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 چکیده

که در عاشورای ایگونهاز مناصب اجتماعی و دینی بود؛ به علیهم السالمبیتم، جداسازی اهلاز انحرافات مهم صدر اسال

رخ  علیه السالم حسینبار شهادت امام، فاجعۀ خونصلی اهلل علیه و آله و سلم بیت پیامبرحرمتی به اهل، با بی۶۱سال 

 بیتدرراستای رویش اسالم و بازسازی شخصیت اهل علیه السالم ایم اقدامات حضرت سجادداد. در این مقاله، کوشیده

چگونه با اقدامات خود، دقیقاً بر همان  علیه السالم سجادبررسی و ارائه شود؛ نیز نشان داده شود که امام علیهم السالم

صلی اهلل  بیت پیامبر، مسلمانان را به اهلمعلیهم السال و سه امام قبل خود صلی اهلل علیه و آله و سلم منهاج رسول خدا

را فراهم ساخت و  علیهم السالم بیتکرد و زمینۀ امامت امامان بعدی و اقبال مسلمانان به اهل جذب علیه و آله و سلم

 آنان را با اسالم و تعالیم آن آشتی داد.

 العابدین، عبادت.، زینعلیهم السالم بیت، اهلعلیه السالم سجادامامکلیدواژگان: 

 درآمد

های فکری از سوی تمامی نِحله صلی اهلل علیه و آله و سلم پس از رسول خدا، علیه السالم سجادشاید هیچ معصومی مثل امام

رو با چنین اقبالی روبه علیه السالم سجادراستی، چرا امامنظیر مواجه نشد. بهکم اقبال و تعظیمی با سیاسی هایجریانو 

چندان  علیهم السالم بیتبا اهل است نشان داده العثمانیۀمثل  ،در بعضی کتبش ،نمونه، جاحظ که خودبرای  شدند؟

 بر اینکه ،اختالف در مذاهبشانرغم علی تمام مردم»گوید: می علیه السالم حضرت سجاد ۀدربار ،ای نداردمیانه



ناگفته نماند  ۱«اتفاق نظر دارند. ،م بودبود و در تمامی جهات بر همه مقد حسین برترین اهل زمانبنعلی

 نواخته است.  ۳و متعصب ۲چون ناصبیهمی ببا القاجاحظ را  ،از اعاظم شیعهحلی و استاد عالمه، موسیحمدبناسید

و بلکه اعلم زمان خود در  ۵«م اهل مدینهعالِ »و  ۴«دالتابعینسیّ»او را  سنتنویسان اهلمتراجب که مسیّسعیدبن ،همچنین

هرگز »گوید: حسرت می حضرت با ۀدربار ۷،شمارندمی صحاح مسانیدرا مانند  او مرسالتدانند و می ۶حالل و حرام

 ۸.«در برابر عظمت او، خود را مالمت کردم دوران کودکیاز  ،ام و هر بار او را دیدمحسین ندیدهبنبرتر از علی

 که در اثنای بحث خواهد آمد. دیگر نیز وجود دارد فراوانهای نمونه

برای  علیه السالم سازی حضرت سجاداین نوشتار بر آن است از علل این اتفاق و زمینه سرّ این تعظیم شگفت چیست؟

ها بنابراین، الزم است پیشینۀ تالش بردارد. پرده خصوصاً  علیهم السالم بیتو مکتب اهل اسالم عموماً  ۀش دوباریرو

 صورت گذرا بررسی کنیم.را به علیهم السالم بیتبرای تبلیغ جایگاه اهل

 صلی اهلل علیه و آله و سلم دوران رسول خدا

تمسک به  ۀبارها دربار 9،از ابتدای رسالت تا واپسین روزهای منتهی به شهادت صلی اهلل علیه و آله و سلم رسول خدا

برای  ۱.دانستند علیهم السالم بیتو اهل قرآنرا منحصر در  منابع منابع اصیل دین به جامعه تذکر داده بودند و مصداق آن

                                                             

 .۵۴، ص1، جةکشف الغم.  1

 .۵۹ص ،ةالفاطمی ةبناء المقال.  2
 .۶۵، صهمان . 3

 .۶۷ص ،11ج ،تهذیب الکمال.  ۴

 .21۸، ص۴ج ،نبالءلسیر أعالم ا.  ۵

 .۷۵، ص۴ج ،تهذیب التهذیب.  ۶

 .21۸، ص۴ج ،سیر أعالم النبالء.  ۷

 .3۰3، ص2ج ،تاریخ یعقوبی.  ۸

و شففیخ طوسففی در المقنعففة  ۴۵۶. شیخ مفید در صففف ة قاتل و کیفیت قتل استاز بُعد اختالف وجود  .ن استانابین مسلم مشهورات. شهادت حضرت از  ۹
سففنت نیفف  داننففد. اهلسففبب مسففمومیت می، شففهادت حضففرت را ب ت ریففر اکحکففامجلففد دوم  11۸حلی در صففف ة و عالمفف  تهذیبجلد ششم  2صف ة 



 ۳،ش قطعی استاقین آمده و تواتر معنوییبیان فرمودند. این روایات که در کتب فر ۲را پنج نوبت «حدیث ثقلین»نمونه، 

صلی اهلل علیه و آله و  رسول اکرم ند.نکمی سقوط و انحراف معرفی بازدارنده ازعامل ترین را مهم علیهم السالم بیتاهل

محدثان بیاناتی فرمودند که  علیهم السالم بیتتمسک و رجوع به اهل و بارها به وجوب حبّ ،سال ۲۳درطول  سلم

  اند.نقل کرده ها رااسالمی با مذاهب مختلف، آن

بردن این جایگاه و ، تحرکاتی برای ازبینصلی اهلل علیه و آله و سلم در همان روزهای حیات حضرت خاتم متأسفانه

به زدند و می بُهتان علیه السالم منینؤبه امیرالم ،مثالبرای صورت گرفت.  علیهم السالم بیتتخطئه و تخریب اهل

پرسیدند آیا با چشم می صلی اهلل علیه و آله و سلم ند و وقتی رسول خداددامی نسبت خالف شرعکارهای ایشان 

از مصادیق این  ۴.«اما بغض علی دست خودمان نیست ؛خیر» گفتند:علی چنین و چنان کرده است، می ایخودت دیده

گذاشتیم از علی به رسول خدا  قرار که گویدمی سلمیاَ ۀبریداین است: لبانی آن را صحیح شمرده، ا که عالمهتحرکات 

 حتی بار پنجمی که حضرت۵بدگویی کنیم و او را از چشم پیامبر بیندازیم که با خشم و دفاع قاطع حضرت مواجه شدیم.

صلی  صالح ندیدند رسول خدانیز و برخی  ندتشنج کردممجلس را این افراد خواستند حدیث ثقلین را بیان فرمایند، می

 ۶کنند. یا امضامکتوب  خود را این کالم اهلل علیه و آله و سلم

                                                                                                                                                                                                                    

 نسففت  و ...آورده ک  شعیب اکرنؤوط ص یح دامسند تص یح کرده و احمد در تلخیص ، شهادت حضرت را آورده و ذهبی در مستدرکاند. حاکم در داستانهم
. 

اهففل ک: نففاسففت. کرده معرفی  بیتایل اهلفضدر  روایات رسول خدا خصوصکتاب در ۸۰۰مرحوم سید عبدالع ی  طباطبایی بیش از  ،نمون برای .  1
 .ةالعربی ةبیت فی المکتب

 .ت مفصل ب ث شده استرصوب  ،نف ات االزهارکتاب جلد اول و دوم در .  2
 .. همان 3
 داند.هیثمی روایت را حسن  می .12۹ص ،۹ج ،ال وائدمجمع .  ۴
 .2223دیث ح ،222، ص۵، جةاالحادیث الص ی  ةسلسل.  ۵
 .۷۶، ص۵، جمسلم ص یح؛ ۹، ص۷، جبخاریال ص یح.  ۶



 صلی اهلل علیه و آله و سلم پس از رسول خدا

 بیتکردن دست اهلرقابت و کوتاه ۀبردن زمیننیز دستگاه حاکم برای ازبین صلی اهلل علیه و آله و سلم پس از رسول خدا

 ازجمله: کرد؛چند اقدام  ،اجتماعیهای از عرصه علیهم السالم

 فشار اقتصادی . ۱

ازنظر  تنهانه ،دوراندر این  بود. علیهم السالم بیتمحدودکردن اهل ایهای حاکم برجریانۀ فشار اقتصادی بهترین حرب

خودداری از بلکه حتی با  ۱بود، ب فدک از آن جملهصغ وشد می سخت گرفته علیهم السالم بیتاقتصادی بر اهل

ها را تالش کردند اطرافیان آن ۲،سلمهمثل امّ  ،علیهم السالم بیتداران اهلبه طرفساله یکالمال سهم بیت نپرداخت

 پراکنده سازند. 

 ترور . ۲

را از میدان  علیهم السالم بیتداران اصلی اهلتوانست طرفمی و ترور از دستاویزهای مهمی بود که ترسانیدن() ارهاب

خالف  ،که هم ازنظر مبانیبود  هنویربنمالک مانعان زکات و امثال قتل این کارها، های بسیار معروفمصداقدر کند. از به

همچنین، شهادت  ۴را.دوم  ۀخلیف له شخصازجم ؛زده کردرا شگفتبسیاری  ،و هم ازنظر عرفی ۳مسلمات اسالم بود

 نقش بسزایی ایفا کرد. علیهم السالم بیتداران اهلدر ارعاب طرف حضرت زهرا

                                                             

 .2۵، ص۵، ج۴، ص1أحمد، ج مسند؛ 23۸، ص۴، جمعجم البلدان.  1
 . الرسول المصطفی و ابجدیات الت ریف ةسن . 2
 .2۴۰، ص۹، جةالدرر السنی؛ 1۸۵ص، تعدد مذاهب، بخاری ص یح. 1۸
 هاست.های اندکی از آنحمق، میثم و... نمون . این مصادیق بسیار است. قتل حجر، عمروبن2۹۵، ص۴، جأسد الغابة؛ ۶۸خیاط، صابن تاریخ خلیفة . ۴



 تبعید و محدودیت ارتباطی. ۳

 علیهم السالم بیتبا اهلها دار آنطرف ۀتود مانع ارتباط، علیهم السالم بیتاهل کردنبرای کمتر جلوهدستگاه حاکم 

. درواقع، ایجاد ترسبا یا ها آن کردنو تبعیدافکندن زندان با به یا  ۱به مناطق دیگراین توده دادن با کوچشد، می

ای که ارتباط گونهبه ؛پراکندندحضرات میآزار و اذیت و شکنجه از اطراف  را با علیهم السالم بیتداران اهلطرف

 از حضرت سجاد  ۲شد.میمنجر  به شهادت ،قطعبهو مستلزم پرداخت هزینۀ سختی بود  علیهم السالم بیتنزدیک با اهل

دائم  ،هلل علیه و آله و سلمصلی ا علت انتساب به رسول خداما و یارانمان به» بودند: است که فرمودهرسیده  علیه السالم

 ۳.«درحال خوف و فرار از قتل هستیم

 علیهم السالم بیتمفهوم اهل ۀتوسع

و حتی منابع  ندرا معرفی فرموده بود علیهم السالم بیتمصادیق اهل صلی اهلل علیه و آله و سلم رسول خدادانند همه می

 حضرت را جز خودبیت زمان اهل ،صورت قطعیبهو  صلی اهلل علیه و آله و سلم حکایت از رسول خدا باغیرشیعه 

سنت او را بزرگان اهل که ابوجعفر طحاوی ۴.دانندمی علیهم السالم ، منحصر در علی و فاطمه و حسن و حسینایشان

 گوید: می ۶،گیرندمی وهابیان نیز در شرح کلمات و عقاید او از هم سبقت هامروزو  ۵دانند می فقاهت و کالم ۀاستوان

                                                             

 .نقش تفکر عثمانی در حادثة کربال . 1
 .21۷، ص۶، جالکبری طبقاتال ؛3۸۵، ص1، جةسد الغابأ ؛32، ص2، جةاالصاب . نک:چون حجر و رشیدهمهایی . مانند نمون  2
 .22۴، ص۹، جال مدونیة التذکرة ؛3۰، صالسجادیة الص یفة على ادریسابن حاشیة . 3
 .3۸۴، ص۴، جالم رر الوجی ؛ 12۰، ص۷، جمسلمص یح .  ۴
 ال ففاف  العالمة با تعابیری همچون االمام 2۷، ص1۵، جعالم النبالءأسیر ک: نن مورداعتنای غیرشیع  است. احنفی و از متکلمبسیار ب رگ . او از فقهای  ۵

 و فقیهها. المصریة الدیار م دث ، الکبیر
لبففانی، اتیمیفف ، ازجملفف  ابففن ؛انففدو تعلیقفف  زدهنوشففت  شرح و حاشی   ،این کتاب تسنن، از دیرباز براهلرق دادن خود با سایر فِوهابیان برای همساز نشان . ۶
 . باز و...الع ، بنبیاابن



منحصر در همان چهار  صلی اهلل علیه و آله و سلم رسول خدابیت در زمان پر واضح است که مصادیق اهل» 

 ۱.«بزرگوار در کنار رسول خداست

خدشه به مرجعیت دینی و کردن واردو در جامعه  علیهم السالم بیتجایگاه اهل کاستندستگاه حاکم برای اوصاف، اینبا

همان  ،بیتاینکه اهلاثبات نمونه، کسی در بازار برای  برایرا توسعه دهد.  بیتاهلسعی کرد مصادیق  ،علمی آنان

طور مرجعیت زد. همینمی ۲کوس مباهله و سر داده بود هستند، فریاد صلی اهلل علیه و آله و سلم همسران رسول خدا

با اقران شد و عطایای دریافتی آنان می دینی به برخی از همسران آن حضرت که از بستگان جریان حاکم بودند، سپرده

 ۳شدنی نبود.مقایسه

و توسل به آن ذوات  علیهم السالم بیتجای رجوع به اهلهجناب خلیفه ب ،که در قحطی سال هجدهایندیگر  ۀنمون

شأن  ،برخی مثل عباس و ابدۀ یبیت توسعاهل ۀتا در جامعه، مجموع ۴مقدس، به عباس عموی حضرت مراجعه کرد

؛ مثل بیت محسوب کرداهل ۀپس از مرگ امثال عباس هم بشود افراد دیگری را در زمر ،درضمن .اصلی و مرجعیت یابند

 که مجال دیگری برای بسط الزم دارد. گری هستید بسیارهای نمونه فرزندان او.

