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درآمدی بر سیره امام هادی

تاریخ دریافت66/6/52 :

در زمینه روابط خویشاوندی

تاریخ تأیید66/8/31 :

حمیدرضا مطهری

1

زهرا یوسفیان

2

رابطه خویشاوندی ،اهمیت ویژهای در زندگی انسان و پیامدهای مهمیی در
زندگی اجتماعی افراد دارد .پیشرفت مادی ،معنوی و اخالقیی ییج جامعیه ،از
خانواده و خویشاوندان شکل میگیرد .از همین رو ،تحکیم این نهیاد و روابی
میان اعضای آن ،از جایگاهی ویژه در روایات و سیره معصومان
امام هادی

برخوردار است .امام هادی

 ،از جملیه

 ،از راهکارهیای متعیددی بیرای

تحقق این مهم استفاده نمودهاند .دستاورد این نوشتار که با رویکیرد تیاری ی و
روش توصیفی ی تحلیلی سامان یافته ،ما را به این نکته رهنمون میشود که امام
هادی

در خصیو

ارتایا بیا خویشیاوندان و برقیراری رابطیه اسیتوار و

صمیمانه با آنان ،از مؤلفههایی همچیون :تعریی

و تمییید ،ب شی

و کمیج

مالی ،گفتوگوی علمی ،روشنگری ،حمایت ،راهنمایی اعتقادی ،و نیی تنّایه و
آگاهیب شی استفاده میکردند.
 .1استادیار پژوهشکده اکاریو و سک ا اهک ب ک
.motahari50@gmail.com
 .2دا:شپژو سطح چهار جارعة الزهاا

پژوهشکاا لوک و و هاه کس اسک رای رایا:ارک

ی رایا:ار .zh.yosefian@gmail.com
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کلیدواژگان :امام هادی

 ،روایات معصومان

در زمینه روابط خویشاوندی

 ،سیره معصیومان

 ،خیاوواد ،

رابطه خویشاوودی.
مقدمه

رابطه خویشاوندی ،از اهمیت ویژهای در زندگانی انسان برخوردار استت و ثاتار میمتی در
زندگی اجتماعی افراد دارد .این میم در اسالم و سیره معصومان
داشته ،معصومان

نیت جایاتاه واییتی

همواره بر رفتار مناسب درباره خویشان تأکید نمودهاند و رهنمودهای

مناسبی در سیره ثنان دیده میشود .این موضوع ،در سیره امام هتادی

نیت از اهمیتت

خاصی برخوردار بوده و بررسی ثن میتواند قدمی در راستای تبیتین زنتدگانی و ستیره ثن
حضرت باشد.
این نوشتار به دنبال پاسخاویی به این پرسش استت کته رابطته امتام هتادی

بتا

خویشاوندان چاونه بوده و امام برای استحکام روابط بستتاان ،از چته راهکتاری استت اده
میکردند؟ در پاسخ ،این فرضیه مطرح میشود که امتام هتادی

بته ایتن میتم توجته

ویژهای داشته و با وجود محدودیت ها و شرایط خاص سیاسی ،اجتمتاعی و فرهناتی ایتن
زمان و مشکالتی که حاکمان عباسی هرازچندگاه برای ثن حضرت به وجود میثوردند ،در
راستای انجام وظی ه راهبتری جامعته ،بترای استتحکام رابطته خویشتاوندی راهکارهتای
متعددی به کار گرفتند.
در مورد پیشینه موضوع باید گ ت درباره ابعاد سیره و زندگی امام هادی

کتابها و

مقایت گوناگونی نوشته شده است که در یبهیی مطالب خود به این موضوع هم اشاراتی
دارند و از میمترین ثنیا میتوان به «ح اة االراو لوا الهادی

دراسة و احو ک » ،از

باقر شریف القرشی که ثقای سید حسن استالمی ثن را بتا عنتوان «زنتدگانی امتام ع تی
الیادی

» ترجمه نموده و دفتر انتشارات اسالمی ثن را منتشر کرده است؛ ولتی دربتاره

این موضوع ،یعنی رابطه خویشاوندی ،مقاله یا نوشتهای مستقل یافت نشد .این نوشتار ،بر
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ثن است تا در حدّ امکان این کاستی را جبران کرده ،سیره ثن حضرت در تعامل با خویشان
را بررسی نماید.
 .1تکریم و تمجید خویشان

یکی از اصول و مبانی میم برای استحکام رابطته خویشتاوندی ،احتترام و بت ر داشتتن
خویشان است .تکریم والدین و همسر و فرزندان و میرورزی به ثنان ،به عنوان نکات میم
و زمینهساز تحکیم رابطه خویشاوندی در زندگی امام هادی

ج وهگتر استت .برختی از

مصادیق این رویکرد امام ،از این قرارند:
 .1-1تکریم مادر

مادر ،از جایااه ویژهای در اسالم و ن د ائمه
شده است و امام هادی

برخوردار بوده و بتر تکتریم او تأکیتد

نی به این میم توجه ویژهای داشتتند .متادر امتام هتادی

،

سمانه مغربیه 3،معروف به «سیده» است و از زنان نیکوکار عصر خود بودند .امام هادی
که در ارتباط عاط ی با خویشان همواره از سخنان محبتثمی و تعریف و تمجیتد از ثنتان
است اده می کردند ،با گ تار خود نیایت احترام و تج یل را از مادر ختود نیت داشتتند .از ثن
حضرت روایت شده که درباره مادر خود فرمود:
مادرم به حقّ من عارف و او از اهل بهشت است .شیطان سرکش و پلیدی به
او نزدیک نمی شود و مکر جبار عنید و ستمگر کینهتوز به او نمیرسد .خداوندد،
نگهبان و حافظ اوست و مادرم با زنان پاک و راستگو کده ییاتدت شایگدتگان را
دارند ،تفاوتی ندارد.
 .1صهوقی ل ن اخبار الاضا

