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شش روایت درباره امام راستین
بیست و پنج شوال مصادف با شهادت امام صادق)ع( است. 
امام ششم شیعیان که شناخته شده ترین لقب ایشان »صادق« به 
معنی راستگو و راستین است. ایشان در تمام عمر پربرکت خود 
به دفاع از اسالم راستین و مناظرات در این باره پرداختند. به 
همین دلیل بیشترین حدیث شیعیان در دوره زندگی ایشان نقل 
شده است. آن حضرت سرانجام توسط عوامل منصور دوانقی 
به شهادت رسید و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. در 
ادامه و به مناسبت روز شهادت امام صادق)ع( به بررسی سیره 

و شیوه زندگی امام ششم شیعیان می پردازیم.
روایت اول- کار کردن در گرمای تابستان: یکی از ویژگی های 
امام جعفر صادق)ع( این بود که نه تنها دیگران را دعوت به کار 
می کردند، بلکه خودشان نیز برای کسب روزی حالل تالش 
می کردند. ایشان با وجود مشغله زیاد، درس و مناظرات باز هم از 
کسب روزی حالل غافل نمی شدند. یکی از یاران امام صادق)ع( 
نقل می کنند که در یکی از روزهای گرم تابستان حضرت را در 
باغ شان دیده اند که با یک لباس زبر و خشن در حالی که بیل 
در دست شان بود، مشغول کار کردن بودند. ایشان در حالی که 
قطرات عرق روی صورتشان نشسته بود، به درختان و گیاهان 
آب می دادند. راوی می گوید از حضرت خواستم که من به جای 
ایشان کار کنم. اما ایشان فرمودند: »من کسی را دارم که برایم 
این کارها را انجام بدهد، اما دوست دارم در راه کسب روزی 
حالل از گرمای آفتاب آزار ببینم و خداوند شاهد باشد که در 

پی کسب روزی حالل هستم.« )۱(
روایت دوم- مهمان نوازی برتر از آزاد کردن برده: امام بسیار 
مهمان نواز و دوست دار مهمان بودند تا جایی که وقتی سفره غذا 
را نزد مهمان می گشودند، بسیار به آنها تعارف می کردند تا سیر 
شوند. گاهی وقت ها هم پس از اینکه مهمانان از غذا خوردن 
دست می کشیدند، حضرت دوباره برایشان غذا می آوردند و برای 
اینکه آنها خوب غذا بخورند، احادیثی از پیامبر )ص( برایشان 
نقل می کردند. ایشان به مهمانان خود می فرمودند: »مهربان ترین 
شما نسبت به ما کسانی هستند که بر سر سفره ما خوب غذا 
می خورند.« همچنین حدیثی در این باره از امام نقل شده که: 
»اگر کسی 5 درهم به دست گیرد، وارد بازار شود، با آن غذایی 
تهیه کرده و چند نفر مسلمان را دعوت کرده و اطعامشان کند، 
نزد من دوست داشتنی تر از آن است که یک برده را آزاد کند.« )۲(

روایت سوم- دقت در به دست آوردن روزی حالل: روایت 
سوم الگوی رفتاری بسیاری خوبی برای این روزهای ماست. 
حضرت صادق)ع( در تجارت و کسب و کار رضای خدا را 
در درجه اول برایشان اهمیت داشت. به همین دلیل وقتی دیدند 
کسی که با سرمایه ایشان برای تجارت به مصر رفته بود، با سود 
کالن برگشت، پرسیدند که چنین سودی از کجا به دست آمده 
است. آن شخص نیز در پاسخ گفت: »چون مردم به کاالی ما نیاز 
داشتند، آن را با سود هنگفت در بازار به فروش رساندیم.« امام 
فرمودند: »سبحان ا... علیه مسلمانان هم پیمان شدید که کاال هایتان 
را جز در برابر هر دینار سرمایه یک دینار سود نفروشید!« سپس 
امام اصل سرمایه اش را برداشتند و از آن سود گزاف چشم پوشی 
کردند. ایشان فرمودند: »ای مصادف! چکاچک شمشیرها از کسب 