 بیت پیامبرمعاویه و فرزندانش را اهلتنها که اهل شام نحویبه ؛تسریع و تشدید شد ،این روند با به قدرت رسیدن معاویه

ام حن و خفقانی که بر محبان و شیعیان تحمیل شد و با قتل عاین کار با شدت مِ ۵شناختند.می صلی اهلل علیه و آله و سلم

؛ اما همواره یکی به محاق رفت ایشان بیت و تبلیغ جایگاه حقیقیبروز اهلهای ها، چنان پیش رفت که زمینهآن ۀگسترد

 به جامعه بود. علیهم السالم بیتاز راهبردهای اصلی امامان شیعه، بازگرداندن جایگاه اهل

                                                             

 ، نقل ب  مضمون.2۴۷، ص2، جثارشرح مشکل اآل.  1
 .3۸۴، ص۴ج ،الم رر الوجی .  2
 .عائشة المؤمنین أم أحادیث نک:.  3
 .۷، ص۴ج، اکشراف أنساب ؛1۰1، ص۶، جةو النهای ةالبدای؛ 13۹، ص3، جالغلیل إرواء ؛1۶، ص2جبخاری،  ص یح.  ۴
 .دراسات و ب وث فی التاریخ و االسالمدر  «االمام السجاد باعث االسالم من جدید» ،سید جعفر مرتضینک: .  ۵



 علیه السالم منینؤدوران حاکمیت امیرالم

 علیهم السالم بیتاهل جریان حاکم،های در برابر هجمه ، فرصتی اندک ایجاد شد کهعلیه السالم منینؤامیرالم با حکومت

بیت سخنانی اهل نقش محوری بهبارها راجع با استفاده از این فرصت، علیه السالم امیرالمؤمنین .دنبه جامعه معرفی شو

 :فرمودند ازجمله ؛فرمودند

پیروی کنید که آنان ها را ملتزم باشید و روش آن ،روندمی هابیت پیامبرتان نگاه کنید و به آن راهی که آنبه اهل»

شما هم بازایستید و اگر  ،گردانند. اگر از چیزی بازایستادندنمیبرند و به گمراهی بازنمی شما را از راه هدایت بیرون

 گردید و عقب نمانید که هالکمی از آنان پیشی نگیرید که گمراه .شما هم حرکت کنید ،سمتی حرکت کردندبه

  ۱.«شویدمی

غروب کند،  هاای از آنکه هرگاه ستاره توصیف کردند همانند ستارگان آسمان را علیهم السالم حمدمآل ،در جای دیگر

ایشان معرفت و  .بیت اشاره فرمودندپی مردی از اهلدرپی حضرت به امامتِ  ،گونهبدین ۲.دیگری آشکار شود ۀستار

 هرکه با»سن عاقبت اعالم کردند و فرمودند: را عامل سعادت و حُ ایشان و حقوق علیهم السالم بیتشناخت اهل

هرگاه هم  ۳.«بیت پیامبرش در بستر بمیرد، شهید از دنیا رفته استشناخت حق پرودگارش و حق رسولش و حق اهل

و ازجمله خود، اشاره  صلی اهلل علیه و آله و سلم بیت رسول خداداد، حضرت به مصادیق اهلمی فرصتی دست

 :ندفرمود ند،در جنگ جمل نوشت شانمشارکتسبب بهکر از مردم کوفه ای که برای تشدر نامهفرمودند. برای نمونه، می

                                                             

 .۹۷خطبة  ،صالحصب ی نهج البالغ .  1
 .1۰۰ ةخطب ،. همان 2
 .1۹۰ ةخطب ،. همان 3



جزایی که به مطیعان و شکرگزاران نعمتش  ؛بیت پیامبرتان جزا دهدخداوند به شما مردم کوفه از جانب اهل»

 ۱!«کندمی عنایت

 فرمودند:برای رسیدن به حکومت  نجنگیدن و از خود نکردندفاعدر پاسخ به چرایی در دوران خالفت خود، ایشان 

 ،یاری ندارم و از اینکه در جنگی نابرابر ،بودند صلی اهلل علیه و آله و سلم بیت رسول خدابیتم که اهلدیدم جز اهل»

 ۲.«خودداری نمودم ،را به دست مرگ سپارم هاآن

 .ندکردهجوم به بیتشان قلمداد  در برابرتر از دفاع را مهم (حسنینبیت )از اهل با این بیان، حفاظت ایشان

 علیه السالم حسندوران امام

منین و ؤخبر شهادت امیرالم ،کوفه ۀزمان بااینکه به جامعو هم شاندر اولین ساعات امامت علیه السالم حضرت مجتبی

بّ کالم ایشان در آن شب ماتم بیت در جامعه اشاره فرمودند و لُ آغاز امامت خویش را اعالم کردند، به جایگاه اهل

 ایشانها را اجر رسالت قرار داده است. بیتی هستم که خداوند محبت به آناز اهل ،علیبنحسن ،این بود که من

با . جالب است ندجز این بیان نکرد مطلبی و ندبه همین قدر اکتفا فرمود ۴و۳،درک شود انبرای آنکه عظمت کالمش

 ۵حذف شد. کالم امام ذیلاز تحریف و این سخن  ،در برخی منابع بیت بود کهو وصف اهل درک اهمیت این کالم

، به مردم ندفرمودمی سوی مدینه کوچو از کوفه به نددر عراق بود علیه السالم حسنامامدر آخرین روزی هم که 

                                                             

 .2 ةنامهمان، . 1
 .۴۸، ص2ج ،طالبمناقب آل ابی ؛۴1۷ص ،المسترشد؛ 3۰۸، ص1ج ،الغارات ؛21۷و2۶ هایخطب  ،همان . 2
 الذریففة؛ 1۷2، ص3، جالمسففتدرک ؛۸، ص2، جاإلرشاد؛ ۴3۶، ص2، جاکخبار شرح؛ 32، صالطالبین مقاتلمثل  ؛انداین خطب  را نقل کرده بسیاری. منابع  3

 . 1۴۶، ص۹، جمجمع ال وائد؛ 1۰۹، صالنبویة الطاهرة
 ،ةاالحادیث الصفف ی  ةسلسلک: نآن را تضعیف کنند.  ،کندشدن بار معنایی و مسئولیتی ک  این خطب  ایجاد میکماند برای . ب رگان وهابیت تالش کرده ۴
 .1۷2، ص3، جالمستدرک؛ 1۴۶، ص۹، جمجمع ال وائدک: ناند. . گرچ  برخی از ب رگان عام  نی  روایت را تص یح یا ت سین کرده۶۶3، ص۵ج
اکبففرار،  إمففام مناقففب فففی االخبففار صفف اح عیون عمدة ؛22۸، ص2، جال نابلة طبقات؛ ۵۰۹، ص۷، جشیبة أبی ابنالمصنف ، 1۹۹، ص1أحمد، ج مسند . ۵
 .3۰۷ص

Commented [1حقیقت]: ت.بندی عبارت پانوشت کامل نیسجمله  



و  «ها را از پلیدی پاک فرموده استبیت پیامبرتان تقوا داشته باشید که خداوند آناهل ۀدربار ،ای اهل کوفه»گفتند: 

 ۱هایشان رها کردند.مردم را با اشک

 علیه السالم حسینمت امامدوران اما

در جامعه نهادینه شده بود که  علیهم السالم بیتتوجهی به اهلقدری بیبه، علیه السالم حسینامامدر دوران امامت 

مثل  ،ل سیاسی و اجتماعیئتنها در مساو نه رنگ شدجامعه تا حدود زیادی کم بیت درجایگاه اهلمنجر به این شد: 

زده از حضرت اموی ۀمسائل فرعی فقهی هم جامع، بلکه حتی در نشدها نظر امام محور بحث ۲،حکومت یزید

 ال فقهی دیدهؤحتی یک ساست، از حضرت آمده  مکاتیب االئمهای که در کتاب نامه ۲۷گردان بود. در بین روی

 ۳!شودنمی

چنان از  ،مستمر ۵و۴هایکشیدر شیعه و بود اندکتعدادشان اما  ند؛ای نداشتالبته این بدان معنا نیست که امام هیچ شیعه

ازطرف  .ها در کوفه و دور از امام بودندو اکثر آنبود  هارتباطشان با حضرت کم شد ۀق کشیده بودند که زمینسَ ها نَآن

مجال  سایر مذاهببا  علیهم السالم بیتمکتب اهل تبیین وجه تمایز بسیاری از احکام فقهی اوضاع،آن  در دیگر،

، تفاوت ظاهری چندانی با عامه علیه السالم باقرشیعیان تا زمان امامکه نمازخواندن بسیاری از ایگونهبهیافت؛ نمی

توانست خود را نمی حتی حضرت ۷.تقیه و خوف مستور بود دلیلبه ها تا زمان صادقینو اکثر احکام آن ۶نداشت

                                                             

 . ۴۸1، ص۵ج ،تاریخ اسالمیال ةموسوع ؛12۶، ص۴، جطبریال تاریخ.  1
 .۹۹، ص۸البخاری، ج ص یح.  2
 .1۵۶تا۸1، ص3، جةب االئمیمکات.  3
. انا هلل و انا الی  راجعون ،بیت، زنان مسلمانشان را بدون حجاب ب  بازار برد و فروختفرماندة معاوی  پس از قتل شیعیان اهل یک نمونة آن این بود ک . ۷
 .۹1۴، ص2، جالغارات؛ 1۸۰، ص1ج ،ةاسد الغاب ؛1۶1، ص1ج ،االستیعابک: ن
  .3۹۰، ص۵ج ،التاریخ االسالمی ةموسسک: نکردند. قتل عام می اند،شیع  اینک  شاید توهم گاهی باهای ضدشیع  را . حتی عثمانی۸
 .1۹۹، صبصائر الدرجات. ۶
 .۷۴، ص2، جالرجالیة الرسائل؛ 1۴۵، ص۹، جال دیث معجم رجال.  ۷



را معرفی  علیه السالم حسیناصلی امامهای توان یکی از راهبرد، میحالباز بااین ۱.امام مردم معرفی کند ،صورت علنیبه

نا برای اهل صالح و در مِ ۶۱ ایشان یک سال قبل از عاشورای سال .شمردآن روز  ۀزدآفت ۀبیت به جامعجایگاه اهل

 جدشان در یک سخنرانی فرمودند: ۀنفر از صحاب ۱۲۰ عبادت از تابعان و

که به حق  بگویمخواهم مطالبی به شما ! میچه کرده و شاهدید می بینید این طغیانگر بزرگ با ما و شیعیانمان»

 گویم به اهل عشیره و خویشانتان سخنانم را برسانید که منمی خدا و رسول و قرابت من با پیامبرتان اگر راست

  .«بیت( از بین برود و حق شکست بخوردامامت ما و جایگاه اهلترسم این امر )می

 ۲.پرداختند علیه السالم علیویژه امامبه و علیهم السالم بیتسپس امام به بیان آیات و روایات در شأن اهل

 ، باز حضرت فرمود:کردعتبه در مدینه برای امام قرائت ولیدبن رایزید  ۀپس از مرگ معاویه و در اولین باری که نام

رحمت الهی هستیم که آغاز و پایان امور به  جایگاهوآمد مالئکه و بیت پیامبر، معدن رسالت و محل رفتما اهل»

 ۳.«همچو منی با یزید بیعت نخواهم کرد ،عنایت ماست و بنابراین

بیت را یادآوری اهل ۀشدحتی روز عاشورا بارها جایگاه رفیع و البته فراموش حضرت درطول مسیر ، در کربال و

 در مواجهه با سپاه حرّ فرمودند: مثالً ؛فرمودند

  ۴.«سزاوارتریم ،دنحقی ندار از این مدعیان که در آن هیچ ،بیت بر امامت و حکومت بر مردمما اهل ،ای مردم»

                                                             