2

ی ص 84؛ رف هی اإلرشادی ج 2ی ص .212

« .2أُرِّا لَارِهَةٌ بِحَقِّای وَ هِاَ رِنْ أَهْ ِ الْجَ َّةِی لَا یَقْاَبُهَا شَ ْطَانٌ رَارِدٌی وَ لَا یَ َالُهَا كَ ْهُ جَبَّارٍ لَ ِ هٍی وَ هِاَ رَدْوُ ََةٌ

بِعَ ْنِ الوَّ ِ الَّتِا لَا اَ َاوُی وَ لَا اَتَخَوَّفُ لَنْ أُرَّهَاتِ الصِّهِّیقِ نَ وَ الصَّالِحِ ن( ».رحمهبنجایابنرستم طبایی دالئ
االرارةی ص 814؛ ااجالهین حس ا لاروای التتمة ها ااریو االئمةی ج 1ی ص 024ی  002و )898
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در این تعریف و تج یل امام از مادر خود ،عالوه بر بُعد عاط ی و تکریم و ب ر داشتن
مادر ،میتوان به چند نکته ظریف دیار دست یافت :نخست اینکه متادر ،شتأن و من لتت
فرزند را خوب شناخته و به منصب امامت فرزندش بهروشنی ثگاه است که خود دیلت بتر
شناخت او به مباحث معرفتی در حوزه امامشناسی یک زن دارد .نکته دیار ثنکته شتیادت
امام در مورد بیشتی بودن او ،حکایت از ایمان قوی و روح مؤمنانه اوست و اینکه امام او را
از زنان بیشتی میداند که هیچ گاه شیطان به او ن دیک نمیشود و این ،دیلت بر طیارت
و پاکی روح و مقام وایی او دارد .ویژگی دیاری که امام برای مادرش برمیشتمرد ،ایتن
است که فرد ناشایسته ای به او دست نیافته و دست هیچ ستمار کینه توزی به وی نرسد.
اهمیت این سخن امام

ثنجا مع وم میشود که مادر ثن حضرت ،یک کنیت بتوده و بته

طور طبیعی ،کنی کان خرید و فروش و دستبهدست میگشتند و افراد مت اوتی با ثنتان در
ارتباط بودند؛ ولی امام با توجه به این نکته ،از این جیت نی او را ستوده و دستتیابی افتراد
ناشایست به وی را رد می کند .خصوصیت دیار این زن در کالم فرزندش ،امام هادی
ثن است که به دلیل شایستایهایش مورد حمایت و حراست خدا و مح تو بته دیتدگان
خداوندی است .این سخن امام هادی

عالوه بتر وایبتودن مقتام متادر در نمتر امتام،

چاونای احترام و تکریم خویشان ،بهویژه پدر و مادر را تبیین میکند.
 .1-2تمجید همسر

نمونه دیاری از این برقراری روابط عاط ی و تکریم در زندگی امتام هتادی
ارتباط با همسر ب گوارشان میتوان دید؛ امام هادی
قولی «سی یل» داشتندکه مادر امام حسن عسکری

را در

همسری به نتام «حُتدییث» و بته
و با لقب «جتدّه» معتروف استت.

3

البته تنیا جدّهبودن ایشان سبب شیرت و اعتبارشان نیست؛ ب که جایااه این بانوی ب رگوار
و م جأ ع می ایشان در بین شیعیان بود که بعتد از امتام حستن عستکری
 .1صهوقی كمال الهین واماو ال عمةی ج 2ی ص .742

بته عنتوان
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پناهااه شیعیان به شمار میثمد .از جم ه ویژگی شخصیتی او ،همین بس که امتام حستن
عسکری

وصیت خود را بترای متادر نوشتت و او را وصتی ختود در امتور موقوفتات و

صدقات قرار داد 3.حکیمه ،دختر امام جواد

در پاسخ کسانی که از ایشان دربتاره محتل

رجوع شیعیان در دوران اضطراب و نارانی شیعه در زمان غیبت حضترت ولتی عصتر
پرسیده بودند ،فرمود:
إیی ایجدة امّ ابی محمد.

امام هادی

2

همسر خویش را ستوده و در باره ایشان فرمود:
سلیل ،از هر آفت و پلیدی بیرون کشیده شد.

و سپس به او فرمود:
بهزودی حق تعایی به تو حجت خود را بر خلق ،عطا فرماید کده زمدین را از
عدل پر کند همان طور که از جور پر شده باشد.

3

این سخن امام و دوردانستن همسر از هر گونه پ یدی و اینکه او را مادر فردی معرفتی
میکند که برپاکننده عدالت در زمین است ،بیترین نوید و بشارت و نتوعی بیتان جایاتاه
ویژه معنوی برای اوست.
 .1-3تکریم فرزند

تکریم و ب رگداشت فرزندان ،یکی از میمترین راههای تحکیم پیوند خانوادگی بتوده و
تأایر بس ایی در این میم دارد .اقدامات و رفتار امتام هتادی

در برابتر فرزندانشتان ،از

 .1رف هی الفص ل العشاةی ص .84
 .2صهوقی كمال الهین واماو ال عمةی ج 2ی ص .742

 .0لوابنحس ن رسع دیی اثبات ال ص ة ل راو لوابناباطالبی ص  288ک 872؛ استایی رسالة ها
الت اریو ال با اآللی ص .44
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جم ه سید محمد525( 3ق) و نی امام حسن عسکری

در زمینه روابط خویشاوندی

 ،نمونه بارزی در این باره به شمار

می رود .تکریم و احترام سید محمد از جانب پدر ب رگوارشان به اندازهای بود کته بستیاری
از شیعیان ،جانشینی او را قطعی دانسته و یا احتمال ثن را زیاد میدانستند و ایتن نکتته را
در زمان زنتدهبتودن ستید محمتد و پتس از درگاشتت او 5،از امتام هتادی
به گ ارش برخی منابع ،سید محمد متولی زمینهای امام هتادی

پرستیدند.

