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فهرست اجمالی

23 ���������������������������������������������������������� امام سجاد، برگرفته از کتاب انسان 250 ساله 
سیدعلیحسینیخامنهای
72 ����������������������������������������������������������������قدرت نرم برنده ترین سالح حضرت سجاد
محمدعلیچلونگر،محمداعالبافیوسفی
97 ��������������������������������������������������������������������از منظر امام سجاد قیام امام حسین
ابراهیمصالحیحاجیآبادی
سیره امام سجاد در برخورد با سالطین اموی����������������������������������������������������������� 125
فاطمهساداتآقاسیدمحمدقاری
186 �������������������������������������������������� تبیین سیره اجتماعی امام سجاد در ارتباط با مردم
مریمکتابی،شهرزادکتابی
243 �������������������������������������رفتار و حقوق همسران در بررسی سیره و سخن امام سجاد
علیتوحیدینژاد
265 �����������������������������������������������������جریان شناسی فکری- فرهنگی عصر امام سجاد
اعظمرحمتآبادی
شیوه های حفظ حماسه حسینی در منظر امام سجاد و مقایسه آن با دوران معاصر������ 288
محمدصادقواحدیفرد،محمدرمضانپور،حسنغفاریروزی
313 �������������������������������������������������������������������� مناسبات امام سجاد  و محمد بن حنفیه
رحمتاهللبانشی
342 ���������������������������������������������������و شیعیان در زمان امام سجاد وضعیت اهل بیت
رمضانمحمدی،سیدمهدیموسوی
361 �������������������������������������������تبیین تربیتی روان شناسی ارتباطی از موضع امام سجاد
ستارهموسوی،محمدحسینحیدری،مریمتوکلنیا



تاملی بر سیره اخالقی امام سجاد در بُعد رأفت�������������������������������������������������������� 383
زهراشیخوند
عوامل مؤثر بر روابط اجتماعی از منظر صحیفه سجادیه�������������������������������������������������� 419
فاطمهعالییرحمانی،فاطمهمحمودی،آزادهموسوی
اهتمام امام سجاد به دعا���������������������������������������������������������������������������������������� 464
سیدهزینبچراغی
494 ���������������������������������������������������کرامت انسانی در سیره و سخن امام زین العابدین
حمیدرضامطهری
515 �������������������������������������������������������������������������������سبك زندگي قرآني امام سجاد
سیدضیاءالدینعلیانسب،اکرمعشقي
538 ����������������������������������������������معرفت شناسی سبك زندگی در آموزه های امام سجاد
عبدالقادرمحمدي
بررسی سبك زندگی از منظر امام سجاد و صحیفه سجادیه�������������������������������������� 574
محمدحنیفطاهری
619 ����������������������������������������������������������������������اقتصاد مطلوب در اندیشه امام سجاد
سعیدمقدم
اندیشــه های اقتصــادی امــام ســجاد در راســتای مصالــح انســانی، کارآمدتــر و جامع تــر 
از نظام توسعه اقتصادی غربی�������������������������������������������������������������������������������������� 660
محمداسماعیلزاده
721 �����������������������������������������������������������������������������������ارتباط ایرانیان با امام سجاد
سیدمحمودسامانی

جایــگاه هنــر تــالوت و تأثیــرات آن در ســیره امــام ســجاد، بررســی ســندی و داللــی 
750 ����������������������������������������������������������حدیث واکنش آبرسانان به تالوت امام سجاد
داوودخلوصی،میالداسماعیلیان،سمیهطاهری
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فهرست مطالب

