کرامت ذاتی انسا را به عقل میداند که به هیچ موجود دیگری داده
نشده و انسا به وسیله

خیهر را از شهر و نهافع را از مضهر و نیهک را از بهد تشهخیص

میدهد ،و سایر موهبتهای دیگر به وسیله

محقق میشود( .طباطبایی ،4971 ،هما ،

ص)111
علّامه جوادی ملی نیز منشا کرامت ذاتی را دمیده شد روح الهی در انسا میدانهد
که سبب شده همه انسا ها بالقوه کریم باشهند و بها پیمهود راه کرامهت ،انسها (کریم)
بالفعل شوند( .جوادی ملی ،هما  ،ص)11-17
مرتبه دوم کرامت انسا اکتسابی است و به واسهطهی تقهوا ،حاصهل مهیشهود«.انّ

اکرمکمّعنداللهّاتقیکم» :همانا گرامی تری شما نزد خداوند با تقواتری شماست» (سهوره
حجرات ،یه)49
انسا باید استعداد کرامت را به فعلیت برساند .و کرامت ذاتهی را در راسهتای کسهب
کمالات و کرامات اکتسابی به کار بندد.
تقوا نیز با معرفت ،علم و عمل صالح حاصل میشود ،البته نه هر علمی بلکهه علمهی
که معلّمش خداست و انسا را به فراگیری

دعوت کرده است (اقراّوّربکّاالکرمّ.الذیّ

علمّبالقلمّ.علمّاالنسانّماّلمّیعلم( ).سوره علق ،یه )0-9
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یعنی خداوند درس کرامت به انسا ها میدههد و مهیخواههد انسها را کهریم کنهد.
بنابرای انبیا و اولیا که مجرای فیض کرامت و وسایط تعلیم نند ،حتما کریم خواهند بهود.
(جوادی ملی ،هما ،ص)11
به همی دلیل سیرة اولیاء الهی میتواند نمایانگر کرامهت مهورد نظهر الههی باشهد و
بررسی سبک زندگی امام رضا

میتواند یک روش برای موخت نحوة کرامهت ورزی

بر پایة تقوا باشد.
موانع کرامت ورزی

کریم روح بزرگوار و منزّه از هر پسهتی را گوینهد و خداونهد سهبحا محهدوده عهالم
طبیعت و اعتبارات

را در برابر کرامت دانسته و از

به «دنیا» یاد کهرده اسهتن چهو

دنائت در مقابل کرامت است و دنیّ در مقابل کهریم .پهس در محهدوده اعتبهارات دنیهایی
سخ از کرامت نیست چو ممک نیست انسا دلباختة دنیا کریم بشود .ری اگر کسهی
فرومایه نبود و از اعتلای روحی برخوردار بود ،کریم است( .هما  ،ص)19-14
موانع کرامت ورزی نیز عبارت اسهت از طغیها و سرکشهی از دسهتورات الههی و در
نتیجه دنیاطلبی و فراموشی خرت.
قر کریم میفرماید« :یاّایهاّاالنسانّماّغرکّبربکّالکریم» (سهوره انفطهار ،یهه)1
«ای انسا چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است» .خود قهر دلیهل
را نیز بیا کرده است« :کّلّانّاالنسانّلیطغیّ.انّراهّاستغنی» (سوره علق ،یهه)7-1
«همانا انسا طغیا کرد

زما که خود را بی نیاز دید».

یعنی اولی شرط کرامت بندگی است و اولی مانع کرامت ،طغیها و تمهرد در برابهر
خداست .برای رسید به کرامت باید اهل دنیا نبود یعنی به فرومهایگیهها و پسهتیههای
زندگی دنیا که انسا را از یاد خدا غافل میکند ،ت نداد.
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هدف زندگی کریمانه

با توجه به نچه ذکر شد ،مبنای زندگی کریمانه از دیدگاه قر که مکتب اهل بیهت
بر اساس

شکل گرفته است توحید محوری و هدف زندگی کریمانه توجه بهه خهرت و

پرهیز از دنیاطلبی ،عبد محض گشت و متقّی شد در سراسر زندگی است.
شیخ صدوق از امام رضا

نقل میکند که فرمود:

«کسی که به خدای عزّوجلّ ایما نیاورد ،از نافرمانی او نپرهیزد و از ارتکاب گناها
بزرگ خودداری نورزد و در انجام فساد و ظلم ملاحظه کسی را نکند .و چهو مهردم ایه
کارها را انجام دهند و هر انسانی نچه را می خواهد و ههوس مهی کنهد مرتکهب شهود و
ملاحظه احدی را نکند و کسی را مراقب اعمال خود نداند جامعه به کلّی فاسد می شهود و
مردم به جا یکدیگر می افتند و به ناموس و اموال ههم تجهاوز مهی کننهد و خهو هها و
حرمتها را مباح می شمارند و یکدیگر را بناحق و بدو گناه می کشهند .در نتیجهه ،دنیها
خراب می شود و انسانها از بی می روند و حرث و نسل به تباهی کشانده می شود( ».اب
بابویه ،بی تا :ج ،1ص)991
در مکاتب اومانیسم (انسا محوری) ،لذتگرایی وسودگرایی ،نمیشود انسا گرسنه
باشد و غذا نخوردن نمیشود انسا حب دنیا داشته باشد و خود را به مرد دهد ،کارهایی از
قبیل انفاق و ایثار و ...حماقت است ،کارهایی که به سود دیگرا است معنی نهدارد ،مگهر
اینکه بیش از سودی که به طرف میرسد به خود شخص برسد .در ای نوع زندگی چهو
هدف رسید به لذات مادی بیشتر است ،سوال مهم در ای فرهنگ

اسهت کهه بهرای

لذت برد هر چه بیشتر از زندگی چه باید کرد؟ بر ای اساس در چنی زندگی همجهنس
گرایی ارزش شمرده میشود( .رحیمپور اذغدی ،سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر تحت عنوا
«سبک زندگی» به همه مربوط است نه ارز و سکه 8 ،با )4914
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مقام معظم رهبری ،در ای خصوص ،میفرمایند« :رفتار اجتماعى و سهبک زنهدگى،
تابع تفسیر ما از زندگى استن هدف زندگى چیست؟ هر هدفى که ما براى زنهدگى معهی
کنیم ،براى خودما ترسیم کنیم ،به طور طبیعى ،متناسب با  ،یک سبک زندگى به مها
پیشنهاد میشود( ».بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشهجویا خراسها شهمالی19 ،
مهر )14
هدف وسعادت زندگی از دیدگاه امام رضا

در خورد و شامید و بهرهگیری هر

چه بیشتر از مواهب مادی نیست ،بلکه عامل خوشی و سعادت در زندگی ،یاد خداست.
شیخ صدوق به اسناد خود از علی ب موسی الرضا

از پدرانش از حسی ب علهی

نقل کند که فرمود:
«زیر دیوار شهری از شهرها کتیبهای یافت شد که بر
م نیست و محمد رسول م است ،شگفتم از
است ،و شگفتم از

نوشته شده بود :خدایی جهز

که به مرد یقی دارد ،چگونه شادما

که به تقدیر یقی دارد ،چگونه اندوهگی شود ،و شهگفتم از

دنیا را زموده است ،چگونه بدا اطمینا یابد ،و شگفتم از

کهه

که به حسهاب یقهی دارد،

چگونه گناه می کند؟» (اب بابویه ،بی تا :ج ،1ص)08
طبق ای حدیث شادی و اندوه واقعهی در زنهدگی ،در راسهتای رسهید بهه سهعادت
اخروی معنا مییابد و هر شادی و اندوه ناپایدار ،ارزش توجه کرد و وقت گذاری پیرامو
مساله را ندارد.
اگر دنیا ارزشی دارد ،از

حیث است که میتواند ابزاری باشد برای نیل به سهعادت

اخروی و زندگی واقعین وگرنه به سبب زوالپذیری و تهومم بهود

بها سهختیها ارزش

واقعی ندارد و جز بازیچهای موقت برای کسانی که از خدا غافل شدهاند نیست .لهذا قهر
کریم میفرماید:
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ْ

هذ ِّهّالحیاهّّ ُّالد ْنیاّ ِإالّّل ْهوّّوّّل ِعبّّوّّ ِإنّّالدارّّاال ِخرهّّل ِهیّّالحیوانّّل ْ ّوّکانواّی ْعلمونّ»
«وّّماّ ِ
«ای زندگانى دنیا چیزى جزسرگرمى و بازى نیست .زندگانى واقعهى سهراى خهرت
است ،اگر مىدانستند( ».سورة عنکبوت ،یة )11
ْ