بتوده و درثمتد ثن را

در مواردی که امام تعیین کرده بود ،صرف میکردند 1.شاید این نکته را بتتوان بتا ستخن
یاقوت حموی که از وجود موقوفات ع ویان در ناحیه ع ث در شترق دج ته بتین عکبترا و
سامرا خبر میدهد 4و خبر دیار او که درباره ب د 2که م ار سید محمد در ثن قرار دارد ،تأیید
کرد.

6

احترام و تمجید امام هادی
حسن عسکری

در خصوص فرزند دیار و جانشتین ختود ،یعنتی امتام

هم در منابع فراوان گ ارش شده استت کته بته برختی از ثنیتا اشتاره

میشود .معرفی امام هادی

از فرزند ب رگوارشان در موقعیت خاصی از زمان انجام شده

که برای شیعیان امر امامت بعد از ایشان به صورت جدی با ابیام مواجه شده بود .ازاینرو،
امام هادی

در مواقع مخت ف به این نکته توجه داشته و در موارد فراوان بتر جانشتینی

 .1اب جعفا رحمهبنلوا الهادی 224( 2ک 272ق)ی از هاز:هان اراو هادی

و ب ق لا بزرگااین هاز:ه

آن حضات و بس ار ر رد ل ق و احتااو ایشان ب د اس .
 .2رحمهبنیعق ب كو ای كاهای ج 1ی ص  027ک .024
 .0ثارا لبهالحس ن لارایی الااقه والمزارات ها العااقی ص .071
 .8یاق ت حم یی رعجم البوهانی ج 8ی ص .187
 .7بوهی شهای اس

در ك ار دجو و باالاا از ر ص ك با آن هف

حم یی رعجم البوهانی ج 1ی ص )841
 .4همان.

هاس س هاصو دارد( .ر.ک یاق ت
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ایشان تصریح کردند 3و در موارد فراوانی هم فرزند و جانشین خود را ستودند؛ چنانکته در
دیدار یارانشان ،جانشین خود را با این واژهها ستود:
فرزندم ابومحمد ،اصیلترین چهره خاندان نبوت و استوارترین حجت است. ...

طبیعی است که این سخن امام هادی

2

ناظر به زمان خویش است .ایشان در جواب

نامه یکی دیار از یاران خود به نام ابوبکر فی کی که از امام هتادی

در متورد ایشتان

پرسیده بود ،امام چنین نوشت:
ابومحمد ،فرزندم ،از نظدر آفدرینش سدای تدرین افدرادآ آل محمدد در زمدان
خویش] ،و حجتش از همه محک تر و تو آنچه از من میپرسیدی ،از او بپدر و
هرچه بدان نیاز داشته باشی ،در نزد اوست.

3

امام در این نامه ضمن تعریف و ستایش از فرزند خود ،ویژگیهتای امامتت و رهبتری
جامعه را نی بیان کرده و فرزندش را دارای ثن ویژگیها میداند.
 .2بخشش و کمک مالی

یکی از موارد میم در زندگی انسان ،کمک مالی به همنوع ،بهویژه خویشاوندان است کته
به استحکام هر بیشتر روابط بین ثنان میانجامد و خداوند در ثیتات بستیاری بته ان تاق و
بخشش به ثنان با عنوان «ذوی القربی» اشاره و بر ثن تأکید کرده است 4و ایتن ان تاق و
احسان در درجه اوّل ،به پدر و مادر و فرزندان به معنای ص ه رحم واقعتی و نیت بستتاان
 .1كو ای كاهای ج 1ی ص  027ک .022
 .2لوابنرحمه خزاز قمای كفایة األثای ص 242؛ كو ای كاهای ج 1ی ص022؛ رف هی اإلرشادی ج 2ی ص
.019
 .0رف هی اإلرشادی ج 2ی ص .019
 .8س ر رووی آی « 04وآت ذی القابا حق ». ...
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ن دیک است و یکی از اوامر خداوندی 3و ل وم تقدم ثنان بر دیاران در احسان و نیکتی ،از
پیمانهای الیی است که پیامبر و امامان معصتوم
داشتهاند .امام هادی

در ایتن امتر انستانی تتالش ویتژه

نی به عنوان یک راهبر معصوم ،بته ایتن مست ه توجته فراوانتی

داشته است؛ بهگونهایکه برخی منابع ،این ویژگی اخالقی امام را همانند پادشاهان دانسته
و مینویسند:
به تدری بود که جز پادشاهان کگی تواندایی

انفاق و بخشش امام هادی

انجام آن را نداشت و مقدار بخششهای ایشان ،تا آن زمان از کگی دیده نشده و
در جغرافیای اندیشهها نمیگنجد.