 .31، ص2، جاالرشاد.  1
 .1۸2، ص33ج ،ب ار االنوار؛ 32۰، صقیسبن. کتاب سلیم 2
گوید امام برای معاویفف  کند و میمثل همیش ، دست ت ریفگر اموی صدر خبر را حذف می ؛2۶۷ص ،خوارزمی مقتل ؛1۷ص ،هوفلال ؛1۴، ص۵ج ،الفتوح . 3

، 3خلففدون، جابن تففاریخ؛ 1۵، ص۴، جالتاریخ فی الکامل؛ ۴1، صو آل  علی اإلمام نسب فی الجوهرة؛ 3۰2، ص۵، جاکشراف أنسابطلب رحمت کرد! نک: 
 .2۰ص
 .۴1۷، ص2، جاکدب فنون فی اکرب نهایة؛ ۴۷، ص۴ج ،اثیرابن کامل ؛3۰۴، ص۴ج ،طبری تاریخ ؛۸3، صالطف ةوقع.  ۴



شد؟ آیا من فرزند دختر پیغمبرتان از  لچگونه قتل من برای شما حال»ت فرمودند: حجدر روز عاشورا برای اتمام ایشان 

دختر پیامبرتان وجود دارد؟ من تنها پسر  ی ازجز من فرزند ،مآیا در شرق و غرب عالَ»یا فرمودند:  ۱«؟بیت نیستماهل

 ۲.«ن هستمدختر پیامبرتا

 گفت:، میرا مجازات کند علیه السالم رکان در شهادت سیدالشهدااخواست قاتالن و مشمی مختار هم وقتی

 !بیت پیامبر! کسی را کشتید که در نمازتان دستور داشتید بر او صلوات بفرستیدای دشمنان خدا و رسول و اهل»

 ۳«پسر دختر پیامبرتان را کشتید؟

امامت خویش سخنی گفته  ۀبرخی درباربا آید، بپذیریم ایشان میبر کلمات شیخ مفیدگونه که از ظاهر حتی اگر آن

بیت نیست و بیست نفرشان هم محب اهل ،علیه السالم فرمایش حضرت سجادحجازیان که به فتنپذیرنباز  ۴،باشد

 ت دارد.بیخدا، نشان از غربت و مهجوریت شدید اهل ۀمردم سایر بالد و حجاج و زوار آن روز خان نکردنهمراهی

مستقیمی  ۀاشار علیه السالم سجادبدون آنکه به امام ،یافتسخن میسرا که مجال پس از شهادت ایشان نیز هریک از اُ  

وفا، ای اهل کوفه، ای مردم بی» الحسین به کوفیان گفت:خواند. فاطمه بنتمی بیت پیامبرسوی اهلتقیه مردم را به با کند،

خدا علم و فهمش را به ما  .ما آزمایش فرمود و ما از آزمایش پیروز بیرون آمدیمبیت را به شما و شما را به خدا ما اهل

 حضرت زینب ۵.«ما ظرف علم و فهم و حکمت خدا و محبت خدا روی زمین هستیم. سرّ الهی نزد ماست عطا نمود.

ستارگان درخشان روی  ،صلی اهلل علیه و آله و سلم تو با این خونی که از خاندان محمد» زید فرمود:ه ینیز در شام ب

                                                                                                                                                                                                                    

بیت پیامبر از هرکسففی بفف  کنند اهلها خیال میروند و آنشیاطین جن در جلد شیعیان می»: است آمده فتوحات مکی  جلد چهارم 2۸۰صف ة  جالب است در
 !نوشت  است 1۸۰، ص11ج ،متاع االسماعارا در  مطلبهمین  ،و گوش بست  و البت  بدون ذکر مأخذ مقری ی هم با چشم« ولی هستند!حکومت و امامت اُ

 .23، ص2، جاالحتجاج؛ ۹۷، ص2ج ،االرشاد ؛1۹3، ص۸ج ،ةو النهای ةالبدای؛ 33۹، ص۵ج ،تظمنالم؛ 3۰3، ص۴ج ،طبری؛ ال۸3ص ،الطف ةوقع . 1
 .. همان 2
 .1۷۸، ص2، جممتجارب اک. 3
 .31، ص2ج ،االرشاد.  ۴
 .۸۹ص ،هوفلال؛ ۶۸ص ،ن احیر اکثم ؛2۷، ص2ج ،االحتجاج.  ۵



بیت( را اهلحمد و سپاس خداوندی را که آغاز کار ما ).  ی، زخم ما را تازه کردی...اهزمین از فرزندان عبدالمطلب ریخت

 ۱«.به سعادت و مغفرت و فرجام کارمان را به شهادت و رحمت خویش رقم زد

، در فرصتی که برای سخنرانی در کاخ یزید ایجاد انندرسم بخواستند پیام قیام حسینی را به عالَمی که نیز حضرت سجاد

 علیهم السالم منین و فاطمه زهرا و پدرشانؤیعنی رسول خدا و امیرالم ،بیت و مصادیق آنشد، فقط به بیان فضایل اهل

گناهان را  کاخ به هم ریخت که یزید ناچار شدچنان فضای  ،حالبااین ۲.هیچ مطلبی غیر از معرفی نفرمودند پرداختند و

 شامی وقتی پیرمردی ،طورهمین ۳.دفشار افکار عمومی بکاه ، قدری ازعزاداری ۀزیاد بیندازد و با اقامبنردن عبیداهللبه گ

ت را بیخواندند و اهل قرآنفقط آیاتی از ، جای پاسخ و احتجاجبه علیه السالم حضرت سجاد ،جسارت کرد ایشانبه 

  ۴.پیامبر شد از وجود اهل خبرد بیر شدید آن پیرمرمعرفی کردند. همین کار، باعث تأث

 علیه السالم دوران امامت حضرت سجاد

م ترین اتفاق عالَباررا به دست گرفتند که اسف یزمام امامت اسالم وضعیتیدر  علیه السالم حضرت سجاد ،عصر عاشورا

ی رورسَ  ۵،تواترن بهانامسلم ۀعرش که هم ۀرداندُ شهادت حضرت خاتم نگذشته بود که سرِ افتاده بود. هنوز پنجاه سال از 

که نشاط دینی جامعه به  و وضعیتی در جامعه ایجاد شد شنیده بودند، شهر به شهر گردانده شدرا  جوانان بهشت او بر

تبلیغ  ۀخفقان حاکم بر جامعه اجاز گر،ید ازطرف. بدل شد کارآمدی تدینتردید در اسالم و  و ایمان بهافسردگی 

  .دادرا نمی حقیقت

                                                             

 .2۶3، ص۶ج ،ةال مدوی ةالتذکر ؛21ص ،بالغات النساء؛ 1۰2ص ، انحیر اکثم؛ 1۸۶ص ،هوفلال.  1
  .۶۹، ص2زمی، جخوارالمقتل ؛ 132، ص۵ج ،الفتوح.  2
 .133ص ،۵، جالفتوح.  3
 .1۷۶ص ،لهوفال ؛13۰ص ،. همان ۴
 .23۵ص ،نظم المتناثر من ال دیث المتواتر ؛2۸۶ص ،ةفی االخبار المتواتر ةقطف االزهار المتناثر.  ۵



 امامت دوراندر  علیه السالم سجادروی امام برخی مشکالت پیشِ

 اوضاع دینی مردم .۱

اهل تقوا و حتی آن دسته  کهچنان فزون یافت امیه ، منع تدوین حدیث، رواج رباخواری و... در دوران بنیگسترده فساد

ترین یمنماز که عمو ،نمونهبرای . کردندمی از وضع نابهنجار جامعه گله نیز خوبی نداشتند ۀصحابه که با شیعیان میان از

صلی اهلل علیه و آله  امامت رسول خداصورت جماعت و بهو بیش از بیست سال به پرتکرارترین عبادت مسلمانان بودو 

گفت: می ، با گریهداران حکومت خلفااز طرفمالک، بنانس کهپیدا کرد؛ چنانتغییر و انحراف  اقامه شده بود، و سلم

 علیکه امامهنگامی ۱.«حتی نمازاست، بود، باقی نمانده  لی اهلل علیه و آله و سلمص هیچ چیز از آنچه زمان رسول خدا»

صلی  اد نماز رسول خداه یما را ب»حصین با شگفتی گفت: بنعمران ،جماعت فرمود ۀدر جنگ جمل، اقام علیه السالم

 یا عمداً» و در روایت احمد، ابوموسی اشعری در ادامه گفت: ۲«چون فراموش کرده بودیم ؛انداخت اهلل علیه و آله و سلم

تکبیر نماز و برخی »گوید: می قول حافظ سندیو از  شماردصحیح میشعیب األرنؤوط روایت را  ۳«ترک کرده بودیم!

 ۴.«شناسندنمی چیزی از شما را ،جز قبله ،اگر اصحاب پیامبر بیایند»گفت: می حسن بصری .«رده بودسنن آن مُ

پسر عمروعاص هم اذعان داشت مسلمانان اولیه با  ۵.حتی افعال نماز دچار تغییر و بدعت گردید»گوید: می سیوطی نیز

 ۶«آن روزگار هیچ نسبتی ندارند.

 زد: رواجدامن می علیهم السالم بیت، این مشکالت نیز به نسیان عمومی جایگاه و مرجعیت اهلازطرف دیگر

 ۲،چون یزیدهمخوار و زناکاری حکومت شراب ۱،اعتراض صحابه را در پی داشت که بارهارباخواری  وبندوباری بی

                                                             

 .13۴، ص1ج ،بخاریال ص یح.  1
 .1۹۰ص ،1ج ،. همان 2
 .2۴۴، ص32، با ت قیقات شعیب اکرنؤوط، جاحمد مسند.  3
 .2۰۰ص ،2ج ،جامع البیان العلم.  ۴
 .التاریخ و االسالمدراسات و ب وث فی  . ۵
 .22۴ص ،ال هد و الرقاق ابن مبارک.  ۶



شده زندگی  ناپذیرجداییجزء  که ها و مخنثان بودند و غنارقاصه هایش،گردانکه مجلس یگیرشدن مجالس حرامهمه

لعب در وچنان موسیقی و لهو ،در آن روزگار»گوید: ، میایمانی متهم استبه سست ،خودبود. ابوالفرج اصفهانی که 

مبرّزِ شاگرد های بعد، سال ۳.«نه عابدشان از آن خودداری و کردمی که نه عالمشان انکارو رواج یافت  شد عادی مدینه

بین سایر بالد اسالمی سرآمد کرده بود،  را شهرشان ،که رواج موسیقی ابوحنیفه، قاضی ابویوسف، به مردم مدینه

 انگیزیرش حیرتربّه در گزا عبدحتی ابن ۴!«شریف و پست شما از غنا و حرام ابایی ندارد ،ای مردم مدینه»گفت: می

 مدینه را به قصد بصره ترک ،دختر و پسر و پیر و جوان ،گاهی برای شرکت در مجلس یک رقاصه در بصره»گوید: می

 و چون برنامه اجرا ۶پیمودندمی ها راهصدها تن فرسخ ،خواست به مکه برودمی که زنی آوازخوان ۀو برای بدرق ۵کردمی

سفانه أو مت ۸سکرات و مجالس حراممبازار خوبی برای  ،و مدینه در آن روزگار ۷دبوسیدنمی کرد، دست و پایش رامی

 باشد. بازار دین در جامعه کساد اوضاع،در این طبیعی است  9.«لواط بودعمل شنیع 

نه کیفیت نماز را درست ، علیه السالم سجاددر زمان امامهاشم نیز بنی»فرمایند: می علیه السالم صادقتر که امامشگفت 

نیز  هاشد، آنمی در سفر با دوستدارانش همراه ه السالمعلی العابدیناند وقتی زیننوشته ۱۰«کیفیت حج را.بلد بودند و نه 

کرد و می ایستادند و حضرت هم صبرمی به نافله ؛ لذانماز ظهر و عصر در سفر حرام است ۀنافل خواندندانستند نمی
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پرسیدند و حکم ساده و می از زینت عابدان ن نافله راکردند و نه علت نخواندمی امام اقتدا بهنه یعنی  ۱؛شدمی منتظرشان

 ۲دانستند.نمی م آن رامسلّ

 افسردگی مردم .۲

های شیعی موقعیت سیاسی و اعتقادی قرار گرفتند. کوفه که مرکز گرایشترین شیعیان در بحرانی ا،عاشور ۀواقع پس از

 البته .با او شهید شدند علیه السالم حسینواقعی امامشیعیان بسیاری از . شدسرکوب شیعه تبدیل  برایبود، به مرکزی 

وجود آورده هجاج در کوفه بل حَامثا ،زیاد و پس از اوسختی که ابن دلیل اوضاعبه ؛ اماها در کوفه بودنداز آن رخیهنوز ب

که  گونه مطرح شدظاهر اینهشکست بزرگی برای شیعه بود و ب ،. کربال ازنظر روحیندت ابراز وجود نداشتئ، جربودند

بود.  هجا ماندبه علیه السالم حسینتوانستند سر برآورند. تنها یک فرزند ذکور از امامدر آن زمان نمی دیگر شیعیان

شیعی کوفه را از امام گرفته بود. در های فرصت هدایت جریان ،زندگی امام در مدینه و در اوج خفقان و دور از عراق

بایست کار را از صفر می علیه السالم سجادوجود داشت و امام ع و بلکه اسالمخطر نابودی اساس تشیّموقعیتی، چنین 

 ۳د.گردانرمیب علیهم السالم بیتسمت اهلو مردم را به کردمیشروع 

 حن و خفقانشدت مِ. ۳

ع اتهام تشیّ ،علیه السالم فرمایش حضرت باقرکه بهشد انگیز چنان رعب علیه السالم سجاددوران امامشیعیان در  وضعیت

ها و پاها از شیعیان جدا کردند و هرکه به که دستایگونهبه ۴؛تر و عقوبتش بسیار شدیدتر بوداز کفر بسیار خطرناک

 ۵رساندند.می اتهامی به قتل ترینکوچکو با  کردندمی اشیا زندانی کشتندشمیمتهم بود،  علیهم السالم بیتاهل حبّ

                                                             

  .223، ص1، جالم اسن.  1
 .ستیان اختالفی نیاین مسئل  بین شیع .۵۰۷، ص3، جالوثقی ةعروال.  2
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رد و آن کرد بمیمی و این همان روزی بود که ابوذر دعا ۱فروختندتعدی مینوامیس شیعه را بدون حجاب در بازار برای 

 بود،چنان پیش رفت که برخی برای اینکه نامشان علی  علیهم السالم بیتمحبان اهل برایاین شدت خفقان  ۲را نبیند.