ْ

ْ

یا« :ب ّلّت ْؤ ِثرونّّالحیاهّّ ُّالد ْنیاّوّّاال ِخرهّّخ ْیرّّوّ ْأبقی» «بلکه زندگى دنیا را بر میگزینند ،در
حالى که خرت بهتر و ماندگارتر است( ».سورة الأعلى ،یات  41و )47
انسا در زندگی دنیایی مسافری بیش نیست که مقصهدش زنهدگی خهرت اسهت و
زندگی دنیا ،منزلگاه و مسافرخانهی سر راه اوست و ناگفته پیداست که راحتی هر مسافری
در سبکبالی وفراهم کرد ضروریات است.
قر کریم خطر افراد دنیا زده را مسری میداند و هشدار میدهد که مبهادا از چنهی
کسانی الگو بگیرید:
ُّ
لبمّإنّّ
الع ِ ّ
کرناّوّّلمّی ِردّإالّّالحیاهّّالدنیاّ*ّ ِذلکّّمبللغهمّ ِمبنّّ ِ
أعرضّعنّمنّتولیّعنّ ِذ ِ
«ف ِ

ْ
لیل ِّهّوّّهوّّأ ْعلمّّ ِبم ِ ّنّاهتدی»
ر بکّهوّّأعلمّّ ِبمنّضلّّعنّس ِ

«پس ،تو نیز از کسى که ازسخ مها رویگهردا مىشهود و جهز زنهدگى دنیهوى را
نمىجوید اعراض ک ن منتهاى دانش نا همی است .پروردگهار تهو بهه نکهه از راههش
گمراه مىشود یا به راه هدایت مىافتد داناتر است( ».سورة نجم ،یات  11و )91
مصادیق کرامت انسانی در سبک زندگی رضوی

انسا استعداد زندگی کرامت مندانه و با شرافت و خلیفه الله شد را دارد .زندگی که
وسعت

همه پهنای هستی را در بر میگیرد .و باید ای اسهتعداد را بهه فعلیهت برسهاند.

فعلیت ای استعداد از طریق عبودیت و تقواپیشهگی و به عبهارت دیگهر از طریهق مکهارم
اخلاق صورت میپذیرد.
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قر کریم همسر و فرزندا را نعمتهای الهی در دنیا معرفی میکند که میتوا در
راه خرت از نها بهره برد و اعمال صالح را از مصادیق بندگی برمیشمرد که انسا را بهه
کرامت اکتسابی میرساند.
ْ
ْ
ْ
ُّ ْ
بالحا ّّخ ْیبرّّ ِع ْنبدّّر ِّببکّّثوابباّّوّّخ ْیبرّّ
«المالّّوّّاللنونّّ ِز ینهّّالح ِّ
یاهّالدنیاّوّال ِ
لاقیبا ّّالص ِ

أمّلّ»
«دارایى و فرزندا زیورهاىزندگى دنیا هستند و کردارهاى نیک ،که همواره بر جاى
مىماند ،نزد پروردگارت بهتر و امید بست به ها نیکوتر است(».سورة کهف ،یة )11
سبک زندگی کرامت مندانة امام رضا

بر اساس همی دیدگاه قر نی بهه صهورت

ذیل شکل گرفته است:

 .4اطاعت و عبادت خداوند
برای رسید به زندگی کرامت مندانه باید به دنیا ی فرومایه و ظواهر فریبنده ی
که موجب تفاخر و غفلت است بها نداد .شخصی نزد امام رضا

مد و عرض کهرد :بهه

خدا سوگند در روی زمی از حیث نسب کسی از شما اهل بیت برتهر و بزرگهوارتر نیسهت.
امام فرمود«:تقوا به نا برتری داد و فرمانبرداری خداونهد ،نها را بهه ایه پایهه ومقهام
رسانید .بهتر از م کسی است که برای خدا فرمانبردار تهر و از نافرمهانی او پرهیزگهار تهر
باشد( ».اب بابویه ،هما  ،ج ،1ص)111
طبق سخ امام رضا