2

این بخشش ،با توجه به وضعیت اجتماعی ثن دوره و ظ م و ستم بیش از حدّ حاکمتان
عباسی بر مردم ،به خصوص بتر ع ویتان ،در گشتایش تنانتای اقتصتادی ثنتان و بیبتود
وضعیتشان اهمیت فراوان داشت .ابوال رج اص یانی ،گوشهای از سختگیری بر ع ویتان را
گ ارش کرده و بغض و دشمنی عمربنفرج رخجتی ،کتارگ ار متوکتل ( 551ت 541ق) بته
خاندان امیر مؤمنان

را ترسیم کرده و درباره سختگیری او بر ع ویان میگوید:

وی از سوی متوکل به فرمانداری مکه و مدینه گمدارده شدده بدود .او مدان
ارتباط فرزندان ابوطایب با مردم میشدد و از احگدان و کمدک مدردم بده آندان
جلوگیری میکرد و اگر میشنید فردی به آنان کمدک کدرده ،هرچندد بده مقددار
اندک ،شخص کمککننده را تحت شکنجه و آزار ترار میداد و جریمه سدنگینی
را برایش مقرر میکرد .محاصره اتتصادی فرماندار متوکل در خصوص علویدون،
آنان را چنان دچار تنگدستی طاتتفرسایی ترارداده بود که چند زن علویه ،تنهدا

 .1س ر بقا ی آی 40؛ س ر :ساَی آی .04
 .2ابنشها آش بی ر اقب آل اباطالبی ج 8ی ص .849

666

سال هجدهم ،شماره هفتادویکم ،پاییز 6931

با یک پیراهن زندگی میکردند و هنگام نماز ،آن پیراهن را بهنوبت میپوشیدند
و نماز میخواندند و بقیه ساعات در اتاقهای خود برهنه به سر مدیبردندد .ایدن
وض  ،تا زمانی که متوکل زنده بود ،ادامه داشت.

امام هادی

1

در چنین جوّ خطرناکی ،با رعایت کامل مسائل ح تاظتی و امنیتتی ،بتا

ان اق و بخشش در کاستن از سختیهای خانتدان ختود متیکوشتید .استحاقبتنجتالب،
نمونهای از رفتار ثن حضرت را گ ارش کرده و میگوید:
برای ابوایحگن گوسفندان زیادی خریدم .سدپ ،،امدام مدرا خواسدت تدا بده
منزیش بروم .بعد از ورود به خانه ایشان ،امام مرا به اصطبل حیواندات بدرد و از
آنجا به منطقهای برد که نمیشناخت  .آنگاه دستور داد تمام آن گوسفندان را بدین
کگانی که گفته بود ،از جمله برای ابیجعفر پگر بزرگش و مادرش و افراد دیگر،
توزی کن .

2

از دیار مصادیق بخشش امام به خویشتاوندان را دربتاره ابوهاشتم جع تری563( 1ق)
میبینیم .او که از منتسبان به اهلبیت
کمک ن د امام هادی

است ،به ع ت تنانای مالی ،بترای درخواستت

رسید و پیش از ثنکه سخنی باوید ،امام دستور داد دویست دینار

طال به او بدهند که با ثن ،مشکالت خود را برطرف کند.

4

 .1اب الفاج اصفها:ای رقاا الطالب نی ص 094؛ ابناث ای الدار هاالتاریوی ج 2ی ص .77
 .2كو ای كاهای ج 1ی ص  894و .899
 .0اب هاشم داودبن قاسمی از :س جعفا ط اری از بزرگان دودران خ د و ساكن بغهاد ب د .او رادی آزاد و
شجاع ب د ك زران چهار اراو را درک :م د و :زد ائم از جایاا بو هی باخ ردار ب د و ب آ:ان بس ار
:زدیک و از دوس داران صم ما و از یاران ویژ آ:ان ب شمار راآره .اب هاشم در سال 241ق در بغهاد
درگذش .
 .8صهوقی األرالای ص 894؛ رف هی اإلرشادی ج 2ی ص 024؛ رجوسای بحار األ :اری ج 49ی ص .024
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 .3اعتماد به خویشاوندان

اعتماد و اطمینان بخشی به اقوام و خویشاوندان مؤمن و باتقوا ،یکی دیاتر از ثمتوزههتای
رفتاری است که بر خویشاوندان تأایرگاار بوده و جایااه شخصیتی افراد را در برابتر دیاتر
افراد فامیل و دوستان بای میبرد و پیوندهای خویشاوندی را مستحکمتر میکند؛ بتهویتژه
اگر این اعتماد از طترف فترد بت ر و متورد توجته خانتدان صتورت گیترد .نمونته ایتن
اعتمادبخشی و وااقت را در ارتباط امام هادی
رازی در سامرا خدمت امام هادی

با عبدالعمیم حسنی میبینتیم .ابوحمتاد

رسید و پرسش هایی در موضوعات مخت تف از امتام

پرسید و پاسخ ثنیا را از امام دریافت کرد .هناام خداحافمی ،امام به او فرمود:
حمدداد ،هرگدداه مشددکلی در مگدداآل دینددی آن نددواحی برایددت پددیش آمددد ،از
عبدایعظی حگنی بپر و از تول من به او سالم برسان.