23 ���������������������������������������������������������� امام سجاد، برگرفته از کتاب انسان 250 ساله 
32������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ اهداف�امام
بیانات�امام�سجاد؛�تجلی�گاه�مبارزه�سیاسی�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������37
52��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تاکتیک�آغاز�دوره�سوم�حرکت�ائمه
61����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� برخورد�شدید�امام�سجاد�با�علمای�درباری
72 ����������������������������������������������������������������قدرت نرم برنده ترین سالح حضرت سجاد
مقدمه��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72
عصر�بی�تفاوتی�عمومی�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75
76���������������������������������������������������������������������������� �الف(�مواضع�آشکار�سیاسی،�اجتماعی�و�فرهنگی�امام�سجاد
76�����������������������������������������������������������������������������ب(�اقدامات�پنهانی�فرهنگی،�سیاسی�و�اجتماعی�امام�سجاد
رابطه�قدرت�نرم�با�جنگ�نرم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78
ضرورت�بررسی�قدرت�نرم�در�راهبرد�اسالمی������������������������������������������������������������������������������������������������������������79
80������������������������������������������������������������ :مؤلفه�های�کاربرد�قدرت�نرم�در�سیره�نظری�و�عملی�امام�زین�العابدین
1��تبدیل�کدورت�به�عطوفت�با�درک�نیازهای�مخاطبین�������������������������������������������������������������������������������������������80
81������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2��راهبرد�تثبیت�پیام�با�تکرار�پیام
3��قدرت�نرم�قناعت�و�ارتباط�آن�با�عزت�اجتماعی����������������������������������������������������������������������������������������������������82
82������������������������������������������������������������������������������������������������ 4���قدرت�نرم�خانواده�و�نظام�اجتماعی�خانواده�محور
5��قدرت�نرم�روابط�سالم�اجتماعی�)ساختار�امت�محور�در�برابر�شهروند�محور(��������������������������������������������������������85
87��������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��قدرت�نرم�هنر�در�راهبرد�امام�سجاد
7��قدرت�نرم�زبان�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88
88�������������������������������������������������������������������������������������� 8��سالمت�جسمی�افراد�زیربنای�قدرت�نرم�سالمتی�جامعه
�9��زندگی�بدون�قرض�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88
10��قدرت�نرم�توبه�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90
92������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11��ساختار�اجتماعی�توبه
12��آخرین�الیه�قدرت�نرم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������93
94������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� نتیجه�
منابع����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������96
97 ��������������������������������������������������������������������از منظر امام سجاد قیام امام حسین
مقدمه��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������97
98���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������نگاهی�گذرا�به�زندگانی�امام�سجاد
خروج�از�مکه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������100
101�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� شب�عاشورا
صبح�عاشورا�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������106
107������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� عصر�عاشورا



7 فهرستمطالب

امام�سجاددر�کوفه��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������108
حضرت�زین�العابدیندر�کاخ�ابن�زیاد�ملعون�����������������������������������������������������������������������������������������������������109
111��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� خطبه�امام�سجاددر�کوفه
113��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� امام�سجاددر�شام
خطبه�امام�سجاد�در�شام����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������116
بازگشت�اهل�بیت�به�مدینه��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������118
نتیجه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120
منابع�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������121
سیره امام سجاد در برخورد با سالطین اموی����������������������������������������������������������� 125
مقدمه�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������127
الف(�تحوالت�سیاسی-�اجتماعی�دوران�قبل�از�امامت��������������������������������������������������������������������������������������������128
امام�سجاد�و�تأثیر�آن�ها�در�اندیشه�سیاسی�ایشان�������������������������������������������������������������������������������������������128
131������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ب(�مفهوم�اندیشه�و�اندیشه�سیاسی
133����������������������������������������������������������������������������������������������������������������ج(�تبیین�اندیشه�سیاسی�امام�سجاد
134�����������������������������������������������������������������������د(�مفهوم�دولت�و�جایگاه�آن�در�اندیشه�امام�علی�بن�الحسین
136���������������������������������������������������������� هـ(��تفاوت�دولت�مبتنی�بر�اندیشه�سیاسی�امام�سجاد�با�سایر�دولت�ها
و(�ماهیت�دولت�اموی����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������137
ز(�دولت�اموی،�کارآمد�یا�ناکارآمد����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������139
141�������������������������������������������������������������������ح(�کارآمدی�و�کارآیی�دولت�در�اندیشه�سیاسی�امام�زین�العابدین
142���������������������������������������������������������������������������������� 1��کارآمدی�به�معنای�ایفای�بهینه�کلیه�کار�ویژه�های�دولت
2��شاخصه�های�مهم�کارآمدی�و�کارآیی�و�ارتباط�آن�ها�با�اصل�رضایتمندی����������������������������������������������������������143
144�������������������������������������������������������� ط(�امامت�امام�سجاد،�خلفای�معاصر�و�برخوردهای�حضرت�با�سالطین
145������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1��یزید�بن�معاویه�)61-64(
موضع�امام�سجاد�در�برابر�یزید�بن�معاویه�������������������������������������������������������������������������������������������������������146
154������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2��عبداهلل�بن�زبیر�)61-73(
157������������������������������������������������������������������������������������������������������� موضع�امام�سجاد�در�برابر�عبداهلل�بن�زبیر
159���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3��معاویه�بن�یزید�)چند�ماه�از�سال�64(
-�موضع�امام�سجاد�در�برابر�معاویه�بن�یزید���������������������������������������������������������������������������������������������������161
4��مروان�بن�حکم�)نه�ماه�از�سال�65(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������163
165������������������������������������������������������������������������������������������������������ موضع�امام�سجاد�در�برابر�مروان�بن�حکم
166��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5��عبدالملک�بن�مروان�)65-86(
169���������������������������������������������������������������������������������������������� موضع�امام�سجاد�در�برابر�عبدالملک�بن�مروان
6��ولید�بن�عبدالملک�)86-96(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������175
نتیجه������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������180
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سخن مجمع