روزی حالل آسان تر است.«
روایت چهارم- بخشش به سبک امام صادق)ع(: حضرت 
بسیار به فکر نیازمندان و فقرا بودند. هرگاه شخص نیازمندی 
به ایشان مراجعه می کرد، به سرعت نیاز او را برطرف می کردند 
و می فرمودند: »مبادا زمینه از بین برود و او خود به خود از من 
بی نیاز شود.« حضرت دارایی خود را با فقرا و نیازمندان تقسیم 
می کردند و از خرماهای رسیده باغ خود به اندازه ۱0 ظرف 
که هر کدامش ۱0 نفر را سیر می کرد، به دیگران می بخشیدند 
و برای پیرمرد، کودک، نیازمند و زنانی که در همسایگی باغ 
بودند ولی قادر به آمدن نبودند، یک مد خرما می فرستادند. 
بقیه محصول خرما را هم به مدینه می بردند و بین فقرا تقسیم 
می کردند. در نهایت از یک محصول ۴ هزار دیناری، تنها ۴00 
درهم برایشان باقی می ماند. حضرت بسیار شکر صدقه می دادند، 
وقتی از ایشان دلیل این کار را پرسیدند، فرمودند: »هیچ چیز 
نزد من دوست داشتنی تر از شکر نیست. من دوست دارم که 

محبوب ترین چیز را صدقه دهم.« )۴(
روایت پنجم- برخورد روشنگرانه با مخالفان: امام فردی بسیار 
خوش برخورد و مهربان میان مردم بودند. هرگز در جلسات خود 
سخن کسی را قطع نمی کردند و با تبسم و چهره ای گشاده با مردم 
برخورد می کردند. ایشان در برابر مخالفان و فرقه های انحرافی 
راه روشنگری را پیش می گرفتند تا بتوانند آنها را هدایت کنند. به 
عنوان مثال مالک بن انس از سران مخالفان بود ولی حضرت به 
او احترام می گذاشتند و برخورد گرم و صمیمانه ای با او داشتند. 
همین باعث شد مالک بن انس از نظر رفتاری امام صادق)ع( 
را به عنوان الگوی خود انتخاب کند. البته در مواردی که الزم 
بود، حضرت در عین احترام از برخورد تند برای تلنگر زدن به 

مخالفان استفاده می کردند.
روایت ششم- مردی که همیشه راست می گفت: امام صادق)ع( 
همیشه به راستگویی و صداقت مشهور بودند و دیگران را نیز 
به این کار سفارش می کردند. ابوخالد کابلی از امام سجاد)ع( 
اسامی ائمه را می پرسید که وقتی حضرت سجاد)ع( به نام 
حضرت صادق رسیدند، پرسید: »همه شما راستگو هستید، پس 
چرا ایشان را »صادق« می نامند؟« امام فرمودند: »چون پنجمین 
اوالد او نیز جعفر نام دارد ولی به کذب ادعای امامت می کند.« 
یعنی امام صادق)ع( در ادعای امامت خود صادق و راستگو 
بودند برخالف جعفر کذاب. از امام صادق)ع( احادیث بسیاری 
درباره راستگویی نقل شده است: »راستگو را نخستین کسی که 
تصدیق می کند، خدای  عزوجل است که می داند او راستگوست 

و نیز نفس او تصدیقش می کند که می داند راستگوست.« )5(
پی نوشت ها:

۱. مجلسی، بحاراالنوار، ج ۴۷، ص ۵۶
۲. صفحاتی از زندگانی امام جعفر صادق)ع(، عالمه مظفر، ترجمه 

سید علوی، ص ۳۰۳ ،انتشارات قلم، چاپ اول ۱۳۶۷
۳. مجلسی، بحاراالنوار، ج ۴۷، ص ۵۷
۴. مجلسی، بحاراالنوار، ج ۹، ص۴۷۱

۵. کافی، ج ۲، ص ۱۰۴، ح۶ 

پاسخ به یک پرسش مشاوره ای 

کودک باهوش

پرسش: پسرم فرزند باهوشی است و تربیت او کار 
دشواری است. من و همسرم برای تربیت درست 

او چه تدابیری باید بیندیشیم؟

پاسخ: پاره ای از ویژگی های کودک باهوش و 
کودک معمولی:

١. تربیت کودک باهوش و کودک معمولی متفاوت 
است. کودک معمولی مانند بره ای است که کمی 
جست وخیز می کند، اما وقتی با ریسمان به جایی 
بسته شد، آرام می گیرد و در آنجا می ماند. اگر به او 
بگویید بنشین می نشیند، اگر بگویید این سخن را 

بگو، می گوید و...
کودک معمولی همین  که امری از سوی پدر و مادر 
گفته شود، برایش کافی است اما بچه باهوش و 
تیزهوش اگرچه فلسفه نمی داند،  فیلسوفانه می اندیشد. 
اگر به او بگویید: اینجا بنشین، می گوید: چرا بنشینم؟ 

اگر بگویید: این کار را نکن، می گوید: چرا نکنم؟
٢. کودک معمولی احتماال فربه شود یا اضافه وزن 
هم بیاورد، سالم باشد و بیماری نگیرد اما کودک 
باهوش ممکن است برخی از اوقات، خوب غذا 
نخورد چون مهم ترین مساله برای او شکم نیست 
و مسائل مهم تری برایش مطرح است؛ بنابراین 
ممکن است الغر  شود، حتی گاهی ریزنقش است 

و گاهی هم بیمار می شود.
٣. کودک باهوش چندان منظم نیست. به وسایلی 
که اطرافش ریخته می شود، اعتنا نمی کند و خود 
را معطل کارهای پیش پا افتاده نمی کند اما کودک 

معمولی غالبا منظم است.

راهکارها
١. پذیرش سختی و انجام تالش بیشتر: پدر و 
مادر باید بدانند و بپذیرند که تربیت فرزند باهوش 
مشکل تر و کاربرتر است و زحمت بیشتری می طلبد. 
به عنوان مثال، برای دستیابی به طال و گوهر ثمین 
باید سنگ را از اعماق زمین درآوریم و ذوب کنیم 
و مواد زائدش را برطرف کنیم؛ در نهایت با صرف 
هزینه، زمان و زحمت بسیار به طال و جواهر برسیم 
اما برای استخراج آهک نیاز به این همه کار و زحمت 
نیست؛ همین  که کنار کوه آهک برویم و یک پتک 
بزنیم، کافی است. البته در هر مساله ای باید نتیجه 
آن  را هم دید. کسی که زحمت و سختی استخراج 
طال را کشیده است، ثروتمندتر و خوشنودتر است 
یا آنکه در پی آهک می رود؟ تربیت کودک باهوش، 
مانند استخراج طال و جواهر، پرزحمت و سخت 
است، اما فرجامی نیکو و پرثمر دارد، در حالی که 
تربیت کودکی که باهوش نباشد، مانند استخراج آهک، 
کم زحمت و راحت است، اما فرجامی کم ثمر دارد. 
پذیرش این سختی و زحمت بیشتر، گام اول در 

تربیت فرزند باهوش است.
٢. رفتار هوشمندانه: برای تربیت فرزندان باهوش 
باید رفتار هوشمندانه داشته باشیم و حساب شده 
عمل کنیم. مثال اگر قصد داریم به مهمانی برویم، 
به کودک تیزهوش نگوییم: »آماده شو می خوایم به 
مهمانی برویم«؛ این عبارت برای کودکی است که 

مطیع محض باشد.

به کودک تیزهوش باید بگوییم: »ما می خواهیم به 
مهمانی بریم، شما کی آماده هستی؟« سوال های کودک 
باهوش را نیز باید با پاسخ های هوشمندانه جواب دهیم. 
اگر پدر و مادر پاسخ هوشمندانه سوال را نمی دانند، 
بگویند: »نمی دانم، باید مطالعه کنم یا مشاوره بگیرم«؛ 

چون نمی شود سر کودک باهوش را شیره مالید.
یک مثال مشاوره ای: بچه ای به پدر و مادرش می گفت: 
ازدواج یعنی چه؟ پدرش از دوستان زمان جنگ ما 
بود. مادر می گفت: »من نمی دانم«. پدر هم می گفت: 
»من نمی دانم. پیش دوست مشاورم می رویم و از 
او می پرسیم که ازدواج یعنی چه؟ او جواب این 

سوال را می دهد.«
٣. پرهیز از سخنان معماگونه: نزد کودک هوشمند 
باید هوشمندانه سخن بگوییم. معماهایی که هنوز 
از  وقتش نرسیده است را مطرح نکنیم. برخی 
داستان ها نیز نباید نزد او گفته شود؛ چون برایش 
بود. مثال وقتی کودک در  سوال برانگیز خواهد 
حال بازی است، مادر به خاله می گوید: »دخترعمه 
همسرم 5 ماه پیش، ازدواج کرد. اکنون بچه دار 

شده اند«. خاله با تعجب می گوید: »5 ماه است؟!« 
هر دو می خندند.