گفت می جاجحَ به و ، نامم را علی گذاشته استگفت چون پدرم مرا عاق کردهمی و دیگری ۳کردندمی پدرشان را لعن

ند که تمام شداغلب، چنان به گرسنگی و عسرت دچار میم هاشاین خفقان طوری بود که بنی ۴بیا و اسم مرا عوض کن.

 ۵.شدغذایی برای نمردن می همتشان فقط یافتن

که قبالً ذکرش گذشت، مجبور شد تقیه کند و در نمازی که  ۷رییمسیب، فقیه کبسعیدبن ۶ه،داماد ابوهریر ،در این خفقان

  ۸.خوانده شد، شرکت نکند علیه السالم بر بدن طاهر حضرت سجاد

را در یک  قرآناند نوشته 9ویژه بخاری و مسلم،به هستّ صحاحراوی شجاع  ،جبیرسعیدبن دربارۀ این بود که آشکارشاهد 

 دلیلبهرا  وا جاجحَاما  ۱۰نیاز باشد.بی سعیدعلم  که ازاحدی روی زمین نیست  اند:است و گفته کردهمی نمازش تالوت

حدیث  ،که بخاری و مسلم جبیرسعیدبن ۱۱.کردشهید  ایشان به  و ابراز ارادت علیه السالم داری از حضرت سجادطرف
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به پیامبر نسبت هذیان  ،تصریح کرد که در آن روز اند، جرم دیگری نیز مرتکب شد. اوروایت کرده از اودوات و قلم را 

 ۱!معاذ اهلل، داده شد

بیان درواقع،  را مهدورالدم بداند. سعید ،جاجهمین نقل به تنهایی کافی بود تا حَ علیه السالم سجاددر دوران امام 

علیه  یعمر در خراسان گفته بود که حسینبنمثالً یحیی ؛شدمی منجر به مرگ علیهم السالم بیتترین فضل اهلکوچک

. برای همین سخن او، دستگاه جاسوسی حکومت وارد عمل است صلی اهلل علیه و آله و سلم فرزند رسول خدا السالم

را  کالم خود قرآنکه توانست با آیات هنگامی پس از طی این مسافت طوالنی، به عراق فراخوانده شد واو  شد؛ درنتیجه

عبداهلل انصاری در کوچه، یا وقتی جابربن ۲.شدحتم اعدام میصورت، بهکردند که درغیر اینبه تبعیدش اکتفا  ،ثابت کند

 سجادرا بلند صدا زد، امام نامشخردسال بود، در آغوش کشید و  یطفلظاهر در آن روز، بهرا که  علیه السالم باقرامام

در معرض قتل قرار داده تو را  با این جلب توجه، ولی ؛جابر قصدی نداشته»: ندفرمود علیه السالم باقرامامبه  علیه السالم

 ۳«.است

 علیه السالم سجادامام راهبرد

 ، یعنیسوی منابع اصلی دین و هدایتگران اصیلها و برای آنکه جامعه را بهاین دشواری ۀبا مشاهد علیه السالم سجادامام

به اینکه اکثریت جامعه باتوجه د.شوداری جامعه دین عملیکرد الگوی  دعوت کند، تالش  علیهم السالم بیتاهل

عبادت و  رغبتی به دنیا وبیبودند، حضرت دچار نورانی اسالم  هایبه دستور نبودنلتزممو  فساد به ،طورکه گذشتهمان

 ببینند.ها نیاز داشتند الگوی عملی . آنبرای مردم فایده نداشت گفتنزیرا دیگر سخن ؛ارتباط با خدا را برگزیدند
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ند اها عبارتبرخی از این ویژگی جامعه را مقهور خود ساخت.ای بود که گونهاین زهد و عبادت حضرت بههای ویژگی

 از:

 یتکمّ .۱

داران اسالم حقیقی و اهل عبادت را اندک طرف ،مسعود، در کوفهو شاگردان ابن ۱«زهاد ثمانیه»مثل بیشتر  ،هابرخی گروه

علیه  اما وقتی حضرت سجاد ؛بود درخور توجهدادند و زهد و عبادت و سکوتشان در مسائل دنیوی می تأثیر قرارتحت

زهد و عبادت حضرت، های یکی از جنبه. ساختزده حیرت فرمود که همه رامی چنان عبادت، به امامت رسید السالم

عرض کردند پدر  علیه السالم رباقبه امام برای همین، ۲!هزار رکعت نماز در شبانه روزجاآوردن بهمثل  ؛یت آن بودکمّ

 و خواهر ایشان، نگران حالشان ۳مثل عمه ،دوستداران حضرت حتی !شما با این همه عبادت، کی فرزنددار شد؟

 ۴.های امام را نداشتعبادتجاآوردن بهطاقت  ،کند کسی در جامعهمی تصریح شیخ صدوق ،در روایتیشدند. می

اک بست و دلّمی پینه شروی زانو و پیشانی مبارک ،سجدهجاآوردن بهچون از کثرت  ؛گفتندمی ۵«ذوالثفنات»به ایشان  

حضرت  ۷،افتادمی یا طفلی به چاه ۶سوختمی خانه چنان که اگر ؛چید. فانی در عبادت بودمی ها راآن ،سالی دو بار

 9.رفتمی پیاده از مدینه به حج .خوردنمی که تکان ۸درختی است ۀشاخ گویی ،ایستادمی وقتی به نماز .شدنمی متوجه
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 .3۷۷، ص۴1، جدمشق مدینة تاریخ؛ 3۹1، ص۴، جعالم النبالءأ سیر . ۶
 . ۸2و۴۶، ص2۸، جال ق إحقاق شرح ؛۶3، صالیومیة المخاوف لدفع القویة العدد؛ 2۷۸، ص3، جطالب أبی آل ؛ مناقب1۹۷، صاالمامة دالئل.  ۷
 .2۷2، ص3، جاکخبار شرح.  ۸
 .۴۹۰، ص1، جالهدى بأعالم الورى إعالم؛ 1۴۴، ص2، جاإلرشاد . ۹



 زرد را اشچهره ،داری زیادزندهشب ۱گفتند.می علیه السالم به امیرالمؤمنین «شبه الناسا»هر روز روزه بود و او را 

 قرآن ۲.ورم داشت پاهایش از قیام و قعود نماز، دائمبود و  نداختهگود ارا چشمان مبارکش های طوالنی و گریه ساخته

کشید که می قدر طولآن ،رفتمی وقتی به سجدهکرد و فقط بر تربت پدر سجده می ۳کرد.می خواند و ترویجشمی

که از خشیت  ۵بود گویی آخرین نماز او ،خواندمی نماز که و هر بار ۴عرق خیس بود ، سر و رویش ازخاستمیچون بر

 ، قلب،باید در نماز»فرمود: می رسید ومی رکعات نمازش به هزارشمار گونه افتاد و اینمی رعشه به اندامش ،الهی

گفتند  حضرت به کنیزرسانْد. کثرت عبادتش، به عمق و توجه و ذکر قلبی ایشان آسیب نمی ۶«جوارح را همراهی کند.

برایش  هیچ شبیغذا نیاوردم و  هیچ روزی برایش»گفت: .« مختصر»گفتند:  «مختصر یا طوالنی؟» :گفت .توصیفش کن

ها خوابیدند و ستارگان چشم»فرمود: می و بود کعبه را گرفته ۀمکه بود شب تا صبح، پرد وقتی ۷«بستری پهن نکردم.

 ۸!«درهای رحمتت را بر من بگشا حیّ و قیومی! ،و تو ای پروردگار من کردندغروب 

 )منصوص( زهد و عبادت قرآنی .۲

دار آن روز، زهد و عبادت و دکانغیرشرعی زهاد و صوفیان حسابگر های برخالف اجتهادهای شخصی یا ریاضت

برترین عمل آن است که »فرمود: می ایشان نه نظر شخصی. ؛منصوص و منبعث از وحی بود علیه السالم العابدینزین

فرمود: همچنین دربارۀ انسش با کالم الهی و نداشتن اتکا به غیرخدا می 9«مطابق سنت و دستور باشد.اگرچه کم است، 

                                                             

 .13۷، صاکخالق مکارم؛ ۵1۷ص ،خصالال . 1
 .۴۸۷، ص1، جالهدى بأعالم الورى إعالم؛ 1۴2، ص2، جاإلرشاد . 2
 و... . 11۶و  ۶۵و  3۹، ص3ج ،البرهان تفسیر . 3
 .213، ص۵، جالمطلب منتهى؛ 3۰۰، ص3ج ،کافیال . ۴
 .2۹۰، ص2ج ،شهرآشوبابن مناقب؛ ۵1۷ص ،خصالال . ۵
 .۵1۷ص ،خصالال . ۶
 .1۵1، ص۹، جال مدونیة التذکرةاند. نک: خارجی هم گفت  أدیّةبنعروة. این عبارت زیبا را برای 232، ص1، جالشرائع علل . ۷
 .2۹1، ص3، جشهرآشوبابن مناقب . ۸
 .۷۰، ص1، جالکافی؛ 221، ص1، جم اسن . ۹



ایشان  ۱«کنم.نمی وحشت ،گیرم[می انس دارم ]و از آن دستور قرآنیرند، من چون با اگر تمام اهل مشرق و مغرب بم»

 ،از آن پیرویکه فقط در پرتو  ۲دانستمی احکام و نور هدایت نحالل و حرام و مبیّ ۀکنندرا فرقان و مشخص قرآن

  ۳.آیدمی دستهدایت و نجات از گمراهی و جهالت به

 : فرمودنکردن میبرای بیان لزوم متابعت از نص دین و اجتهاد به رأی گاهی 

ما را بر سنت پیامبرت زنده بدار و بر دین او بمیران و به روش او روانه گردان و به مسیری که رفت،  ،خدایا»

 ۴«فرما!پیروانش محشور ۀرانش قرار ده و در زمربَرهنمون ساز و از فرمان

ش در ااما چون حضرت، تمام زندگی ؛س استمعموالً دچارشدن به وسواس و توجه به خواست نفْیکی از آفات زهد، 

شد و محرز نبود، نمی نجاست و طهارت، تا نجاست ثابت بارۀمثالً در به وسواس مبتال نبود؛مسیر عمل طبق دین بود، 

 ۵.کردو از اجتهاد به رأی و اِعمال نظر شخصی پرهیز می فرمودنمی تطهیر

 توقعزهد و عبادت عاشقانه و بی .۳

ضرت حق، در برابر ح نه است. عبادت ایشان، زهد و عبادت عاشقانواز بوددلحضرت که بسیار  های بارزاز ویژگی

که نحویبه ؛بلکه با احساس بدهکاری و محبت عمیق همراه بود ؛کارانه نبودکارانه و طلبکاسب و روحخشک و بی

 ۱.کردندمی ت توبهو به درگاه احدیّکرده گریه  ،ایستادند و با شنیدن عبادت حضرتمی از دور ۶اووسطچون همفقیهانی 

 فرمود: می ایشان

                                                             

 .1۰۷، ص۴۶، جاکنوار ب ار؛ 21۶، صاکخبار غرر فی اکنوار مشکاة؛ ۶۰2، ص2، جالکافی . 1
 .۴2دعای  ،سجادی  ةص یف . 2
 .همان . 3
 .همان . ۴
 .132، ص۹، جو النهایة البدایة؛ 22۶، ص2، جو اآلثار السنن معرفة؛ 22۸للراوندی، ص النوادر؛ 133ص ،3، جحلیة اکولیاء . ۵
 .۴، شکتاب شیع و از روایت حدیث غدیر است. نک:  3۸، ص۵، جالنبالء أعالم سیراند. نک: او را فقی  و حاف  توصیف کرده . ۶



 ۲!«که تو را دوست دارم، تو مرا خوش نداریبرم به تو از اینکه درحالیمی خدایا پناه»

بسیار در عبادت  علیه السالم حسینبنعلی که فرمایدمی توقعاین عشق بی ۀدربار ،علیه السالم حضرت صادق ،ایشان ۀنو