»کار اساســی شــما ]مجمــع جهانــی اهل بیــت[... معرفــی مکتــب اهل بیــت اســت بــه 
دنیــای اســام. بلکــه بــه سراســر عالــم. چــون امــروز همــه دنیــا تشــنه معنویت  انــد و ایــن 
معنویــت در اســام هســت و در اســامی کــه در مکتــب اهل بیــت معرفــی می  کنــد بــه 

نحــو جامــع و کاملــی وجــود دارد.«
)از بیانات مقام معظم رهبری، »ُمدظّله العالی«، 1386/5/28(

ــی  ــع وحیان ــر منب ــی ب ــاب محمــدی و متّک ــور اســام ن ــه تبل ــت ک ــب اهل بی مکت
اســت، معــارف ژرف و عمیقــی دارد کــه از اتقــان، اســتدالل و منطــق قــوی برخــوردار مــی 
ــرت  ــه حض ــت ک ــاس اس ــن اس ــر همی ــت؛ ب ــلیم انسان  هاس ــرت س ــا فط ــق ب ــد و مطاب باش
امــام رضــا)ع(، فرمودنــد: »فــإن النــاس لــو علمــوا محاســن كالمنــا التّبعونــا«. ]شــیخ صــدوق)ره(، 
عیــون اخبــار الرضــا ج2: 275[. ایــن مکتــب غنــی و نورانــی در پرتــو عنایــات الهــی و هدایــت ائمــه 
اطهــار و نیــز مجاهــدت هــزاران عالــم وفقیــه، در طــی قــرون گذشــته، بســط و گســترش 

یافتــه اســت.
ــّره( و  ــام خمینی)قّدس س ــرت ام ــری حض ــه رهب ــامی ب ــکوهمند اس ــاب ش ــروزی انق پی
تأســیس نظــام اســامی بــا تکیــه بــر قوانیــن اســامی و بــا محوریــت والیــت فقیــه، افق  هــای 
ــلمانان و  ــژه مس ــه وی ــان  های آزاده ب ــرای انس ــدی را ب ــی جدی ــی و فرهنگ ــی، اجتماع سیاس
پیــروان و محبّــان اهل بیــت گشــود و توجــه بســیاری از نخبــگان و مســتضعفان جهــان را 

بــه خــود معطــوف کــرد.
مجمــع جهانــی اهل بیــت، مولــود ایــن دگرگونــی مبــارک اســت کــه بــه ابتــکار مقــام 
معظــم رهبــری حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامنــه  ای »مــّد ظلــه العالــی« در ســال 1369 شمســی 
ــرآن و  ــارف ق ــغ مع ــایانی را در تبلی ــات ش ــون خدم ــد و تاکن ــیس ش ــادی تأس / 1990 می