کرامت و بزرگواری اکتسابی برتر از کرامت ذاتی اسهت و

مصداق ای کرامت در عبادت خداوند نهفته شده است.
از محمد ب یحیى الصولى مروى است که گفته است« :جده مادر پدرم کهه اسهم او
غدر بود از براى م حدیث کرد و گفت م با چند کنیز دیگر از کوفه خریده شدیم و مه
زاینده کوفه بودم پس از خرید  ،ما را به سوى مأمو حمل کردند ...پس از

مأمو مرا

جلوههای کرامت انسانی در سبک زندگی امام رضا

به حضرت رضا

بخشید چو در خانه
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بزرگوار وارد شدم زنى را بر ما قرار داده بودند

در وقت شب ما را بیدار میکرد و به نماز میخواند »...و بسهیارى اوقهات احهوال حضهرت
رضا

را از او جویا می شدند می گفت م چیزى از او یاد نمی کنم مگر نکه او را می

دیدم که خود را به عود هندى خام بخار می داد و بعد از

گلاب و مشک اسهتعمال مهی

کرد و چو صبح می شد در اول وقت نماز می گذارد و پس از

سهجده میکهرد و سهر

مبارک از سجده بر نمی داشت تا اینکه فتاب بلند می شد پس از

بر می خاسهت و بها

مردم مىنشست و یا سوار می شد و جز ای نبودکه با مردم کم کم سخ می گفت یعنى
به نرمى تکلم می فرمود» (اب بابویه ،بی تا ،ج)111 : 1
در سبک زندگی امام رضا

عبادت اولی و مهمتری مصداق کرامت ورزی است.

 .1صبور بود
یکی ازمصادیق کرامت ورزی ایجهاد راهکارههای سهازگاری و محبهت در روابهط بها
دیگرا است .سازگاری و رفتار محبت میز از طریق صبر و استقامت در برابر مشهکلات و
ناچیز دانست مشکلات دنیوی در برابر سختیهای اخروی به دست می ید و بها جهایگزینی
ثواب و پاداش الهی به جای برخورداریهای دنیایی حاصل میشود.
صبور بود مهمتری عامل موفقیت در مشکلات و اختلافات است ،اما چگونه میتوا
صبر را پیشه خود قرار داد؟
شیخ صدوق از امام رضا(ع ) باز گوید که

حضرت فرمود :علی ب ابی طالهب

فرمود« :از گنجهای نیکی ،پنها داشت عمل و صبر در برابر سختیهها و پوشهیده داری
مصیبت هاست( ».على ب موسى ،امام هشتم

 4111 ،ق)71:
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در ای حدیث حضرت صبر را گنجی مخفی میداند که ارزش

برای هر شخصهی

شکار نیست .همچنی فرمود« :وّّقالّّالّّیکونّّع ِاقّلّّحتبیّیکبونّّح ِلیمباّ» «کسهی عاقهل
نیست مگر اینکه حلیم باشد» (نوری ،4118 ،ج)188 :44
صبر پیشه کرد  ،فرهنگ رضوی و برخاسته از فرهنگ قر نی ماست .راهی به سوی
ایجاد و افزایش معرفت ناشی از ایما است که ثمرة شیری ای سهبک و روش زنهدگی،
ایجاد محبت در روابط انسانی است .امام رضا

در ای رابطه فرموده است:

«از نشانههاى فهم ،بردبارى ،دانش و خاموشى است .به راستى خاموشى درى اسهت
از درهاى حکمت ،به راستى خاموشى دوستى ورد( ».کلینی ،4970 ،ج : 1ص)919

 .9کم توقع بود
حضرت امام رضا

معتقد است در راستای به فعلیت رساند استعداد کریمانه ،کم

توقعی و خدمتگذاری به همنوعا  ،شرط زندگی رو به رشد و تعالی معنوی انسها اسهت.
حضرت رضا

فرمود« :خرد شخص مسلما کمال نیابد مگر

کهه ده خصهلت در او

دیده شود :امید خیر به او رود ،از فتنه او ایمنی باشد ،خیر اندک دیگرا را زیاد بیند و نیک
بسیار خود را اندک شمارد ،از ای که زیاد از او حاجتی خواسته شود خسهته نگهردد ،همهه
روزگار از کسب دانش ملول نشود ،فقر به خاطر خدا نزد او دوست داشتنی تر از بی نیهازی
و ذلت به خاطر خدا نزدش محبوبتر از عزّت به واسطه دشمنش باشد و گمنامی را دوسهت
تر از بلند وازگی دارد» (اب شعبه حرانی)118 :4971،