بازی متوجه  آنها تصور می کنند کودک در حال 
سخنانشان نمی شود؛ در حالی که او سخنان آنها را 
تحلیل می کند و برایش سوال و معما پیش می آید 
که بچه 9 ماهه به دنیا می آید؛ پس اینها چرا 5 ماهه 

بچه دار شده اند؟
4. مطالعه و مشاوره بیشتر: برای تربیت کودک 
معمولی، خواندن نصف کتاب در زمینه تربیت فرزند 
کافی است اما برای تربیت کودک باهوش به مطالعۀ 
حداقل 5 کتاب تربیتی و مراجعه به مشاور متخصص 

کودک نیاز است.
دو سوالی که ممکن است بپرسید:

اگر پدر و مادری از ما بپرسند:
۱. ما فرزند باهوش نمی خواهیم. نمی توانیم زحمت 
تربیت فرزند باهوش را بر دوش بکشیم، چه کنیم؟
۲. آیا ما که صاحب فرزند باهوش هستیم، خوب است 
بگوییم خوش به  حال کسانی که فرزند معمولی دارند؟

این گونه پاسخ می دهیم:
۱. شما با یک همسر باهوش ازدواج کرده اید و فرزند 
شما باهوش شده است. وظیفه انسانی شماست که 
فرزندتان را خوب تربیت کنید. اگر این سختی را 
نمی خواستید باید قبل از ازدواج این فکر را می کردید. 
در اینجا نمی توانید بگویید من نمی خواهم. بچه باهوش 

را خوب تربیت کنید و بهره اش را نیز ببرید.
۲. خداوند را به خاطر عطای فرزند باهوش شکر 
کنید. بدانید لذت سختی کشیدن و تالش بیشتر و 
حتی اذیت  شدن از دست فرزند باهوش، بسیار بیشتر 
از استراحت و آسایشی است که از فرزند معمولی 
باهوش را بزرگ می کنید،  می برید. وقتی فرزند 
در آینده لذتش را نیز می برید و از شما یک نسل 

هوشمند به  جای می ماند.

مکان  و  زمان  کامل،  انسان های  دانش  اشاره:سفره 
نمی شناسد. می توان دیوار تاریخ را برداشت و همین 
االن پای رهنمودهای پیشوایان دین نشست تا زندگی 
امروز را با پیشنهادهای بهترین و موثرترین انسان هایی که 
تاریخ به خود دیده است، پیوند زد. به مناسبت شهادت 
امام صادق)ع(، توشه  برمی داریم از حضرتش؛ امید آنکه 
با کاربست رهنمودها، رسیدن به موفقیت را تجربه کنیم.

بی تفاوتی ممنوع!
بروز مشکل در جامعه، آزمونی است که در آن انسان های 
خوش سرشت میدانی برای خدمت به دیگران می یابند. 
ما در آموزه های دینی، به همدلی و جمع گرایی دعوت 
شدیم. بودن با یکدیگر، فرصت رشد جمعی را فراهم تر 
می  کند و در نقطه مقابلش، انتخاب تنهایی برای شیوه 
زندگی، رهاوردی مثل افسردگی و بیماردلی را خواهد 
داشت. در سخنی از امام صادق)ع( می خوانیم: »اهل 
ایمان، برادران یکدیگر و فرزندان یک پدر و مادرند و 
اگر رگی از یکی از آنها به ناراحتی بجنبد، دیگران به 
خاطر او، شب را نمی خوابند«. داشتن چنین نگاه نابی، 
از جامعه اسالمی قدرتی بی نظیر می سازد که هیچ کس 
در آن احساس تنهایی و فقدان حمایت نمی کند. وقتی 
زیربنای فکری هر یک از ما چنین مثبت و زیبا چیده شده 
باشد، دستاوردهایی مثل همیاری در بحران هایی مانند 
سیل،  زلزله، بیماری و فقر را به نظاره خواهیم نشست.