ــت. ــام داده اس ــان انج ــر جه ــت در سراس ــروان اهل بی ــت از پی ــت و حمای اهل بی
معاونــت امــور فرهنگــی مجمــع جهانــی اهل بیــت در راســتای رســالت خــود جهــت 
ــان و  ــطوح، مخاطب ــات، س ــت در موضوع ــروان اهل بی ــی پی ــناخت و آگاه ــای ش ارتق
ــف و  ــای مختل ــه زبان  ه ــات ب ــاب و مج ــد کت ــای تولی ــف، در حوزه  ه ــای مختل عرصه  ه

ــه اســت. ــت پرداخت ــه فعالی ســائر محصــوالت فرهنگــی ب
ایــن اثــر بــه مناســبت برگــزاری همایــش بیــن المللــی حضــرت امــام ســجاد کــه بــا 
ــی و حاصــل  ــکاری برخــی از مؤسســات فرهنگ ــت و هم ــی اهل بی ــع جهان ــت مجم هم
ــه از  ــرو فراخــوان مقال تــاش علمــی و پژوهشــی نویســندگان ارجمنــدی مــی باشــد کــه پی



ــش ارســال شــده و دارای ارزش علمــی  ــه علمــی همای ــه دبیرخان داخــل و خــارج کشــور ب
ــد. ــول بوده  ان ــل قب قاب

برخــود الزم مــی دانــم از دبیــرکل محتــرم مجمــع جهانــی اهل بیــت   حجــت االســام 
ــس  ــب رئی ــادی، نائ ــف آب ــت اهلل دری نج ــّزه(، آی ــری )دام ع ــای اخت ــاج آق ــلمین ح والمس
محتــرم شــورای عالــی و رئیــس کمیتــه علمــی همایــش، معــاون محتــرم امــور بیــن الملــل، 
ــی  ــور اجرای ــرم ام ــاون محت ــاالر، مع ــد س ــای محم ــاب آق ــلمین جن ــام والمس حجــت االس
 جنــاب آقــای مهنــدس مجــد حکمــت، ســتاد برگــزاری همایــش بــه ویــژه، اعضــای محتــرم 
ــان: ســید محمدرضــا  ــات و حجــج االســام والمســلمین آقای ــه  ی علمــی، حضــرات آی کمیت
حســینی جالــی، ســید محســن حســینی امینــی، محمد  هــادی یوســفی غــروی، ســید 
ــد                                                        ــید محم ــر، س ــن رنجب ــدی، محس ــان محم ــری، رمض ــا مطه ــم، حمیدرض ــذر حکی من

ــم.  ــکر نمای ــی تش ــری فراهان ــاس جعف ــش عب ــی همای ــر علم ــوب، و دبی ــا آل  ای رض
همچنیــن از نویســندگان و همــکاران عزیــزی کــه در پــی گیــری امــور همایــش، نــگارش، 
ــش  ــار همای ــه آث ــاده ســازی، نشــر و چــاپ مجموع ــح، آم ــه، تصحی ــپ، مقابل ــش، تای ویرای
تــاش کرده  انــد، تشــکر مــی کنــم و توفیــق همــگان را از خداونــد متعــال مســئلت می کنــم.
همچنیــن از بــرادران گرامــی آقایــان: عبدالکریــم کرمانــی، محمدجــواد خرســندی، هــادی 
خــوش آمــدی، پرویــز کاظمــی، حســین صالحــی، قاســم بغــدادی )ابــو زهــراء(، مختار شــمس 
الدینــی مطلــق، مرتضــی قدیــری، حســین صمــدی، حســین مهــدوی منــش، جــواد جعفــری، 
حســین رســولیان و ســایر همکارانــی کــه در برپایــی هرچــه بــا شــکوه  تر ایــن همایــش نقــش 