 .1سخاوتمند بود
توجه به نیازهای مادی دیگهرا و بهر ورده کهرد نهها موجهب افهزایش محبهت و
سازگاری بی افراد است .عدم توجه به ای نکته ناسازگاریهایی را به دنبال خواهد داشت.
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ابو الحس الرضا
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است که انسا بر اهل و عیهال خهود وسهعت و

گشایش دهد تا مرگ او را تمنّا نکنند»( .کلینی ،4919 ،ج : 9ص)11
بخشش و سخاوت علاوه بر نکه سعه وجودی به انسا مهیبخشهد و سهبب کسهب
کرامت میشود ،باعث دلگرمی زندگی و انهس بیشهتر بها دیگهرا مهیشهود .در سهخنا
حضرت ،سخاوتمند نبود یکی از دلایل محرومیت از عطای الهی شمرده شده است:
ابو الحس رضا

فرمود« :خداوند بر فلانى منّت نهاد و از نعمت خود سهمى بهه او

عطا کرد ،اما او خانوادهاش را از فیض نعمت الههى محهروم کهرد و عطهاى الههى را نهزد
دیگرا به امانت سپرد ،و خداوند امانت او را تباه کرد و حسرت

بر جا مانهد»( .کلینهی،

هما )14-11 ،
از دیدگاه امام رضا

خصلت سخاوتمندی ،خوی کریمانهای است که انسها را در

قرب وجودی به معبود یاری میدهد« :سخاوتمند ،خوشخوئی است که در پناه خداسهت و
خدا او را رها نکند و وانگذارد تا به بهشتش برد ،خدا پیغمبرى نفرستاده مگر با سخاوت ،و
پیوسته پدرم مرا به سخاوت و خوشخوئى سفارش میکرد تا درگذشت( ».اب شعبه حرانی،
)191 :4971

 .0عفو و بخشش
کنار گذاشت خودخواهیها در ابتدا سخت به نظر میرسد ،اما روش امهام جهایگزینی
پاداش بهتر و ابدی اخروی به جای لهذات دنیهوی اسهت .یها بهه عبهارتی گهذر از دنیهای
فرومایگی و رسید به عالم کریما است.
امام رضا

در ای رابطه فرموده است:
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«یک جارچى در روز قیامت جار میزند ،هر که را بر خدا مزدیست بپا شود ،و بپا نشود
مگر کسى که گذشت کرده و اصلاح کرده که اجرش با خدا اسهت»( .ابه شهعبه حرانهی،
هما )190 ،
امام موسی ب جعفر

 ،امام رضا

را وصیّ و سرپرست اموال خهود قهرار داد و

وصیّت نامهای نوشته و پس از گواهانی از اهل بیت و اصحابش
فرستاد بر کسی جز امام رضا

اگر

را مههر کهرد و لعنهت

را بگشاید .امّها بهرادرا امهام رضها

دربهاره

وصیّت نامه پدر با ایشا نزاع کردند و نزد ابو عمرا طلحی قاضی مدینه از امام شهکایت
کرده و به ایشا تهمت زدند که قصد دارد اموال پدر را برای خود خرج کند .عبّاس بهرادر
امام رضا

در پیشگاه قاضی گفت در پایا وصیّت پدرم گنجهی ثبهت اسهت و بهرادرم

می خواهد ما را از

محروم کند و از قاضی خواست تا مهر وصیت نامه را بگشاید .قاضی

از ای کار امتناع کرد و گفت م لعنت پدرت را بر خود نمیخرم .امّا عبّاس خهود نامهه را
کشید و مهر

را گشود .در وصیّت نامه مده بود همه اموال و فرزندا وهمسرا تحهت

سرپرستی امام رضا

هستند و کسی حهق مداخلهه نهدارد و ایشها جانشهی پدرشها

هستند .پس از ای رسوایی امام رضا

رو به عبّاس کرد و فرمود :میدانم نچه شهما را

به ای امور وا داشته است بدهیها و قرضهای شماست همه ی

بر عهده م و م تا

زنده ام از کمک شما دست بر نخواهم داشت( .فضل الله،4981،ص)19-11
با وجود تهمت برادرا به امام رضا

و سخنا توهی میزی که بر زبا وردند و

کشاند حضرت به جایی که در شا و مقام ایشا نبود ،امام با بردباری و گذشهت بسهیار
بدیهای نها را تحمّل و با خوبی با نا رفتار کرد.