این مس ه نشاندهنده اعتماد امام

1

به یکی از خویشان خود ،در یکی از میمتترین

مسائل فرهنای جامعه است که می تواند محبت و صمیمیت بیشتتر در میتان خویشتان را
اف ایش دهد و همین توصیه و اعتماد ،جایااه عبدالعمیم را بیشتر و بایتر برد.
 .4کمک درمانی به خویشان بیمار

از دیار مسائ ی که میتواند رابطه خویشاوندی را محکم و پابرجا ناه دارد و ثن را استمرار
بخشد ،رسیدگی به خویشاوند بیمار و نیازمند و برطرف کردن کمبتود روحتی و مشتکالت
جسمی ثنان است .گاه این کمتکهتا در روحیته فترد چنتان تأایرگتاار بتوده کته باعتث
بهدست ثوردن سالمتی و ثرامش روحی و روانی او می شود .این نوع برقراری عاط ی را در
 .1ر سا خساویی ز:هگا:ا حضات ج اد و لسدای ن4ی ص 212؛ لزیزاهلل لطاردیی رس ه اإلراو الج اد
اباجعفا رحمهبنلواالاضا ی ص 229؛ رحم د اقازاد داوریی اص یا اراران ش ع در دائاة المعارف
اس وی ص .814
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زندگی امام هادی

با فرستادن دوا برای یکی از اقوام به نام زیدبنع یبنحسینبنزیتد

میتوان مشاهده کرد .او که بیمار شده و توان تییه دارو نداشت ،میگوید:
من بیمار شدم و شبانه پزشکی به بایین آمد و دوایی را برای من تجویز کرد
که همان شب ،باید آن را تهیه کرده و مصرف میکردم؛ اما برای تهیه آن ممکدن
نبود .هنوز طبیب از در خانه بیرون نرفته بود کده خدادم امدام هدادی

آمدد و

شیشهای از همان داروی تجویزشده پزشک معایج را برای آورد و به مدن گفدت
ابوایحگن به تو سالم میرساند و میفرماید تا چند روز از این دوا بخدور و مدن
از آن خوردم و خوب شدم.

1

تالش بهموقع امام بترای رستاندن دارو و رستیدگی ایشتان در شتبهناتام ،جالتب و
ستایش برانای بود و این خود ،درسی دیار برای استحکام ارتبتاط ختانوادگی و گستترش
بیشتر روابط عاط ی بین خویشان است.
 .5راهنمایی اعتقادی خویشاوندان

از دیار موارد میم در رفتارشناسی زندگی امام هادی

در ارتبتاط بتا خویشتاوندان کته

می توان به عنوان الاوی برتر مطرح کرد و از ثن درس ثموخت ،ارائه مشاوره و راهنمتایی
به اقوام در مورد مسائل اعتقادی و مباحث خداشناسی است و میتواند رابطه بین خویشان
را صمیمانهتر و زیباتر کند .گ ارش زیر ،تأییدکننتده ایتن ج توه رفتتاری امتام
راهنمایی است .عبدالعمیم حسنی 5،یکی از یاران امام هادی

در بُعتد

است .او روزی به محضر

 .1كو ای كاهای ج 1ی ص 742؛ رف هی اإلرشادی ج 2ی ص .044
 .2لبهالعظ مبنلبهاهللی از  :ادگان اراو رجتبا

ك :سبش با چهار واسط ب اراو حسن

رارس ه .او

از اصحاب و راویان حهیث ب د ك چهار اراو بزرگ ار از اراو كاظمی اراو رضای اراو ج اد و اراو هادی
را درک كاد .وی ر رد التماد اراو هادی

ب د و آن حضات اهااد را باای ح رشد اشان ب ایشان

ارجاع راداد .وی ك اح اعق ب لباس ان ب دی ری را باای سد  :باگزیه و ساا:جاو در آ:جا درگذش .
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امام رسید و اصول عقیده خود و ثنچه را به عنوان دین معتقد بود ،به امتام عرضته کترد و
گ ت :ای پسر رسول خدا! میخواهم اعتقادات دینیم را بر شما باویم .اگر متورد رضتایت
شما بود ،بر ثن استوار باشم .امام با لبخند از پیشنیاد او استقبال کرد و فرمود :ای ابالقاسم
باو .عبدالعمیم شروع به بیان عقاید خود در مباحث خداشناسی ،اعتقتاد بته پیتامبر
شریعت او و بحث اعتقادی وییت و امامشناسی خویش تا زمان امتام هتادی
یکایک امامان را تا امام هادی

و

نمتود و

نام بُرد.

امام نا اهی به عبدالعمیم کرد و فرمود :پس از من ،حسن و حال مردم پس از وی ،به
جانشین او چاونه خواهد بود؟
امام برای روح پرسشار عبدالعمیم و ایجاد زمینه برای ثمادگی روحی او چنین ستؤالی
را طرح کرد و برخورد مردم را از نمر او جویا شد .عبدالعمیم حستنی از حجتت بعتد از ثن
پرسید و گ ت :مویی من وضع ثن حضرت چاونه است؟ و امام هادی

شروع به گ تن

ویژگیهای خاص این دوره کرد و فرمود :چنان است که شخص امام دیده نمتیشتود ،روا
نیست نامش ثورده شود ،تا اینکه قیام کند و زمین را پُر از عدلوداد کند؛ چنتانکته پُتر از
ظ م و جور گشته است .عبدالعمیم ایمان و اعتقاد خود به حجت الیی را همانگونهکه امام
هادی

فرموده بود ،اظیار نمود .امام ضمن گ تن ثفرین بر او و تأیید عقایدش فرمود :بر

همین روش استوار باش .خداوند تو را در دنیا بر این عقیده استوار و در ثخترت اابتتقتدم
بدارد.

3

دعای خیر امام هادی

برای عبدالعمیم حسنی در این دیدار ،جالتب توجته استت و

نکته میمّ ثن ط ب خیرکردن برای یکدیار و استواری عقیده و اباتقدم در مسائل ایمانی
در دنیا و ثخرت میباشد و این خود ،نوعی اظیار محبت و دوستی بته افترادی استت کته
دوستشان داریم؛ بهویژه با افرادی که رابطه خویشاوندی با ثنان داریم .نکته میمتر ،برخورد
 .1صهوقی األرالای ص .814
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صمیمی و پاسخاویی با روی باز در برابر سؤالکننده استت؛ خاصته اینکته او از خویشتان
نسبی امام و از سادات حسنی بود.
گ توگوی امام هادی

با ابوهاشم جع ری نی میتواند در این راستا تعریتف شتود.