دوست این چنین باید!
اندیشمندان معتقدند شخصیت 5سال آینده ما را دو مورد 
خواهد ساخت؛ کتاب هایی که می خوانیم و آدم هایی 
که با آنها آشنا می شویم. در این میان، تجربه کرده ایم 
که نقش دوست در دگرگونی شخصیت کامال متمایز 
است و هر یک از ما، تلخ و شیرین هایی از این با هم 
بودن های رفاقتی را تجربه کرده ایم. دوستی ها همان قدر که 
می توانند سودمند باشند، به همان نسبت چنانچه درست 
انتخاب نشده باشند، می توانند سبب سوء استفاده ها و 
سرگردانی های پس از آن شوند. معیارهای گزینش دوست 
هم متفاوت است. امام صادق)ع(، دو معیار پایدار و 
محکم را که نشان از رشد یافتگی و شکل گیری هویت 
واقعی در شخصیت افراد است را معرفی می کند که 
اگر فردی به چنین خصوصیاتی آراسته بود، می توان در 
تداوم دوستی به او اعتماد کرد وگرنه خود وی می تواند 
منشاء دردسرهای بعدی باشد. معیارهای حضرت درمورد 
دوستان در این گفته آمده؛ »برادران خود را به دو خصلت 
بیازمایید. اگر آن دو خصلت را داشتند با آنها دوستی 
کنید وگرنه از ایشان دوری کنید، دوری کنید، دوری 
کنید؛ پایبندی به خواندن نماز در وقت خود و نیکی 
کردن به برادران در سختی و آسایش«. در واقع کسی 
که تعهد بلندمدتی مانند پایبندی دینی را تجربه کرده، 
می تواند دارای نماد اعتماد قوی تری برای دیگران باشد 

و به همان نسبت، در فراز و فرودهای زندگی، نسبت 
به دوستان خود دچار فراموشی و کم کاری نمی شود.

نشانه ای از سالمت روان
هرقدر سالمت روان و شخصیت بیشتری داشته باشیم، 
زندگی مسالمت آمیزتری خواهیم داشت و در قلمرو 
ارتباط های خود، آرامش و امنیت را به دیگران هدیه 
ناسالم،  نشانه های شخصیت   از  یکی  کرد.  خواهیم 
داشتن اذیت برای دیگران و حتی موجودات دیگر 
است. افرادی که از اختالل های شخصیتی رنج مي برند، 
معموال دیگرآزاری خصلت مهمی است که در آنها به 
وفور یافت می شود؛ در مقابل انسان های سالم، از هر نو 
اذیتی نسبت به خود و دیگران، دور هستند. نمونه بارز آن 
انس با طبیعت و زندگی مسالمت آمیز با مظاهر آفرینش 
الهی است. در سخنی از امام صادق)ع(، چنین افرادی، 
»ابرار« نامیده شده اند و حضرت درباره آنها می فرماید: 
»به خدا سوگند که نیکان رستگارند. آیا می دانید آنها 
چه کسانی هستند؟ کسانی که آزارشان به مورچه ای 
نمی رسد«. آنکه مراقبتی چنین در قلمرو رفتارهای خود 
دارد، اطمینان و آرامش را برای دیگران رقم خواهد زد.

احترام کنید تا احترام شوید
خانواده ها از کاهش میزان احترام فرزندانشان گالیه دارند 
و از آن به عنوان انحرافی در مسیر تربیت فرزندان نام 
می برند. دالیل متعددی را می توان برای این مهم برشمرد. 
یکی از دالیل آن، نداشتن الگوهای رفتاری در دسترس 
برای نحوه احترام کردن است. برای آموزش احترام به 
فرزندان خود، می توانیم از روش های گوناگونی بهره 
بگیریم. آنچه بر آن توافق داریم، ضرورت یاددهی این 
مهارت به فرزندان است. امام صادق)ع(، راه کوتاه تری 
را برای این امر پیشنهاد می کنند که هم مایه تقرب ما به 

خداوند و اجرای دستورات اوست و هم سبب آموزش 
غیرمستقیم به فرزندان در زمینه احترام به بزرگ ترهاست. 
پیشنهاد حضرت چنین است؛ »به والدین خود نیکی 
کنید تا فرزندانتان به شما نیکی کنند«. زمانی که فرزندان 
دست بوسی ما را نسبت به والدین خودمان مشاهده کنند، 
شاید نتوانند چنین رفتاری را تکرار کنند ولی به روش 

خود بر مقدار احترام شان به ما خواهند افزود.