ــم. ــی می  نمای ــکر و قدردان ــته  اند، تش داش
معاونــت امــور فرهنگــی مجمــع در راســتای تعمیــق و پویایــی آثــار منتشــره در حــوزه  ی 
ــگان،  ــان، از دیدگاه  هــا و پیشــنهادهای اســاتید، فرهیخت معــارف اهل بیــت در سراســر جه
ــای بســط و گســترش  ــا زمینه  ه ــد ت ــتقبال می  کن ــد اس ــران ارجمن ــران و پژوهش  گ صاحب  نظ

هرچــه بیشــتر معــارف اهل بیــت فراهــم گــردد.
بــه امیــد تعجیــل در ظهــور و فــرج منجــی عالــم بشــریّت حضــرت مهــدی »عّجــل اهلل فرجــه 

الشریف«.
نجف لک  زایی        

              معاون امور فرهنگی



 امام سجاد
برگرفته از کتاب انسان 250 ساله 

سیدعلیحسینیخامنهای
دربــاره امــام ســجاد ســخن گفتــن و ســیره نوشــتن کار دشــواری اســت 
زیــرا زمینــه ی معرفــت و آشــنایی مــردم بــا ایــن امــام بزرگــوار بســیار زمینــه ی 
ــور وارد  ــران این ط ــان و تحلیل گ ــب سیره نویس ــن اغل ــاعدی دارد. در ذه نامس
شــده اســت کــه ایــن بزرگــوار در گوشــه ای نشســته و بــه عبــادت مشــغول بــود 
و کاری بــه سیاســت نداشــت.بعضی از مورخــان و سیره نویســان ایــن مســئله را 
بــا صراحــت بیــان کرده انــد و آنهایــی کــه بــا صراحــت ایــن چنیــن نگفته انــد، 
برداشت شــان از زندگــی امــام ســجاد چیــزی جــز ایــن نیســت و ایــن معنــی را 
ــه  ــود ب ــان می ش ــه از ایش ــی ک ــود و تعبیرات ــام داده می ش ــه ام ــه ب ــی ک در القاب

ــد: ــوان فهمی ــی می ت خوب
ــه  ــی ک ــد در حال ــوار می دهن ــن بزرگ ــه ای ــار« ب ــب »بیم ــردم لق ــی از م برخ
بیمــاری ایشــان همــان چنــد روز واقعــه ی عاشــورا بــود و ادامــه پیــدا نکــرد و 
هرکســی در مــدت عمــرش چنــد روزی بیمــار می شــود، گرچــه بیمــاری امــام 
بــرای مصلحتــی خدایــی بــود کــه ایــن بزرگــوار وظیفــه ی دفــاع و جهــاد در راه 
خــدا را آن روز نداشــته باشــد کــه در آینــده بتوانــد بــار ســنگین امانــت و امامــت 
را بــه دوش بکشــد و ســی و پنــج یــا ســی و چهــار ســال پــس از پــدر زنــده 

بمانــد و دشــوارترین دوران امامــت شــیعه را بگذرانــد. 
شــما وقتــی سرگذشــت های زندگــی امــام ســجاد را بنگریــد حــوادث متنــوع 
ــر  ــن اگ ــا، لیک ــان م ــر امام ــد دیگ ــد، همانن ــد دی ــاد خواهی ــه زی ــب توج و جال
همــه ی اینهــا را گــرد هــم آوریــد بــه ســیره امــام ســجاد دســت نخواهیــد یافــت. 
ــا  ــه م ــود ک ــن می ش ــه، آن گاه روش ــی کلم ــای واقع ــه معن ــی ب ــیره هرکس س
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جهت گیــری کلــی آن شــخص را بدانیــم و ســپس بــه حــوادث جزئــی زندگانــی 
ــم. اگــر آن جهت گیــری کلــی دانســته شــد، آن حــوادث جزئــی هــم  او بپردازی
ــا  ــی دانســته نشــد ی ــری کل ــر چنانچــه آن جهت گی ــا اگ ــد؛ ام ــدا می کن ــا پی معن
ــا  ــی ن ــا دارای معن ــی ی ــی معن ــم ب ــی ه ــوادث جزئ ــد، آن ح ــته ش ــط دانس غل
درســتی خواهــد شــد، و ایــن مخصــوص امــام ســجاد یــا ســایر امامان نیســت 