وی که برای درخواست کمک مالی از امام ن د ایشان رفته بود ،عالوه بر دریافتت کمتک
مالی ،با ارشاد ویژه ثن حضرت نی مواجه شد .امام در ابتدا نعمتهای بیشمار خداوند را به
او یادثور شد و فرمود:
ای ابوهاش ! کدامیک از نعمتهای خدا را میخواهی شکر کنی؛ ایمدانی کده
به تو داده تا به وسیله آن بدن خود را از آتش دوزخ دور سدازی ،یدا سدالمتی و
عافیتی که به تو ارزانی داشته تدا از آن در راه بنددگی خددا بهدره ببدری ،یدا از
تناعتی که به شما هدیه کرده تا در پی آن از درخواست مردم بینیاز باشی.

به این شکل ،امتام

ضتمن یتادثوری نعمتتهتای الیتی ،او را از طترح شتکایت و

گرفتاری خود ن د دیاران برحار داشت.

3

 .6روشنگری و هدایت خاندان

یکی از مواردی که میتواند در دیدارهای خانوادگی ااربخش باشد و به رابطه خویشاوندی
استحکام بیشتری بخشد ،گ ت وگو درباره مسائل مخت ف در دیدارهای خانوادگی است که
در برخی اوقات ،امربخش بوده و به هدایت فکری و اندیشهای افراد فامیل منجر میشود.
گ توگوی امام هادی

با ابوهاشم که از منسوبان به اهلبیت

بود ،نمونته تتاریخی

اینگونه موارد است .او می گوید:
زمانی که امام هادی

بیمار بود ،به دیدارش رفت  .امام به من فرمود «ای

ابوهاش ! فردی از دوستان ما را به «حاآر» بفرست و در روایت دیگر آمده است
 .1همانی ص 894؛ رف هی اإلرشادی ج 2ی ص .024
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که  ...امام فرمود «با مال من گروهی را به حاآر حگینی بفرسدتید ]1»...تدا بدرای
شفای] من دعدا کندد ».ابوهاشد موضدور را بدا یکدی از یداران امدام بده ندام
علیبنبالل 2در میان گذاشت و از او خواست به کربال رفته و برای امام

دعا

کند .علیبن بالل شگفتزده شد و گفت به جان و دل حاضرم این کدار را انجدام
برتدر از حداآر حگدینی اسدت؛ زیدرا او در

ده ؛ ویی به اعتقاد من امام هادی

شمار صاحب حرم است و دعای آن حضرت برای خود ،بهتر از دعدای مدن بدرای
اوست.
ابوهاش میگوید به نزد امام بازگشت و آنچه را علیبنبالل گفتده بدود ،بده
رساندم .امدام فرمدود «رسدول خددا

اطالر امام هادی

برتدر از کعبده و

حجراألسود بود؛ با این حال ،به دور خانه خدا طدواف مدیکدرد و حجراألسدود را
استالم مینمود .برای خدا در روی زمین ،بقعههایی است که الزم اسدت خداوندد
در آن بقعهها خوانده شود و دعای افراد در اینگونه جاها ،مگتجاب است 3و حاآر
حگینی ،از جمله این بقعههاست».

4

 .1كو ای كاهای ج 8ی ص  742ک .744
 .2اب الحسن لوابنب ل ابارعاوی المهوبا األزدیی از یاران اراو هادی و اراو حسن لسدای
ااریو والدت و درگذش

اوی رشخص  :س ؛ ارا راا ان گف

:جاشا او را چ ن ا ص ف كاد اس

اس .

در اواخا  :م دوو قان س و ب د اس .

«ش و اصحاب ا بالبصاة ثقةی سمع الحهیث ». ...وی دارای چ ه كتاب

اس ؛ از جمو كتاب المتعةی كتاب المسح لوا الخف نی كتاب الغهیا و كتاب ها هض العاب:( .جاشای
رجالی ص )247
ر.ک كو ای كاهای ج 1ی ص 248؛ رف هی اإلرشادی ج 2ی ص  084و 024؛ ش و ط سای الفهاس ی ص .141
 .0ابنشعب حاا:ای احف العق لی ص .814
 .8ابنق ی ل ی كار الزیاراتی ص 84؛ رجوسای بحار األ :اری ج 74ی ص 228؛ همانی ج 94ی ص .112
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در ارتباط با خویشاوندان و تغییر نارش و

نمونه دیاری از هدایتگری امام هادی

تصحیح دیدگاه در بین افراد فامیل را درباره همین ابوهاشم جع ری میبینم .او با فردی به
نام «عبدالرحمن» همنشینی داشت و امام هادی

به دلیل افکار و اندیشههای نامناسب

عبدالرحمن ،از این رابطه ناران شد و این نکته را به ابوهاشم گوش د کرد و ع ت ثن را نی
بیان نمود و فرمود:
عبدایرحمن درباره خدا سخن نادرست میگوید و ذات پاک خدا را به صورت
جگ و دارای نشانههای جگ توصیف میکندد .یدا بدا او همنشدین شدو و مدا را
واگذار و یا با ما باش و او را واگذار.