 .1رعایت ادب و پرهیز از استبداد
گوهر وجودی انسا از محبت و انس گرفته شده و میزا احترام بهه افهراد از میهزا
کرامت وجودی فرد ناشی میشود .ابراهیم ب عباس نقل میکند« :هرگز ندیهدم حضهرت
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رضا
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در کلامش به احدی جفا کند .هیچ وقت سخ کسی را قطهع نمیکهرد ،تها او از

کلام خود فارغ شود .هرگز پیش همنشینا پای خود را دراز نمیکرد ،تکیه نمیداد ،غلاما
و خدمتکارا را ناسزا نمیگفت( ».مجلسی4119 ،ق :ص)11
خادم او یاسر نقل میکند :وقتی حضهرت رضها

تنهها بهود (و دور از برنامهههای

حکومتی و تشریفات) همه همراها و اطرافیها را از کوچهک و بهزرگ ،دور خهود جمهع
میکرد ،با نا حرف میزد و با ایشا انس میگرفت و همدم نا میشد و هنگهام غهذا
نیز همه نا را از کوچک و بزرگ ،حتی کار پرداز خانه و حجامت کننده و ...را ههم صهدا
میکرد و با خودش سر سفره مینشاند و با ههم غهذا میخوردنهد(.اب بابویهه ،4981:ج،1
ص)191
تواضع ،بی پیرایگی ،رعایت عدالت و پرهیز از «ستم به اهل خانه» سیرة

بزرگوار

بود.
امام رضا

به سند از پدرا بزرگوارش نقل میکند که شخصی حضرت علهی

را دعوت به طعام کرد حضرت فرمود دعوتت را میپذیرم به شرط نکه سه چیز را بر مه
تعهد کنی -4 :چیزی از بیرو خانه تهیه نکنی  -1چیزی درو خانه از م دریه نکنهی
 -9به خانواده ات اجحاف و ستم نکنی( .هما  ،ص)01

 .7راستگویی و امانتداری
قبلا بیا شد در محدوده اعتبارات دنیایی سخ از کرامت نیست چو ممک نیسهت
انسا دلباختة دنیا کریم بشود .ری اگر کسی فرومایه نبود و از اعتلهای روحهی برخهوردار
بود ،کریم است.
راهکاری که در ایجاد خوی کریمانه ،ساز گهاری و محبهت را بهه ارمغها مهی ورد ،
راستگویی و امانتداری است .امام رضا

از پیامبر(ص) نقل کرده اند که حضرت فرمود:
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«منّعاملّالناسّفلمّیظلمّوّحدثهمّفلمّیکذبهمّوّوعدهمّفلمّیخلفهمّفهوّممنّکملتّمروتبهّوّ

ظهر ّعدالتهّوّوجلتّاخوتبه» «هرکس در سخ گفت با مردم دروغ نگوید و خلف وعده
نکند ،پس وی از کسانی است که مردانگی و انسانیتش به حد کمهال رسهیده و عهدالتش
شکار شده و دوستی و برادری با او لازم مده است( ».اب بابویه،4981:ج،1ص)47
در اهمیت راستگویی و امانت داری همی کافی است که ترازوی ایما و تقوای فرد
به شمار مده است .شیخ صدوق از امام رضا

نقل کرده است« :به بسیاری نمهاز و روزه

و زیادی حجّ و احسا و زمزمه شا در شهب منگریهد بلکهه بهه راسهتی سهخ و امانهت
داریشا بنگرید»(.اب بابویه ،هما  ،ص)70
بنابرای حدیث ملاک ایما  ،راستگویی و امانتداری است .و ایه دو اصهل مههم در
برقراری رابطه سالم و پایدار با دیگرا است .در ای قسمت نیز به نظر میرسد روش امام
در زندگی کریمانه ،جایگزی کرد ارزشهای معنوی به جای ارزشهای زود گذر و توجه
داد به ثوابهای اخروی است.
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نتیجهگیری