پدر » :به او عرض کردپدرم  .ای که بدنش نحیف شده بودهگونبه بود؛ هر روز روزه و هر شب مشغول نماز .بود ۳کوشا

در این رفتار  ۴«تا شاید خدا هم مرا دوست بدارد و به خود نزدیک کند.»فرمود:  !«گیریمی چقدر به خود سخت ،جان

به دستاویزهایی برای  های غیرمعتبرگرفته تا عموم مردم، با ایجاد رابطه و نسبت سلطانکه در آن روزگار، از بود حالی 

 حاکم،شد که می چنین تبلیغ .کردندمی ها شانه خالیاز بار مسئولیت زدند ودست میفرار از انجام وظایف عادی 

  ۷.اندبه تماماً در بهشتصحاو  ۶انداز دم بهشتیهمه اهل بدر که و  ۵شودمی حساب و کتاب وارد بهشتبی

العمر و ایمنی از مادام نامۀضمانتسازان و... و حدیث ۸اندفاتحان قسطنطنیه همگی بهشتیبرای تبرئۀ یزید، شایع کردند 

صلی اهلل علیه و  بیت رسول خاتمکه دُردانۀ اهل سالمعلیه ال العابدینزیندر این وضعیت،  فروختند.می عذاب به مردم

 کند:می به خدا عرضهیچ توقعی بود، بی آله و سلم

با تواضع و خواری و  ،پس در برابر تو .مرا خواهی یافت ،کنی و اگر بگریزممی مرا طلب ،اگر فرار کنم ،خدایا»

عذابم از عدالت توست و اگر مرا ببخشی، این  ،گویم: اگر عذابم کنی مستحق عذابم و ای پروردگار منمی سرشکستگی

 فرماید: می سپس امام ۱«.ت که از قدیم شامل من گردیدهاس عفو تو از همان لطفی

                                                                                                                                                                                                                    

 .2۸۹ص، 3، جاإلرشاد . 1
 .۵1۷ص ،خصالال . 2
 با تعبیر شدید االجتهاد..  3
 .2۹۴، ص3، جشهرآشوبابن مناقب . ۴
للذهبی،  اإلسالم تاریخ؛ 12۸، ص1، جذهب من أخبار فی الذهب شذرات؛ 1۷۸، ص1، جالیقظان وعبرة الجنان مرآة؛ 12۸، ص1، جغبر من خبر فی العبر.  ۵
 . 2۶۸، صالخلفاء تاریخ؛ 2۸۰، ص۷ج
 .1۷۰، ص2، جالکشاف.  ۶
 .1۴۸، ص۴، جو الن ل و اکهواء الملل فی الفصل ؛1۶3، ص1، جاإلصابة.  ۷
 .2۵۷، صالشامیین مسند ؛۹۸، صو المثانی اآلحاد؛ 232، ص3البخاری، ج ص یح.  ۸



چگونه حرارت آتش دوزخت را تحمل کنم و من که توان  ،من که تاب تحمل گرمای آفتاب تو را ندارم ،خدایا»

 فرماید:می در عبارتی شگفت و عاشقانه آنگاه ۲«؟!جهنم را تاب بیاورم توانم زفیر، چطور میشنیدن صدای رعد را ندارم

اما اگر عذاب من  ؛افزایدنمی ای به حکومت عظیم توذره نم عذاب و عقوبت .ارزشمخدایا من که حقیر و بی»

این عذاب  ،خواستم برای تحمل عذاب به من صبر دهی و در آن صورتمی افزایش عظمت و سلطنت تو بود، از تو ۀمای

تر بزرگ ،منی همچو تعذیبتر از این است که با ادوامتر و فراتر و بکبریایی تو عظیم ،اما خدایا تو را دوست داشتم.

 فرماید: می هادر یکی از آن ۴.شودمی های حضرت فراوان دیدهدر مناجات ،از این تعابیر ۳«.شود

 ۵«وستت دارم.دو من  یدهم که تو مهربانمی اگر مرا به جهنم وارد کنی، به تمام اهل دوزخ خبر ،خدایا»

مردم  بود، برای ۶علیه السالم منینؤامیرالمهای تدور عباادآه یانگیز حضرت که در جامعاین عشق و محبت شگفت

های کاریزشتگذاری روی سرپوشدیدند دیگران برای می ها کهبود. آنبسیار جذاب آن روز  ایماناراده و کمسست

ت و با دیدن تفاوت رفتار امام، احساس غبطه و محبت به عبادسازند، میبرای خود ایمنی دروغین از عذاب الهی  ،خود

کردند برود و می توصیه ، او رافرزند خود هاشمیان برای تربیتبرخی لذا  ۷آمد.می ها پدیدگفتن با خدا در آنسخن

داد دائم کنار می به من دستور ،الحسینفاطمه بنت ،مادرم» :گفتمی عبداهلل محض .را تماشا کند علیه السالم سجادامام

شد یا ایجاد میخشیتی از خداوند که در قلبم  ی رسیدم:مگر اینکه به خیر ،ام باشم و من هرگز پیش او ننشستمدایی

                                                                                                                                                                                                                    

 .۵۰دعای  ،ص یفة سجادی  . 1
 .همان . 2
 .1۹۸ص ،روضة الواعظیناقتباس از همان و  . 3
 .و انصافاً انتخاب از بین عبارات سخت است ۵۹1و  ۵۹۰و  ۵۸۶و  ۵۸۵و  ۵۸2ص ،المتهجدمصباح مثل  . ۴
 .1۷3، ص1ج ،اإلقبال ؛۵۹۶ص ،همان . ۵
 .1۴3، ص۶ج ،السعادة نهج؛ 121، ص۹1ج االنوار، ب ار ؛2۹۷، ص3ج ،قبالالا . ۶
 .1۴3، ص2، جاإلرشاد . ۷



عمومی آن  ۀترین رسانمهمیعنی  ،شود که بدانیم در شعریمبیشتر آشکار این تأثیر آنگاه  ۱«آموختم.می ایشاناز علمی 

 ۲توجه افکار عمومی را جلب کرد. این عبادت عاشقانه دوران قریب به آن عصر هم ان وروزگار

 زهد عالمانه .۴

داشت، خواستند امام جامعه باشند، می کهبا کسانی علیه السالم العابدینحضرت زین تفاوت دیگری که زهد و عبادت

 گوید:می چنان که شیخ مفید ؛علم سرشار و متصل به منبع الیزال الهی بود

توان یک جا جمع نمی را هاآن ۀهم کثرت،اند که از قدر از او روایت کردهفقها و دانشمندان عامه در علوم مختلف آن»

ایشان را  سعدابناند و اصلی عامه آمده رکوب دشمن، برخی روایات حضرت در جوامعرغم فشار و سعلی ۳.کرد

کرد شاگردان حضرت ی میو سع تافتنمیبررا کلمات حضرت امیه انتشار گرچه دست بازیگر بنی ۴دانسته؛کثیرالحدیث 

 ۵.«را استادان وی نشان دهد

 عرفان در صحنه .۵

علیه  عزلت حضرت سجادو عرفان بیها، در صحنه بودن ترین آنزهد و عبادت، متفاوت های راهبردیدر بین جنبه

کرد. معموالً زهاد و عباد، غرق رهبانیت بودند و می بدیلبود. این موضوع روش حضرت را کامالً بی السالم

 .کردمی تأمین معاششان را کردند، به هر حال کسی بایدنمی اگر دریوزگی ،خود ۀروزمرهای و برای هزینه ،السکوتدائم

اشک  و عبادتکثرت رغم به علیه السالم العابدیناما زین گرفته بودند؛ بسیاری ۀو از مردم فاصل بودندخبر بیاز اوضاع 

                                                             

 .1۴۰، ص2، جاإلرشاد . 1
 .االمام زین العابدین فی شعر القدماء و المعاصریناز کتاب  ۸۴و شعر ابواکسود دؤلی. نک: ص  2۹2، ص3، جمناقب ،بیان آنحماد در مثل شعر ابن . 2
 . 3۰1، ص2، جالغمة کشف ؛ أربلی عین کالم مفید را نقل کرده است. نک:1۵3، ص2، جاإلرشاد . 3
 .2۰۰، ص۵، جالکبرى الطبقات . ۴
النسففائی  أبوخیثمففةک: نحضرت بودند، استاد ایشان نشان دهند تا از عظمت قدر امام بکاهند.  تأثیرت تمسیب را ک  بنسعید جبیر وبنسعی کردند سعید . ۵
 .12۴، ص۹، جو النهایة البدایة؛ 3۶۹، ص1، جتاریخ دمشق ؛1۰۸ص ،العلم ق(، کتاب23۴)



برای  اشهولی درِ خان ؛هر روز روزه بودتقریباً  ۱شناخت.می در توحید، فقرای شهر را به اسمفرورفتن( توغل )دائمی و 

 کرد و با دست خویش سهم فقرا را کنارمی قربانی که روزه بود،رحالید ۲.به روی عموم باز بودها ویژه جمعهغذا به

رد نیازمندان بُ ۀخان به قدر کیسه حمل کرد وآن ۴.است گویی به ایشان بدهکارکرد که می با فقرا چنان رفتار ۳.گذاشتمی

دو بار نیمی از  ۶.یافتمی میهمانی توانست تنها غذا بخورد و حتماًنمی ۵.شدش اپشتش مثل زانو و پیشانی ۀکه پین

، قدر در سخاوت شهره بود که گرفتارانآن ۸.دادمی ها رابهترین خوراکی ،موقع انفاق ۷.اموالش را در راه خدا صدقه داد

به  ،شدمی ، هرکه بیمارو مشغلۀ فراوان با آن ضیق وقت ۱۰.دشمی غذاامیان همذبا ج 9.منتظر کمکش بودندوقت نیاز 

قرضشان را  .باشند سالمعلیهم ال بیتفرزندان دشمنان دیروز اهل ۱۱،حتی اگر پسر اسامه یا پسر طلحه ؛شتافتمی عیادتش

 ۱۲.باشد هزار دینارد؛ اگرچه پانزدهفرمومی را ادا

 .دندشامن مدینه  ۀتنها خان ۀپناهند اموی و هاشمی دخترانهمسران و از  ۱۳صد نفرچهار، بیش از «هحرّ ۀواقع»حتی در 

طف برگشته و نوامیس الهی را در بند دیده بود، حاال که حکومت بنی امیه ابا  ۀکه تازه از فاجع علیه السالم حسینبنعلی

ها آن زن ۀو هم ۱۴رسول خدا را پناه داد شدۀ(رانده) جوان مروان، طرید حضرت تعرض کند، همه، حتی همسرداشت به 

                                                             

 .۶۸، ص۴، جالکافی؛ 3۹۶، ص2، جالم اسن.  1
 موارد زیادی در این باره ذکر شده است. سجادالمام إلدر عین حال مشوش مسند ا در کتاب بسیار ارجمند و.  2
 .232، ص1، جالشرائع علل.  3
 .۴12، صالسؤول مطالب؛ 13۹، صالم مدیة العهود . ۴
 .۹۹، ص۴، جالشیعة ؛ وسائل231، ص1، جالشرائع علل . ۵
 .3۹3، ص3، جطالب أبی آل مناقب.  ۶
 .32۶، ص21، جاکدب فنون فی اکرب نهایة ؛21۹ص، ۵، جالکبرى الطبقات.  ۷
 .۶23، ص1، جالشیعة أعیان.  ۸
 .3۹3، ص3، جطالب أبی آل مناقب.  ۹

 . 123، ص2، جالکافی.  1۰
 .3۰1، ص3، جطالب أبی آل مناقب.  11
 .3۹3، ص2۰ج تهذیب الکمال،.  12
 .3۵3، ص1، جربیع اکبرار؛ 31۹، ص2، جالغمة کشف.  13
 .3۷2، ص۴ج ،الطبری تاریخ.  1۴

Commented [2حقیقت]: .پانوشت این قسمت مفقود است 



خدا در به»ها گفت: که یکی از آن؛ و چنانبودند در آسایشحضرت  تکفلدر پناه و تحت ،امیه از مدینهتا خروج سپاه بنی

 ۱«.خانۀ پدر، این رفاه را نداشتیم

ولی چون هر شب به آمدنش  ؛شناختندنمی کرد که مردم ایشان رامی آن بزرگوار چنان مخفیانه و شبانه به فقرا انفاق

و وقتی حضرت  ۲ایستادندمی خود از این ناشناس احتیاجات ۀمنزل خود به انتظار گرفتن هم درِ ۀئن بودند، در آستانمطم

م، همان رور ساجدان عالَاین ناشناس فهمیدند زینت عابدان و سَ  ۀبه شهادت رسید، صد خانواده از نیامدن چندروز

 ۳مهربان هر شب است.