سپس ،امام در پاسخ ابوهاشم که گ ت من عقیتده و گ تتارش را قبتول نتدارم .پتس،
همنشینی با او برای من چه زیانی دارد؟ فرمود:
آیا نمیترسی که عذابی بر او فرود آید ،تو را نیز فرا گیدرد .آیدا داسدتان آن
و پددرش از اصدحاب فرعدون بدود،

شخصی را کده خدود از یداران موسدی

نشنیدهای؛ آنجا که وتتی یشکر فرعون در تعقیب سپاه موسی
آمد و پگر از یشکر موسی

بده کندار دریدا

جدا شد و نزد پدر رفت تا با نصیحتکردن پددر،

او را از فرعونیان جدا کند و به سوی موسی

بیاورد .هنگامی کده بدا پددرش

سخن میگفت و او را به راه هدایت دعوت مینمود ،بدا هد کندار دریدا آمدندد.
ناگهان عذاب ایهی فرا رسید و یشکر فرعون غرق شد .آن پدر و پگر نیز کده در
کنار یشکر فرعون بودند ،غرق شدند .از حضرت موسی
مگتحقّ عذاب بود؛ پگر چرا؟ موسی

سؤال کردند که پدر

فرمود آن پگر در رحمت خدا بود؛ ویی

وتتی که عذاب فرا رسید ،از آنکه نزدیک گناهکار است ،نمیتوان دف کرد.

 .1كو ای كاهای ج 2ی ص  028ک 027؛ رف هی األرالای ص .112
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این نقل تاریخی ،دغدغه امام را به مسائل اعتقادی اقوام و سرنوشت ثنان میرستاند و
اینکه مبادا در اار همنیشی با افرادی که از نمتر عقیتدتی دچتار کت اندیشتی در مباحتث
توحیدی شدهاند ،شک و ت ل لی در اندیشه ثنان به وجود ثید .بته همتین جیتت ،امتام بته
ابوهاشم فرمود :موضع خود را مشخص کن؛ یا همنشین او باش و ما را رها کن و یتا او را
واگاار و با ما باش.
امام با این گ ته خود ،بهگونهای به ابوهاشم فیمانتد کستی کته از نمتر فکتری دچتار
انحراف است و در مباحث خداشناسی غیر راه اهلبیت

را میپیماید ،درست نیست با او

رفتوثمد داشته باشی؛ چراکه ممکن است این همنیشنی ،ثاار بدی به دنبال داشته باشد.
گ ارش دیاری که بیتانار تتالش امتام هتادی

بترای هتدایت اندیشته نادرستت

خویشاوندان است ،از برادر ثن حضرت ،موسیبنمحمدبنرضا

نقل شتده کته یحیتی-

بن اکثم از او مسائ ی پرسید؛ اما نتوانست پاسخاوی درست پرسشهایش باشد .به حضتور
برادرش ،ع یبنمحمد

رسید و پاسخ ثنیا را از امام دریافت کرد .وی خود ثن واقعته را

چنین گ ارش میکند:
برادرم مرا به برخی مگاآل رهنمود کرد و من آگاه شددم و مدرا بده اطاعدت
واداشت .فرمود به او اینگونه بنوی .،به نام خدای بخشنده .نامه تو که خددایت
به راه حق هدایت کند ،به من رسید و مقصودت آزمایش ما بوده است و رنجدادن
ما ...،تا راهی برای عیبجویی ما به دست آوری و مدا پاسدم مگداآلت را شدر
دادی  .خوب گوش بده ...به آن دل بده که حجت بر تو تمام است. ...

در این گ ارش ،امام هادی

1

ضتمن کمتک ع متی بته بترادر ختود در پاستخاویی

مسائل مطرحشده از سوی یحییبناکثم ،موسی را از قصد و نیتت یحیتی ثگتاه ستاخت و

 .1ابنشعب حاا:ای احف العق لی ص.740
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با راهنمایی و روشنکردن برخی مباحث برای برادر خود ،مسیر درستت را بترای او تبیتین
کرد.
نمونه دیاری از هدایتاری و اصالح نارش خویشان را میتوان در گ ارشی طبرستی
مشاهده نمود؛ چه اینکه امام در این گ ارش ،مالک برتری را تقوا و تالش بترای دفتاع از
تعالی و مکتب حیاتبخش اهلبیت

اعالم نمود 3.امام هادی

بتا استتناد بته ثیتات

قرثن 5فرموده بود:
خدای بزرگ ،مؤمن عایآ را بر مؤمن غیردانشمند مقدم داشدت؛ همچندانکده
مؤمن را بر غیرمؤمن برتری داده و خداوند به ایدن مدؤمن دانشدمند برتدری داده
است .شرف مرد ،به دانش اوست؛ نه به نگبت خویشاوندیش .او با دالیل محکد
که خدا به او آموخته ،دشمنان ما را شکگت داده است.

 .1روزی اراو در رجوسا :شست ب د و جمعا از ب اهاشم و دیاا رادو  :ز در آ:جا حض ر داشت ه .یدا از
دا:شم هان ش عا ك در ر اظا التقادی و ك را اعهادی از :اصب ان و دشم ان اه ب
كاد ب دی وارد شه .ب رحض ورود این هادی اراو هادی
در باالی رجوس در ك ار خ د :شا:ه و با او رشغ ل صبح

را رجاب و رس ا

از جای خ د باخاس و ب :شا :احتااوی او را
شه .باخا از حاضاان ك از خ یشان اراو

ب د:هی از رهتار اراو :اراح شه و زبان ب شد و التااض گش د:ه .اراو در پاسوی آ:ان را ب داوری قاآن
هااخ ا:ه و با ا وت آی  11از س ر رجادل ی آ:ها را رجاب كاد و با استهالل ب این آیاتی صح