ــد. ــورد زندگــی همــه صــدق می کن ــن اصــل در م بلکــه ای
در مــورد امــام ســجاد، نامــه ی آن حضــرت بــه محمــد بــن شــهاب زهری، 
ــک  ــه ای اســت از ی ــن نام ــام اســت. ای ــه در زندگــی ام ــک حادث ــه ای از ی نمون
نفــر کــه منســوب بــه خانــدان پیامبــر اســت بــه یــک دانشــمند معــروف زمــان. 
ــک  ــی از ی ــد جزئ ــه میتوان ــن نام ــت: ای ــوان داش ــی می ت ــاره نظرهای ــن ب در ای
مبــارزه ی گســترده و وســیع بنیانــی باشــد، می توانــد یــک نهــی از منکــر ســاده 
باشــد و می توانــد اعتــراض یــک شــخصیت بــه شــخصیت دیگــر باشــد، هماننــد 
ــا شــخصیت هــا  ــان دو شــخصیت و ی اعتــراض هایــی کــه در طــول تاریــخ می
فــراوان دیــده شــده اســت. از ایــن جریــان بــه خــودی خــود و جــدا از بقیــه ی 
حــوادث آن دوره، چیــزی نمی تــوان فهمیــد. تکیــه مــن روی ایــن مســئله اســت 
کــه مــا اگــر حــوادث جزئــی را بریــده از آن جهت گیــری کلــی در زندگــی امــام 
ــده نخواهــد شــد، مهــم ایــن  ــام فهمی ــم، بیوگرافــی ام ــرار دهی مــورد مطالعــه ق

ــری کلــی را بشناســیم. ــا جهت گی اســت کــه م
نخســتین بحــث مــا دربــاره ی جهت گیــری کلــی امــام ســجاد در زندگــی 
اســت، و ایــن را بــا قراینــی از کلمــات و زندگــی خــود آن حضــرت، و نیــز بــا 

ــم و توضیــح می دهــم. ــاد می کن برداشــت کلــی از زندگــی ائمــه ی
بــه نظــر مــا پــس از صلــح امــام حســن کــه در ســال چهــل اتفــاق افتــاد، 
ــکام  ــا اح ــته و تنه ــه نشس ــه در خان ــدند ک ــع نش ــن قان ــه ای ــر ب ــت پیامب اهل بی
ــح،  ــاز صل ــان آغ ــه از هم ــد، بلک ــان کنن ــد بی ــه می فهمن ــان ک ــی را آن چن الله
ــت  ــا حکوم ــد ت ــم کنن ــات را فراه ــه مقدم ــود ک ــن ب ــان ای ــه امام ــه ی هم برنام
اســامی بــه شــیوه ای کــه مــورد نظرشــان بــود، بــر ســر کار آورنــد، و ایــن را بــه 

ــم. ــی می بینی ــام مجتب ــخنان ام ــی و س ــنی در زندگ روش
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..کار امــام حســن کار بنیانــی و بســیار عمیــق و زیــر بنایــی بــود. ده ســال 
امــام حســن بــا همــان چگونگــی هــا زندگــی کردنــد. در ایــن مــدت افــرادی را 
دور خــود جمــع کــرده و پــرورش دادنــد. عــده ای در گوشــه و کنــار بــا شــهادت 
ــت  ــه مخالف ــتگاه معاوی ــا دس ــان ب ــز خودش ــخنان مخالفت آمی ــا س ــان، ب خودش