 علیه السالم اقبال عمومی به حضرت سجاد

 ۴،پیامبر بیتعنوان برترین فرد جامعه و شخص اول اهلهب ،علیه السالم سجادبه سلوک امام ۀ آن روزجامعاقبال عمومی 

 تی، دربارۀ حضرت وفاق ایجاد شد.چنان توجه جامعه را جلب کرد که به صورت شگف

 عصربزرگان هم

صلی اهلل علیه و آله و  بیت پیامبراهلکردند و در بین ش خضوع میاختیار در برابربی ایشان،معاصران حضرت با دیدن 

حسین بناحدی مثل علی ،در بین فرزندان تمام انبیا»گفت: می عبداهلل انصاریجابربن ۵یافتند.، ایشان را سرآمد میسلم

و مراقب  امیهبنینفوذی  ،زهری درواقعنقل است  ۷.زدمی صدا «حبیببنحبیب»عباس او را بنعبداهلل ۶!«دیده نشده است

                                                             

 .3۵3، ص1، جربیع اکبرار . 1
 .3۹3، ص3، جطالب أبی آل مناقب . 2
 .2۹۰، ص2، جالغمة کشف ؛۴1۴، صولسئمطالب ال . 3
بففاره بففا ، کفف  درایففنمنینؤترین فرزند امیرالمکوچک ،مثل عمر؛ هاشم بشناسانندکردند خود را ب رگ و زعیم بنیبسیاری تالش می ،آن روز ةدر جامع ۴.
 بعد.ب  212ص ،۸ج، قاموس الرجال ک:ن د.کررقابت و گاهی ب  سلطان اموی شکایت می سجادامام
تففرین بیت را مهمدوم، پیوند سببی با اهل ةخلیفکرد و بیت تبلیغ میعنوان اهلبرای رقابت، همسران پیامبر را ب حاکمیت ای ک  . پر واضح است در جامع  ۵

 بیت بیانگر جایگاهی بس واالست.عنوان برترین فرد اهلشمرد، دستاوی  نجات می
 .۶3۷، صطوسیال امالی . ۶
 .3۷۰، ص۴1، جتاریخ دمشق . ۷



به نام  یو روایات. ادبومتهم  ۲«األمراءمندیل»و  ۱«السالطینوعاظ»به ان منصف عامه، حضرت بود و از جانب عالم

 توسط حضرت سجاد ،علیه السالم منینؤجسارت به امیرالم دلیلو گاهی به ۳ع بیان کرده بودجعل و علیه تشیّ  ،حضرت

 وا ۴«نیست.حسین بنچون علیهماحدی  ،هاشمدر بنی»گفت: می حضرت ۀدربار ،حالبااین شد.می توبیخ علیه السالم

 گاهی مروانیان به کنایه از زهری ۶«برتر از او نیست. ،بیتو در بین اهل ۵ماهتر ندیداز او فقیه ،به عمرم» :گفتمی

 ۷«پیغمبرت در چه حال است؟»پرسیدند: می

و او را  ۸کردمی در برابر حضرت، چگونه احساس حقارت ،مسیب با آن جایگاهبنکه سعیدتر مطرح کردیم پیش 

در »گفت: می امام ۀبود، دربار ۱۱قرآنو از مفسران  ۱۰که از سرآمدان فقهای مدینهنیز اسلم نبزید. نامیدمی 9«دالعابدینسیّ»

نیست و در فهم و حفظ چون او هماحدی  ،بیتدر اهل»گفت: نیز می .«با کسی مثل او مواجه نشده بودم ،بین اهل قبله

تعبیرات  سنت در حدیث،اهلو شود می تابعین و بزرگان فقها و علما محسوب باراز کِنیز سعید بنیحیی« نظیر است.بی

با جسارت اند؛ همان که مطرح کردهاز او  ۱۲منینؤنظیر، امام اهل زمان و امیرالمچون امام، قدوه، حافظ کبیر، بیهم واالیی

 گوید:می علیه السالم سجادحال، دربارۀ امام! بااینخدشه کرده بود علیه السالم در وثاقت حضرت صادق

                                                             

 .۴۶، صالعراق أهل و فق  البخاری اإلمام؛ ۴۷۰، صسنة الرسول المصطفی و أبجدیات الت ریف.  1
 .3۷۰، ص۵۵، جتاریخ دمشق.  2
 .۴۷، ص۴البخاری، ج ص یحاز دختر ابوجهل. نک:  علی. مثل خبر جعلی خواستگاری امام 3
 .3۸۸، ص2۰، جالکمال تهذیب . ۴
 .1۰۵، ص 1، جالذهب شذرات . ۵
 .۷۵، ص1، جال فاظ تذکرة.  ۶
 .«ما فعل نبیک»، با این عبارت: 2۹۸، ص3، جطالب أبی آل مناقب ؛2۵۸، ص3، جشرح اکخبار . ۷
 .3۰3الیعقوبی، ص تاریخ . ۸
 .۸۶2، ص2، جاکئمة معرفة فی المهمة الفصول.  ۹

 .31۶، ص۵، جالنبالء أعالم سیر.  1۰
 . همان. 11
 .1۷۵، ص۹. همان، ج 12



 ۱.«امبرترین فردی است که دیده ،بیتهاشم و اهلدر بین بنی»

ها بود و مثل زید که امام بصریحمادبن شهرت و عظمت امام از چشم علمای سایر شهرهای اسالمی نیز مخفی نماند:

را برترین هاشمی از  علیه السالم حضرت سجاد است، و ذهبی او را عالمه لقب داده ۲کردمی حدیث حفظ ،خوردنآب

 ۳دانست.می حال دیده بود،هبیت که تاباهل

 بعدهای دانشمندان نسل

داند و می ۴«افقه اهل مدینه»را  امامادریس شافعی، امام مذهب شافعیه، بنبعد، محمدهای در میان دانشمندان نسل

کرده و چون او افقه اهل مدینه به خبر واحد عمل  علیه السالم حسینبنعلی این است کهت خبر ثقه به حجیّ  شاستدالل

 ۵ولیاءاألملَعَو  االسالمشیخ ،قدوۀ ،أوحد ،حافظ ،اماماو را  که است الدین نوویییمحدیگری،  .است، من هم قبول دارم

و  ۶روزش را در طلب علم و عبادت هدر نداده بودای از اوقات شبانهد درطول عمر، لحظهنگوییماند و خوانده

فقه کتاب ترین و روشن مسلم از اوست صحیحبراین، بهترین شرح بر د؛ عالوهخورمی یک وعده غذافقط  ،روزشبانه

ترین کتب عامه در مهم، األذکارو  األربعینو  ریاض الصالحیننووی است و سایر کتبش، مثل  المجموع شافعی،

کنندۀ عظمت خیره ، عبارت مهمی گفته است که نشان ازعلیه السالم رت سجادحض ۀدرباراو . است موضوعات مختلف

 گوید:حضرت تا بیش از پانصد سال پس از شهادتش دارد. نووی می

                                                             

 .3۸۷، ص2۰، جالکمال تهذیب.  1
 .3۴۹، ص1، جالستة کتب فی روایة ل  من معرفة فی الکاشف.  2
 .3۴3ص ،1، جتهذیب اللغات و اکسماء . 3
 .2۷۴، ص1۵، جالبالغة نهج شرح.  ۴
 است. تذکرة ال فاظجلد چهارم  1۴۷صف ة االسالم ذهبی در از شیخعبارت  . ۵
ها را نی  درنوردید و ب رگان سایر مذاهب اسالمی را هففم بفف  ایففن تنها شهرها ک  زمانن  العابدین. این تعابیر ذکر شد تا خواننده بداند آوازة زینهمان . ۶

 شهرت عظمت معترف کرد.



اجماع  علیه السالم الحسینبنو برتری علی اللتجهای معارف اسالمی، بر علمای اسالم در تمام شاخه»

 ۱«دارند.

 ن معاویهداراو از طرف بودهدست نیز چیره علیهم السالم بیتانصافی در حق اهلذهبی، امام ناقدان حدیث عامه که در بی

ای از آثار پرشمار او خالی نیست، کتابخانههیچ ن رواج دارد و اناو هفتصد سال است که آثار گوناگونش بین مسلم است

 گوید:می علیه السالم سجادعظمت امام ۀدربار

 ،رافت، سیادت، علمشخاطر به ،سوگند به خدا .بودحقش خدا ایشان جاللت و عظمت شگفتی داشت و به»

 ۲«تمام مسلمین بود.بر امامت  ۀعبادت و کمال عقلش شایست ،توحید

که ایگونهبهکند؛ میعلمای غیرشیعه را به اعتراف به مکانت و عظمتش وادار  ،هاتا قرناست که العابدین زین ۀاین آواز

« العابدینزین»میدند و نامی سرآمد عابدان و دیدند، او را زینتمی آنچه ۀعامه بدون التزام به روایتی و فقط با مشاهد

تا آنکه  کردندآغاز نمی به مکه را، سفر مثالً قرّاء حتی ۳.شد که در عامه نیز لقب اختصاصی حضرتبل ،تنها در شیعهنه

 ۴.کردمی دنبال او هزار سواره حرکتو آنگاه به عزم سفر کندامام 

 الطین و دشمنانس

از ساخت. بلکه دشمنان و مخالفان را هم به خضوع وادار  ؛شخصیت و عظمت حضرت فقط دانشمندان را مقهور نکرد

 : است هایش نقل شدهانصافیرغم بیبه ،ذکرش گذشتتر پیشکه  جاحظ 

                                                             

 «.أجمعوا علی جاللت  فی کل شیء»: . با این عبارت3۴3، ص1ج ،تهذیب اللغات و اکسماء . 1
 .3۹۸، ص۴، جسیر اعالم النبالء . 2
الغمففر  إنبففاء ؛۷۸، صأاسعاف المبط  ،۸ص ،الریاض أزهارنک: دانند. العابدین میو... ایشان را زین 133، ص3ج ،ةحلیبونعیم در أ و ۴۶، ص3ج در یعقوبی . 3

 السففلوک فففی طبقففات العلمففاء و ؛3۵، ص2ج ،المنثففور فففی طبقففات الدر ؛۵31، ص1ج ،التعدیل و التجریح ؛2۷۷، ص۴ج ،اکعالم ؛2۵۵، ص1ج ،العمر بأبناء
، 2ج ،الکاشففف ذهبففی ؛1۰۸، ص1ج ،الطبقات السنیة فی تففراجم ال نفیففة ؛13۹، ص1ج ،الضوء الالمع ؛۴3، ص1ج ،الشقائق النعماثی  ؛13۶، ص2ج ،المالک

 . و... ۷۴، ص1ج ،ظتذکرة ال فا ؛3۶3، ص۴1ج ،تاریخ دمشق ؛۴۴۶ص ،بغیة الوعاة ؛2۰ص ،السافر النور ؛2۹۴ص ،المواضع البلدانالنسبة الی   ؛3۷ص
 .۴۴۵، ص3، جالثقلین نور تفسیر . ۴



نی و معتزلی و دوست و دشمن در ندیدم که خوارج و شیعه و سُ علیه السالم حسینبنمن کسی را مثل علی

 ۲،مروانبنهاشم برای عبدالملکترین فرد بنیبوبگوید محمی ذهبی ۱داستان و موافق باشند.تجلیل و تفخیم او هم

خداوند به تو چنان علم و دیانت و ورع عطا کرده که از »گفت: می بود. عبدالملک به امام علیه السالم حضرت سجاد

 سببحسن را بهخواست آلمی منصور دوانیقی نیز وقتی ۳.«تو کسی نیستمانند گذشتگان هم  بین نظیری و دربی اقرانِ

مردی  صلی اهلل علیه و آله و سلم بعد از رسول خدا ،بیتدر بین شما اهل» به نفس زکیه نوشت: قیام هایشان توبیخ کند،

 بر خالف شما قیام علیه السالم خواست بگوید که حضرت سجاد، میدرواقع ۴«حسین نیامده است.بنچون علیهم

 .تر از امام نیافت، امینهمسرشبرای حفظ روان م ،«حرّه ۀاقعو» در گذشتتر پیش کند.نمی

اهلل به ایشان در استالم حجراألسود بود که بر ولیعهد رخدادهای مشهور دیگر، احترام ویژۀ تودۀ مردم و حجاج بیت از

عبدالملک، گران آمد. وقتی او در ازدحام زوار خانۀ خدا نتوانست حجر را ببوسد و امام بدون محافظ و بناموی، هشام

افته شد، شامیانِ همراه هشام از او پرسیدند این مرد کیست که کنندگان در برابرش شکگارد امنیتی، صفوف طواف

و فرزدق آن قصیدۀ مشهور را در مدح « شناسماو را نمی»شمارند؟ هشام از ناچاری گفت: طور مردم او را محترم میاین

 امام سرود.

                                                             

 .1۹3ص ،عمدة الطالب . 1
 .۶۰، ص1ج ،تذکرة ال فاظ . 2
 .۵۷، ص۴۶، جاالنوارب ار  . 3
 .3۴1، ص۵، جالفرید لعقدا . ۴



 استفاده از فرصت ایجادشده  برای علیه السالم سجادامام اتاقدام

 مگیرصورت چشرشد آمار شاگردان به .۱

 پنج فقط ،تاریخی هایطبق گزارش ،به ثمر نشست و ایشان که در بدو امامت علیه السالم حضرت سجادباالخره راهبرد 

  ۲م و راوی تربیت فرمود.عالِ ۰۱۷بیش از  ،شیعی تا اواخر عمرهای در فهرست ۱،یار داشت

 آموزش مسائل ابتدایی دین به عموم .۲

گوید: ، میاست مشهورانصافی بی بهتیمیه که که ابنچنان ؛سنت پرداختبه اهل یاسالممسائل ابتدایی ایشان به آموزش 

داد، حضرت برخی از می هرجا فرصتی دست ۳ها ازنظر علمی و دینی است.حسین از کبار تابعان و سادات آنبنعلی»

حی »گفت، پس از می هر بار که اذان ،عمدازروی ازجمله حضرت  ؛دادمی فرمود و به مردم یادمی انحرافات را اصالح

ول بوده است که از ا یاین همان اذان اصل»: گفت. سپس میفرمودمی را هم «حی علی خیر العمل»عبارت ، «علی الفالح

 ۴«است.