رهتار

خ د را اثبات كاد و خ یشان حاضا در جوس را راه مایا :م د؛ آی شایف «یا أَیُّهَا الَّذینَ آرَ ُ ا إِذا ق َ
لَدُمْ اَفَ سَّحُ ا هِا الْمَجالِسِ هَاهْسَحُ ا یَفْسَحِ الوَّ ُ لَدُمْ وَ إِذا ق َ اْ:شُزُوا هَاْ:شُزُوا یَاْهَعِ الوَّ ُ الَّذینَ آرَ ُ ا رِ ْدُمْ وَ
الَّذینَ أُواُ ا الْعِوْمَ دَرَجاتٍ وَ الوَّ ُ بِما اَعْمَوُ نَ خَب ا؛ ه اارا ك ب شما گفت راش د در رجوس جا باای
دیااان باز ك هی باز :مای ه اا خهاو:ه رحمتش را با شما گستاد :مایه ...خهاو:ه رؤر ان از شما و كسا:ا
ك را لوم را پ م د ا:هی ب درجااا رهع

داد و باال بُاد و خهاو:ه ب آ:چ ا:جاو راده هی آگا اس ».

(طباسای اإلحتجاجی ج 2ی ص )049
 .2س ر زرای آی « 9قُ ْ هَ ْ یَسْتَ ِی الَّذینَ یَعْوَمُ نَ وَ الَّذینَ ال یَعْوَمُ ن».
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 .7تنبّه و آگاهی به جایگاه اجتماعی

یکی از مسائ ی که برای برخی افراد فامیل میم بوده و در تحکتیم رابطته خویشتاوندی از
اهمیت بس ایی برخوردار است ،یادثوری جایااه و موقعیت اجتماعی ثنان است؛ چراکه این
جایااه ممکن است مورد سوء است اده دشمنان و رقیبان قرار گیرد و ثگاهکتردن افتراد بته
توط هها می تواند نجات ثنان را به دنبال داشته باشد .این نکتته در زنتدگانی ائمته
موارد فراوانی قابل مشاهده است؛ تاکر امام کاظم

در

هناام رفتن ع یبتناستماعیل بته

بغداد و دربار هارون الرشید و تاکردادن به او از اینکه مبادا در دام دشمنان بی تد و در خون
ثن حضرت شریک شود 3،نمونهای از توجه ائمه
امام هادی

به خویشاوندان است.

نی چنین توجیی به بستاان خود داشت که نمونه ثن را در ثگاهکتردن

برادرش ،موسیبنمحمدبنرضا

 ،میتوان دید .متوکل که از بیاعتنایی امام هتادی

به او و عدم همنشینی ثن حضرت با وی بهشتدت ناراحتت و خشتماین شتده بتود ،ایتن
ناراحتی را در حضور اطرافیانش ابراز کرد و گ ت« :ابوالحسن از همنشینی با من و شتراب
نوشیدن ابا دارد ».به او گ تند :او برادری دارد که شتاید بتتوان از او چنتین بیترهای بُترد.
متوکل دستور داد وی را بیاورید تا او را پرورش داده و به عنوان ابنالرضتا معرفتی کننتد.
نامه ای به او نوشتند و او را با اکرام به سامرا ثوردند .امام هادی

کته از نقشته متوکتل

ثگاهی یافته بود ،بته استتقبال بترادر رفتت و او را مالقتات کترد و او را از افتتادن در دام
عباسیان برحار داشت و فرمود« :متوکل تو را احضار کرده تا ثبروی تو را بری د و تتو را در
میان مردم رسوا کند ».و در پاسخ برادرش که پرسید :اگر متوکل من را به شتراب دعتوت
کرد ،چه کنم؟ فرمود« :احترام خود را ح ظ کن ،نافرمانی خدا نکن و کار خالفتی کته بته
زیان تو باشد ،انجام نده؛ چون غرض اص ی متوکل ،هتک حرمت توست».
 .1كو ای كاهای ج 2ی ص .847
 .2همانی ج 1ی ص .742

5

616

سال هجدهم ،شماره هفتادویکم ،پاییز 6931

نتیجه

تحکیم رابطه خویشاوندی ،از اهمیت بس ایی در سیره معصومان
هادی

برخوردار بوده و امام

نی توجه ویژه ای به این میم داشته و برای استحکام ایتن رابطته ،راهکارهتای

مناسبی اتخاذ کردند .با دقت در زندگی امام هادی

در خصوص خویشاوندان ،میتتوان

به چند نکته میم و اساسی دست یافت و به عنوان الاوی رفتتاری مناستب در تعامتل بتا
خویشاوندان و تحکیم روابط میان ثنیا مطرح کرد .ایشان با اخالق نیکو ضتمن تکتریم و
تمجید خویشاوندان ،بهویژه والدین و همسر و فرزنتدان ،در استتحکامبخشتیدن بته نیتاد
خانواده ،به عنوان رکن اصت ی اجتمتاع تتالش متیکترد و بترای تحقتق ایتن میتم ،بته
خویشاوندان دیار نی اهتمام داشت .بخشش و کمک مالی به اقوام ،خاصه افراد نیازمند و
به ویژه در مواقع بحرانی و نیاز مالی ،راهنمایی اعتقادی خویشتاوندان ،توایتق ن دیکتان و
اعتماد به ثنان ،تنّبه و ثگاهیدادن درباره جایااه اجتماعیشان ،بهخصوص ثنااه که ممکن
مورد سوء است اده دشمنان قرار گیرند و نی گ توگتوی ع متی و روشتناری بته منمتور
هدایت و پیشایری از ک روی ،در استحکام پیوند خویشاوندی میکوشید.
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