کرامت نحوه وجود و هستی خاصی است که کامل تهری مصهداق

بهرای خهدای

سبحا ثابت است که عالی تری درجه وجود را داراست و انسا نیز قوه و استعداد مرتبهه
ای وجودی به نام کرامت به معنای دوری از پستیها و رسید به شرافت و مقهام خلیفهه
اللّهی را دارد .استعدادی که جز با عبودیت و تقوا حاصل نمیشود.
قر کریم انسا را دارای دو مرتبه از کرامت و برتری وجودی میدانهد .مرتبهه اول
کرامت ذاتی است که مربوط به نوع انسا است و شامل همهه انسهانها مهیشهود( .و لقهد
کرّمنا بنی دم) (سوره اسرا ،یه )71و کرامت اکتسابی.
علامه طباطبایی کرامت ذاتی انسا را به عقل میداند که به هیچ موجود دیگری داده
نشده و سایر موهبتهای دیگر به وسیله

محقق میشود و علّامه جوادی ملی نیز منشا

کرامت ذاتی را دمیده شد روح الهی در انسا میداند.
انسا باید استعداد کرامت را به فعلیت برساند و ای مرتبهی دوم کرامت انسا است
که اکتسابی است و به واسطه عبودیت و تقوا ،حاصل میشود« .انّّاکرمکمّعنداللهّاتقیکم:
همانا گرامی تری شما نزد خداوند با تقواتری شماست»(سوره حجرات ،یه)49
خداوند درس کرامت به انسا ها میدهد و اراده کرده انسها مهوم را کهریم کنهد.
بنابرای انبیا و اولیا که مجرای فیض کرامت و وسایط تعلیم نند ،حتما کریم خواهند بهود.
به همی دلیل بررسی سیره و سبک زندگی اولیای الهی روش کرامت ورزی را به ما می-
موزد.
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کریم روح بزرگوار و منزّه از هر پسهتی را گوینهد و خداونهد سهبحا محهدوده عهالم
طبیعت و اعتبارات

را در برابر «کرامت» دانسته و از

به «دنیا» یاد کرده استن چو

دنائت در مقابل کرامت است و دنیّ در مقابل کهریم .پهس در محهدوده اعتبهارات دنیهایی
سخ از کرامت نیست چو ممک نیست انسا دلباخته ی دنیها کهریم بشهود .ری اگهر
کسی فرومایه نبود و از اعتلای روحی برخوردار بود ،کریم است.
از اینجا موانع کرامت ورزی دانسته میشود .4 :طغیا و سرکشی از دسهتورات الههی
 .1دنیاطلبی.
برای رسید به کرامت باید اهل دنیا نبود یعنی به فرومایگیها و پستیهای زنهدگی
دنیا که انسا را از یاد خدا غافل میکند ،ت نداد.
با توجه به نچه ذکر شد ،مبنای زندگی کریمانه از دیدگاه قر که مکتب اهل بیهت
بر اساس

شکل گرفته است توحید محوری ،و هدف زندگی کریمانه توجه به خهرت و

پرهیز از دنیاطلبی ،عبد محض گشت و متقّی شد در سراسر زندگی است.
سعادت زندگی از دیدگاه امام رضا در خورد و شامید و بهرهگیری هر چه بیشتر از
مواهب مادی نیست ،بلکه عامل خوشی و سعادت زندگی ،یاد خداست .ای مبنها وسهبک
مطابق تعالیم قر وسنت نبوی است.
براساس کرامت اکتسابی انسا که از تقوای اکتسابی حاصل مهیشهود و او را بهه قهرب
الهی میرساند ،سبک زندگی امام رضا

حول محور رفتار موحدانه بوده و به ایجاد سازگاری

و محبت در بی افراد میانجامد که مصادیق

عبارت است از .4 :دعوت خهود و دیگهرا بهه

اطاعت و عبادت ظاهری و باطنی خداوند .1 .صبوربود  .9کم توقع بود  .1سهخاوتمندی .0
عفو و بخشش  .1راستگویی و امانت داری .همه ای امور تنها بها معاملهه کهرد بها خداونهد و
جایگزی کرد ارزشهای الهی با ارزشهای مادی و دنیوی ،سا و امکا پذیر میشود.

جلوههای کرامت انسانی در سبک زندگی امام رضا
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