 عنوان مرجع اصلی و اصیل علمی و اجتماعیبه علیهم السالم بیتمعرفی اهل .۳

 سمت پناهگاه واقعی ببرد و حال کهاین بود که پس از عاشورا، مردم را به علیه السالم العابدینترین راهبرد زینمهم

شتافتند و می سویشمندان بهتوجه و احترام همگان قرار گرفته بود و خیل مشتاقان و عالقه کانون شخصیت آن بزرگوار

سازی در ، برای زمینهها را به خود یا مصداق آشکار دیگری دعوت کنندآن ،صورت مستقیمتوانستند بهنمی حضرت

ای محضر حضرت نشسته بودند که صدای عده روزی .کردندمی را معرفی علیهم السالم بیتآینده، جایگاه اهلهای نسل

ها از طریقی متوجه مرگ یکی آن .گو ادامه دادوحضرت رفت و بعد نزد میهمانان برگشت و به گفت .شیون از منزل آمد

                                                             

 .332، ص1الکشی، ج رجال.  1
 بعد.ب  1۰۷الطوسی، ص رجال.  2
 .۴۸ص، ۴، جمنهاج السنة.  3
 .2۴۴، ص1ة، جشیبیبأابن المصنف . ۴



حضرت از همین مصیبت بهره بردند  زده شدند.جوانمردی( ایشان شگفتت )و سماح و از صبر هامام شد ۀاز افراد خان

 :فرمودند علیهم السالم بیتو دربارۀ اهل

 ۱«خوب مطیع خداییم و در پیشامدهای بد، شاکر خدا.های در پیشامد که بیتی هستیمما اهل»

 علیهم السالم بیتاهل ۀهمهای الغزل کرامتکه بیت «گیریمنمی پس ،بیت به کسی عطایی کنیمما اهل» عبارتایشان با یا 

  .کردندمی را بیان علیهم السالم بیتجایگاه و شأن اهل ،درواقع ،است

در قالب صلوات و  صلی اهلل علیه و آله و سلم بیت پیامبر، تکریم و توصیف فضایل اهلایشانهای پرتکرار از دیگر اقدام

ایشان  ۲«و خاندانش که خازنان علم آن هستند، درود فرست. قرآنخطیب  ،خدایا بر محمد» :ندفرمودازجمله می ست؛دعا

قدرش بیت گرانو اهل صلی اهلل علیه و آله و سلم بر پیامبر ،بار ۱۲۰، بیش از صحیفۀ سجّادیهمانده از دعای باقی ۵۴در 

ایشان در  .اندمعرفی کرده بیت رااهل ۴،و تنها شفیعان قیامت ۳ب و طاهرطیّ و با عباراتی همچون  درود فرستاده

ها را داد تا همگان جایگاه آنمی شدن حاجات قرارپیامبر را عاملی برای قبولی و روا خاندانصلوات بر  ان،دعاهایش

 ۶.توانست حکومت کندبیت نمیعالوه، نوعی تقابل با جریان حاکم هم بود که جز با دشمنی و دشنام به اهلبه ۵؛بفهمند

وقتی به  ها در قلوب مسلمانان است.محبت آن ۀبیت ایشان و ایجادکنندصلوات یادآور جایگاه رفیع خاتم پیامبران و اهل

و المرء یحفظ فی » شود:می اش هم تکریمدر جامعه عشق ورزیده شود، خانواده صلی اهلل علیه و آله و سلم رسول خدا

 .«ولده
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 علیهم السالم بیتجایگاه والیی اهل

 برداریپرده علیهم السالم بیتاهلجایگاه حکومتی و والیی از  ای،ویژهصورت به علیه السالم سجادامامبعد،  ۀدر مرحل

 فرمود: علیهم السالم بیتکرده است. ابتدا در طهارت اهل

ای و خازنان علم و حافظان دینت و بیت پاک پیامبر که آنان را برای قیام به امر خود برگزیدهبر اهل ،پروردگارا»

ای و طریق رسیدن به مقام قرب خود و ای و از هر ناپاکی پاک کردهخود روی زمین و حجت بر بندگان قرار داده ۀخلیف

 ۱!«درود فرست ،ایوصول بهشت ساخته

 فرماید:می امامت گاهو جای امام ۀسپس دربار

چراغ فروزان  ،ای تا او عَلَم راهنمای بندگانت شود و در شهرهادینت را با امامی یاری کرده ،الهی، در هر زمان»

رسیدن به خشنودی خودت قرار دادی و  ۀلیای و او را تنها وسپیمان خود بسته ۀبیان او به رشت ۀهدایت گردد و رشت

کند، اطاعت کنند و از می دم را از نافرمانی او برحذر داشتی و فرمان دادی هرچه امراطاعت او را واجب کردی و مر

 کس از او عقب نماند که او نگهدار کسانی است که بدو پناهکسی بر او پیشی نگیرد و هیچ .بازایستند ،کندمی هرچه نهی

 ۲«جهانیان است.اعتصام ایشان و جالل و زینت  ۀبرند و پناهگاه و سرپناه مؤمنان و حلقمی

است  همروان و... گشادچون یزید و آلافرادی هممعلوم است این قبای فاخر امامت که حضرت توصیف فرمود، بر قامت 

در فضای حضرت  ،حالبااین نشیند.نمی دوازده نور پاک، بر کسی و آن علیهم السالم بیتجز بر اندام اهل ،و درواقع

که در  یلذا مردم؛ در اعصار بعدی است علیهم السالم بیتامامان اهلساز عرفی خود را ندارد و زمینهعمومی امکان م
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قدر امام هر عصر آن که فهمندمی از این طریق ،بینندرا می حضرت برای امام عصر خودای ند و دعابرابر ایشان متواضع

  پیرو اوست! علیه السالم سجادالشأن است که حتی امامعظیم

 فرماید:مام میادر ادامه، 

 ،آسانیتسلط و توانایی ده و به ،قدردان نعمت وجود امامت قرار ده و به او از جانب خودخدایا ما را شاکر و » 

اش فرما و پشتش را محکم و بازوانش را توانا گردان و زیر نظر مراقبت خویش و در بگشا و یاری را شاراه پیروزی

 ۱!«مددش رسانش ده و به لشکر پیروز خود اخود یاری ۀمالئک اب .حفظ خود، حفظش فرما ۀسای

 فرماید:می سپس امام چنین

آنچه ستمگران  ،او ۀوسیلتوسط او کتاب و حدود و شریعت و احکام و سنت رسولت را برپا دار و به ،خدایا»

مشکالت و  ،برکت اوینت بزدا و بهیدست او از آزنگار ستم جائران را به! دینت را میراندند، احیا کنهای آموزه]از[ 

 ۲!«او از سر راه بردار و دشمنانت را نابود ساز ۀوسیلگران را بهفتنه .راه ایمان برطرف فرما ها را ازسختی

 فرماید:می امام و امت را چنین تبیین ۀحضرت رابط بعد،

فرمان و مطیع بگردان بهرأفت و رحمت و عطوفت و محبتش را نصیب ما بفرما و ما را در برابرش گوش ،الهی»

ب ما برابر دشمن باشیم و این سبب تقر یم و مدافع او دریاش نمادر راه رضای او تالش کنیم و یاریو چنان کن ما نیز 

 ۳«گردد. تبه تو و رسول
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، علیهم السالم بیتاهلدر قبال برای تشویق مردم در انجام وظایف خود  علیه السالم العابدینزین ،پس از این سخنان

 :گوید. ایشان میدتبیین کنا بیت روظایف پیروان اهل کند تاها را با عبارات ذیل دعا مینآ

کنند و به می ها پیرویاند و از راه و روش آنبیت پیامبر که به مقام و منزلتشان معترفبر دوستان اهل ،الهی»

 ،دانند و در برابر فرمانشانمی ها را امامها هستند و فقط آنزنند و متمسک به والیت آنمی ها چنگریسمان محکم آن

درودی فرست  ،اندها نشستهها بوده و چشم به راه آنمنتظر حکومت آن]نیز[  ،اندها پرتالشتسلیم و در اطاعت از آن

 ۱.«ها رسدنآدر صبح و شام بر که پربرکت و پاکیزه و فزاینده 

با دشمنان دوست و  لهیخواهد از کسانی باشد که با اولیای ااز خدا میو تبری  توال ۀدربار ،آنگاه امام در دعایی جالب

برای امامت ایشان سازی و زمینه علیهم السالم بیتتبیین و تبلیغ جایگاه اهلهای نمونهها، برخی این ۲خدا دشمن است.

 ،ترین مصداقفرمود. مهممی مشخصرا نیز  برخی مصادیق ،یافتمی هرگاه فرصتالبته گفتنی است  عصرهای بعد بود.

خطری دیگر، معرفی ایشان برای جان حضرت امیر بود که اوالً شهید شده بود و  علیه السالم منینؤوجود مبارک امیرالم

برای نمونه،  ۳.شدآشکار می فرزندان ایشان نیز شد، حقوقروشن می علیه السالم لمؤمنینثانیاً اگر جایگاه امیرا ؛نداشت

الگوی » :ردندکمی الؤاز ایشان س دند،کرمی حیرت علیه السالم سجادنظیر امامفرسا و بیات طاقتدعبا ازوقتی مردم، 

 فرمود: می حضرت «کنید؟می شما کیست؟ چرا چنین

 ۴«؟!چون علی عبادت کندهمرا ندیدید. چه کسی طاقت دارد  علیه السالم عبادات علیشما »
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امام  ۱با برخورد شدید امام مواجه شد. ،اهانت کرد علیه السالم منینؤمیرالماگذشت، وقتی زهری به تر پیشطورکه همان

 .یافتندمی ۲علیه السالم منینؤالناس به امیرالمشبهاشد که ایشان را می ای در جامعه شناختهگونهبه

 امیهتخریب علمی و عملی مکتب خلفا و بنی .۴

مطرح شد، وقتی حضرت مصادیق هدایت و امامت و حاکمیت در جامعه را  سومبه مطالبی که در قسمت باتوجه

صلی اهلل  بیت رسول خدااهل ،یان حاکمرچون ج جعلی بود؛ ۀترین کار برای تخریب نسخمهم ،شمردند، این خودمیبر

هایی ستاویزبه د ، در پی بازسازی شخصیت خود،روداشتند.ازاینن ،که ذکر شدرا بودند و آن اوصافی ن لمعلیه و آله و س

ن اناو عدم شرط عدالت برای امام مسلمدر خطا و صواب بودن حاکم  هاالطاعواجب و صحابه همۀعدالت همچون 

  ۳.زدندچنگ می

 علم ودر رغم اینکه فرمود و بهها، بر صالحیت فردی تأکید میسالح آنای خلعبر علیه السالم سجادازطرف دیگر، امام

و همواره بر عمل  ۴نام جدش ارتزاق نفرمود ا، هرگز ببود بدیلبی صلی اهلل علیه و آله و سلم و نسبتش با رسول خدا سرآمد عمل 

ای که به جامعه لذا در ۶؛کرد که به احترام جدش محترم شمرده نشودمی ناشناس سفر ۵کرد.می تکیه و تداوم آن

 حضرت با بردگان، د، چه رسد به بردگانمدنآنمی ها به حسابغیرعرب کهبود، چنان شدهدچار  بندیبندی و درجهطبقه

گرفته  اده یای که از خلفای اولیدر جامعه ۷«را بیفزاید. معملارزش روم که علم یا می جایی: »فرمودمی و نشستمی

 لک یمینش بود، آزاد کردمِ خود را که که کنیزازدواج کرد، بلتنها با غیرعرب د، حضرت نهبودند با غیرعرب ازدواج نکنن
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اموی به امام  سلطان ،که از شامنامأنوس بود جامعه در آن ازنظر فرهنگی  قدراین واقعه آن ازدواج فرمود. و سپس با او

دهد این عمل بین مردم چقدر بازتاب داشته که خبر می همین امر نشان توبیخ و مالمت فرستاد. ۀکه در مدینه بود، نام

از فرصت پاسخ به توبیخ نامۀ عبدالملک نیز  علیه السالم سجادمنتشر شده است. امامهزاران کیلومتر ساده، تا  یازدواج

 نوشت:توضیح رفتار خود  بهره بُرد و برای نقد فضای جامعه و

تفکر  ام و پستی درکسی نیست و من بر منهاج او عمل کرده صلی اهلل علیه و آله و سلم باالتر از رسول خدا»

 ۱«جاهلیت است؛ نه حسَب و نسب.