زندگی تان را تدبیر کنید!
مدیریت دارایی از خود درآمد مهم تر است. فردی که 
درآمد زیاد و هزینه باالیی دارد، در رسیدن به اهداف 
بزرگ می ماند. نگاه دین، قناعت و صرفه جویی در 
مصرف است، در عین حالی  که ما را به تالش برای 
کسب حالل و توصیه روزی سفارش می کند. مؤمن 
واقعی، دخل و خرج را به گونه ای تنظیم می کند که به 
دردسر نیفتد و حتی بتواند برای دیگران نیز سودمند 
باشد. این سخن امام را با چنین نگاهی می خوانیم؛ 
»مؤمن، یاوری خوب و کم خرج و کم زحمت است؛ 
زندگی اش را خوب اداره می کند. از یک سوراخ دوبار 
گزیده نمی شود«. فرد با ایمان و همه آنهایی که شیوه 
زندگی عاقالنه ای را پیش گرفته اند، از نظر توان ذهنی 
و کنش فردی در حد باالیی هستند و در تمام نقش های 
فردی، خانوادگی و اجتماعی می توانند با تدبیر رفتار 
کنند و از تجربه های پیشین خود نیز برای درامان ماندن 

از خطا بهره مند می شوند.

نسخه ای ساده و کاربردی
بدن مطابق ساعت زیستی، سالمت پایدارتری را تجربه 
خواهد کرد و شیوه زندگی روزمره ما در میزان بهره وری 
از تندرستی و شادابی سهیم است. هر کدام از نیازهای 
شبانه روزی ما چنانچه از محور اعتدال و میانه روی 

خارج شود، ما را با بیماری های روانی و عصبی روبرو 
خواهد کرد. به عنوان مثال، بدخوابی و پرخوابی، هر 
دو می توانند فرد را دچار استرس های جسمی و روانی 
کنند، در حالی   که خواب به موقع و به اندازه، افراد را 
سرزنده و آماده برای فعالیت های روزمره خواهد کرد. 
در سفارش هایی از امام ششم)ع( این مسائل به خوبی 
تبیین شده اند. حضرت در روایتی می فرمایند: »خداوند از 
پرخوابی و بیکاری زیاد نفرت دارد«. خواب و فراغت، 
هر دو آرامش آفرین هستند و ضروری اما زمانی که بیش 
از اندازه باشند، فرد را از سالمت زیستی و روانی دور 
می کنند. همان گونه که پرخوابی آسیب زاست، خواب 
در غیر وقت تعیین شده شبانه هم می تواند زیان بخش 
باشد. این نکته دقیق در بیان امام صادق)ع( به خوبی 
دیده می شود؛ »3 مورد است که خداوند آنها را دشمن 
می دارد؛ خوابیدن در روز بدون شب زنده داری، خنده 

بی دلیل و غذا خوردن از روی سیری«

با خداوند هیچ کس تنها نیست!
وقتی به خداوند و همراهی او ایمان داشته باشیم، تنها 
نیستیم. ایمان، انسان را از بن بست های روانی خارج کرده 
و او را به حمایتی کامل وصل می  کند و از احساس تنهایی 
و ترس ها و اضطراب های ناشی از آن دور خواهد کرد. 
امام ششم دراین باره می فرمایند: »هیچ مؤمنی نیست 
مگر آنکه خداوند از ایمان او انیس و دالرامی برای او 
قرار می دهد، چندان که اگر بر قله ای باشد احساس 
تنهایی نکند«. امروزه با اینکه ابزارهای ارتباطی فراوانی 
در اختیار ماست، هیچ کدام نتوانسته اند تنهایی ما را 
چاره کنند زیرا تنها سرشار بودن درون از نور وجود 

خداوند است که ما را از چنین رنجی نجات می دهد.
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