او را از خدمت به حاکم ظالم و کتمان  ۲به زهری، ایمثالً در نامه بود؛حضرت، تقبیح ستمگری  هایاز دیگر اقدام

ای خدایی که حال ستمدیدگان بر تو پوشیده نیست و در دیوان »د: ایفرممی قالب دعا و گاهی در ۳داردحقیقت بازمی

ها که دشمنان جانشینانت و آن ،الهی» فرماید:می یا ۴!«مظلومان نزدیک است هت باعدالتت به شاهد نیاز نداری و یاری

و از رحمتت ]کن[ لعنت  ،گیر و شریعتت را تحریف و سنت پیامبرت را رها نمودند، از اولین تا آخرینکتابت را گوشه

 ۵!«محروم فرما

 دا های ارتباط با ختبیین روش .۵

شت و در آن رواج دادر آن گرایی بندوباری و اباحهبیدند که شای داری جامعهحضرت پس از اینکه الگوی دین

فرمودند که هم خطر کمتری داشته باشد و بیان ، اعتقادات اصلی را در قالب دعا موقعیت، امکان ارتباط صریح هم نبود
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 ۱بود.شد، مجازاتی سخت در انتظارش می دعاها نیز از کسی گرفتهگرچه اگر همین ات امام به جامعه برسد. هم بیان

از دنبال حقیقت بودند و که به آن گروهی سنت هماز اهل ۲.معروف و مشهور بودحال، این دعاها بین شیعیان، بااین

حدید دعاهای اول، الابیابن ،نمونه برایگرفت. می در دسترسشان قرار صحیفهراحتی، کردند، بهپیروی نمی جریان حاکم

 صحیفۀ سجادیهاز  ،مستقیمطور به ،نهج البالغهوششم حضرت را در شرحش بر ودوم و چهلهشتم، شانزدهم، سی

 ۳روایت کرده است.

 قبایل )بحث غالمان(های ی رسانهازنجیره ۀایجاد شبک .۶

نقاط بالد اسالمی و بدون درگیری با  ابرای آنکه بهتر بتواند پیام خود را به اقصازطرفی،  علیه السالم حضرت سجاد

ظاهر پست ای بهبرای آموزش ارتباط با سایر مسلمانان، حتی مسلمانانی که در طبقه گر،ید حکومت برساند و ازطرف

 درهر سال  ،مداریمدت کوتاهی آموزش عملی دین . پس ازکردمی اقدام رده و کنیزبَ  ۀند، به خرید گستردردکمی زندگی

 خریدبرده ها، بدون توجه به چهره و کارایی آنان، فروشفرمود. ایشان در بازار بردهمی ها را آزادآن ،هاسبتاعیاد و منا

پردازیم. اما می هابرخی رفتارهای حضرت با آنبه  ،بعد قسمتدر  .کردمی ای آزادشانو با کمترین بهانه ۴فرمودمی

ند که دها و شهرهای اسالمی منتشر شل و عشیرهیدر قبا های زندهرسانه ای گسترده ازاین بود که شبکه ،اتفاقی که افتاد

ثیر أتار تابعین است که تحتغکه کمتر کسی از صایگونهبه ؛کردندمی کمک علیه السالم به هدف نهایی حضرت سجاد

 نباشد.قرار نگرفته حضرت 
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  برخورد کریمانۀ امام با مخلوقات الهی .۷

 این کرامت ها و حتی حیوانات بود.آن بزرگوار با انسان ۀرفتار کریمان ،علیه السالم العابدینیکی از علل محبوبیت زین

شدنی مقایسه اموی با هیبت و محبوبیت ولیعهدچونان جامعه را به ایشان جذب کرد که هیبت و محبوبیت حضرت 

 شود: برای نمونه، برخی از مصادیق ذکر می ۱نبود.

 رفتار با مخالفان 

شتافت و غم از می به عیادتش ،شنید مسلمانی بیمار شده استمی ، اگرطوالنیات دباکثرت مشغله و ع با وجودایشان 

اینکه پدر او از  رغمال احتضار بود، حاضر شد، بهزید که درحبناسامۀزدود. ایشان بر بالین محمدبنمی اشچهره

این اوصاف درواقع،  ۲بود.محترمان عامه محمد هم از  بیعت نکرد و خودِ علیه السالم منینؤمخالفانی بود که با امیرالم

هزار پانزدههزار دینار )ین او را که پانزدهدِ ،به عیادتش نرود و در همان مجلس علیه السالم باعث نشد حضرت سجاد

 ۳مثقال طال( بود، بر عهده نگیرد.

 توانست کمکی کند، چناننمی و در همان لحظهاست  مبتال شده یعسرت و گرفتار بهشنید مسلمانی می ایشان اگر

تر از اینکه و محنتی بزرگ آیا مصیبت»فرمود: از علت گریه میالشان ؤشدند و در پاسخ به سمی که همه متأثر گریستمی

 ۴«؟، وجود داردمسلمانی گرفتار شود و انسان نتواند به او کمک کند

یل که والی مدینه بود و اسماعبنوقتی هشام .رسیدمی هم فردترین کردن نبود و کرامتشان به دشمنایشان اهل تالفی

 او دستور قصاص صادر کرد، ، حاکم جدید، برایاموی عزل شد و ولید سلطان دستبهحضرت را بسیار آزرد، 

                                                             

 .ماجرای طواف حضرت و بوسیدن حجراالسود و شعر فرزدق . 1
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حضرت  اما «او با من چه خواهد کرد؟ .ترسمنمی علیه السالم حسینبنعلی ۀاندازکس بهاز هیچ» :اسماعیل گفتبنهشام

 به او فرمود:  ،نقلی دیگربنابه و  ۱نشدرضش تعبرگرداند و م از کنار او گذشت و رو

 ۲«تم. پسرعمو، اگر حاجتی داری، بگو!ناراح ،از اینکه گرفتار شدی»

بیشتر  ،آنچه از ما بر تو پوشیده مانده» :فرمودن، به ایشان دشنام داد. ایشان ازسر کرامت کسی به تحریک دشمنا روزی

پی درفردی دیگر پی ۳.«دهم تو از فرزندان پیامبرانیمی شهادت»هزار درهم به او بخشید و آن مرد گفت:  ،سپس .«است

 «گویم.می ها را به تواین حرف»ادب به حضرت گفت: فرمود تا اینکه آن بیمی ولی ایشان تغافل ؛به حضرت توهین کرد

 ۴«پوشم.می من هم از تو چشم»حضرت فرمود: 

و دشنام داد و مجلس را ترک کرد. کرده ادبی نی به حضرت بیثَروزی حسن مُ .بود تراین روش امام با هاشمیان پررنگ

اش به در خانه ،خواندمی را حب المحسنین یالعافین عن الناس و اهلل الکاظمین الغیظ وو  آیۀ حضرت همچنان که

 علیه السالم العابدینزینامام .، با خشم از خانه بیرون جستاست که خیال کرد حضرت به تالفی آمده حسنرفت و 

  ۵«گذرد.دراز تو  ،خطا کردیتو و اگر  مرا بیامرزدخدا  ،درست بود ،دشنام دادی(اگر آنچه گفتی ) ،برادر جان»فرمود: 

آنان را  ،در خطاب به بردگانش یشانا کرد.می ها هم چنینبا بردهحتی  .خاصی نبود ۀمخصوص طبق ، کرامت امامدرواقع

 غذاهم ،احترامبه ۷بود، اشدایه و پسرکم. با کنیزی که پس از مادر، پسرمآمیز با تعبیر محبت یعنی زد؛ا میصد ۶«بنُیَّ»

                                                             

 .1۴۸، ص2، جاإلرشاد . 1
 .312، ص2، جکشف الغمة . 2
 همان. . 3
 .12۴، ص۹، جو النهایة البدایة . ۴
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دید کنیز ترسیده و ناراحت وقتی  ایشاناما  ؛شکست به سر حضرت زد و سر امام کنیزی دیگر ظرف را سهواً  ۱.شدنمی

 ماندتمام یک سال را در خانۀ حضرت بای آمد عبد و بندهاند کمتر پیش میرو گفتهازاین ۲است، او را آزاد ساخت.شده 

 ۴بخشید که به دیگران نیازی نداشته باشد.می قدر به اوآن ،فرمودمی و وقتی آزاد ۳و آزاد نشود

اگر  ۵.«بگویید برایتان اقدام کنم ،اگر دوست دارید با کسی ازدواج کنید»فرمود: می کرد ومی گاهی کنیزان را جمعایشان 

داد چگونه عذرخواهی کند که امام می شد، به او یادمی کرد که باید برای عبرت دیگران مجازاتمی ها خطایییکی از آن

 بتواند او را ببخشد.

کند و می که بیش از بیست بار با شترش از مدینه برای حج سفرایگونهبه ؛شودمی این مهربانی امام با حیوانات هم دیده

 ۀکند که جسمش طعممی میرد، او را دفنمی رکبشو وقتی مَ ۶دزنگردن حیوان نمیار را بر پشت یا حتی یک بار هم افس

 ۷.درندگان نشود

 علیه السالم حسینامامداشتن تنور محبت مکنون به گرم نگه .۸

ردم را به یاد سال پس از کربال، با کمترین مناسبتی م ۳۴نشود، درطول فراموش ایشان برای آنکه مصیبت ساالر شهیدان 

 از امام پرسیدم ای پسر رسول خدا، چه زمانی اندوه»گوید: می که خادمشنحویبه یست؛گرمی و داختانآن واقعه می

اما من تمام عزیزانم  ها گریست؛و سال یک فرزندش گم شد تنها یعقوب نبیدادند:  شود؟ حضرت پاسخمی شما تمام
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هر روزه را افطار  ۀگریه بر ساالر شهیدان، روزبه نقل خادمش، بیحتی بنا ۱.«مقابل چشمم به خاک و خون کشیده شدند

 تاببا دیدن فرزندان عمویش بی ۳.پختمی برای عزاداری پدرش غذا ۲.کردمی فقط بر تربت پاک پدرش سجده نفرمود.

 و از هیچ اقدامی برای اعالم مظلومیت پدرش فروگذار نکرد. ۴شدمی

 کالم پایانی

ساز ، زمینهدر مرجعیت دینی و سیاسی علیهم السالم بیتیگاه اهلبرای تبیین جا ه السالمعلی العابدینزینهای تالش

مسلمانان با سالیق گوناگون بفهمند برای دریافت  شد این اقدامات باعث شد.اسالم  رویِش دوبارۀ موقعیتی تازه برای

، علیه السالم سجادزانو بزنند. همین امر سبب شد پس از امام علیهم السالم بیتحقایق دینی و تلمذ، باید مقابل اهل

باشند. امام محمد ابوزهره،  علیهم السالم بیت پیامبردنبال افرادی از اهلجویی خود، بهعطش حقیقت مسلمانان برای رفع

 :گویدشیخ معروف األزهر مصر می

رو ایشان مقصد تمامی در امامت و هدایت جامعه بود؛ ازاین علیه السالم سجادوارث امام علیه السالم باقرامام» 

امام برای  ۀآمد، جز اینکه حتماً به خانمدینه نمی های اسالمی گردید. احدی بهشهر ۀاز هم اعم از شیعه و سُنی،علما 

 ۵«شتافتند.سویش میآمد؛ لذا ائمۀ فقه و حدیث بهکسب فیض می
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و توجهی به ایشان  علیه السالم باقرنبود، چنین استقبال از امام علیه السالم العابدینآیا اگر تبلیغات گسترده و عملی زین

ای داشت و نه حکومت اموی مایل به سبب شدت تقیه، نه ابزار رسانهبه علیه السالم باقرکه امامشد؟ درحالیمی

 یافتن ایشان بود.شهرت

های حضرت اتفاق افتاد که از ثمرات اقدام« الرضا من آل محمد»طور، تغییر حکومت اموی به عباسی با شعار همین

شود، ثمرات بررسی  علیهم السالم بیتو فرزندان ایشان است. اگر موضوع افزایش محبوبیت اهل علیه السالم سجاد

 ۱شود.بیشتر مشخص می علیه السالم تالش حضرت سجاد

 نتیجه

در موقعیت دشواری به امامت رسیدند. ایشان برای اصالحِ  علیه السالم سجادآنچه در این نوشتار آمد، نشان داد امام

دادن نقش آنان و عدم اقبال مردم، چاره در آن دیدند اهمیت جلوهاز جامعه و بی علیهم السالم بیتانحرافِ دورکردن اهل

 ل، به الگوی جامعه تبدیل شوند.که در عم

عنوان الگوی عملی اسالم شناخته نظیر بود، در بین دوست و دشمن بهایشان با راهبرد عبادت که از نظر کمّی و کیفی بی

و مصادیق آن را به جامعه معرفی  صلی اهلل علیه و آله و سلم بیت پیامبرشدند. سپس با استفاده از این مقبولیت، اهل

منجر شد. دوستی با  علیه السالم باقرسوی امامانان با مذاهب و تفکرات مختلف بهمسلم ۀکردند که این کار به توجه ویژ

 شد. م السالمعلیه بیتساز ارتباط مردم با اهلبه شعار مسلمانان بدل شد و زمینه علیهم السالم بیتاهل

 فهرست منابع

 

 .تابی نا،بی سنگی، ،کشف القناع عن وجوه حجیة اإلجماع اسدهللا بن اسماعیل کاظمی، .1

                                                             

دست گرفتند تا از دهان فرزند پیامبر حدیث بنویسند یا لباس ایشان را برای تبففرک بفف   جمعیت زیادی در نیشابور قلم ب رضادر دوران امام ،مثال. برای 1
 . قیمت گ افی از دعبل خریدند و...
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