کــرده و در نتیجــه آنهــا را تضعیــف نمودنــد.
پــس از آن نوبــت بــه امــام حســین رســید. آن بزرگــوار نیــز همــان شــیوه 
را در مدینــه و مکــه و جاهــای دیگــر دنبــال کردنــد، تــا اینکــه معاویــه از دنیــا 
رفــت و حادثــه کربــا پیــش آمــد. گرچــه حادثــه کربــا قیامــی بســیار مفیــد و 
ــه هــر حــال آن هدفــی را کــه امــام حســن  ــود، امــا ب ــرای اســام ب بارورنــده ب
ــردم را  ــه م ــرای اینک ــت، ب ــر انداخ ــه تاخی ــد ب ــال می کردن ــین دنب ــام حس و ام
مرعــوب کــرده، یــاران نزدیــک امــام حســن و امــام حســین را بــه دم تیــر بــرده 
و دشــمن را مســلط نمــود و ایــن جریــان بــه طــور طبیعــی پیــش می آمــد. اگــر 
قیــام امــام حســین بــه ایــن شــکل نبــود، حــدس بــر ایــن اســت کــه پــس 
از او و در آینــده ای نزدیــک امــکان حرکتــی کــه حکومــت را بــه شــیعه بســپارد 
وجــود داشــت. البتــه ایــن ســخن بدیــن معنــا نیســت کــه قیــام امــام حســین

ــن هیــچ شــکی نیســت. لکــن اگــر آن شــرایط  ــد انجــام می گرفــت و در ای نبای
ــود  نبــود و اگــر امــام حســین در آن جریــان شــهید نمی شــد احتمــال زیــادی ب

کــه آینــده ی مــورد نظــر امــام حســن بــه زودی انجــام گیــرد.
ــکیل  ــرای تش ــواره ب ــد و هم ــدف بودن ــن ه ــط و ای ــن خ ــال ای ــه دنب ..ائم
حکومــت اســامی تــاش می کردنــد. وقتــی امــام حســین در ماجــرا کربــا 
بــه شــهادت رســیدند و امــام ســجاد بــا آن وضــع بیمــاری بــه اســارت در آمدنــد، 
ــا آن  ــر ت ــد. اگ ــاز ش ــه آغ ــجاد از آن لحظ ــام س ــئولیت ام ــت مس در حقیق
تاریــخ قــرار بــر ایــن بــود کــه امــام حســن و امــام حســین آن آینــده را تامیــن 
ــه امــر کنــد، و  ــام ب ــر ایــن شــد کــه امــام ســجاد قی کننــد، از آن وقــت قــرار ب

ــان پــس از آن بزرگــوار. ســپس امام
بنابرایــن در کل زندگــی امــام ســجاد مــا بایــد در جســت و جــوی ایــن هــدف 
کلــی و خــط مشــی اصلــی باشــیم و بــی تردیــد بدانیــم کــه امــام ســجاد در 
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صــدد تحقــق همــان آرمانــی بودنــد کــه امــام حســن و امــام حســین آن را دنبــال 
می کردنــد.

امــام ســجاد در عاشــورای ســال شــصت و یــک هجــری بــه امامــت رســیدند 
ــدت آن  ــن م ــام ای ــدند. در تم ــهید ش ــموم و ش ــار مس ــود و چه ــال ن و در س
ــات  ــش جزئی ــن بین ــا ای ــون ب ــد. اکن ــال می کردن ــدف را دنب ــان ه ــوار هم بزرگ
ــه  ــد و چ ــی را پیمودن ــه مراحل ــه چ ــد ک ــری کنی ــجاد را پیگی ــام س کار ام
تاکتیــک هایــی را بــه کار بردنــد و چــه موفقیــت هایــی را بدســت آوردنــد.  تمــام 
جماتــی کــه آن حضــرت بیــان کردنــد و حرکاتــی کــه داشــتند و دعاهایــی کــه 
خواندنــد و مناجــات هــا و راز و نیــاز هایــی کــه بــه صــورت صحیفــه ســجادیه 
در آمــده اســت، تمــام اینهــا را بــا توجــه بــه آن خــط کلــی بایــد تفســیر کــرد، و 

ــدت امامــت: ــام در طــول م ــن موضــع گیری هــای ام همچنی
1. موضــع گیــری در برابــر عبیــداهلل بــن زیــاد و یزیــد کــه بســیار شــجاعانه 

و فداکارانــه بــود.
ــال ســوم  ــه در س ــه، کســی ک ــن عقب ــل مســرف ب ــری درمقاب 2. موضــع گی
ــه امــر او، مدینــه را ویــران کــرد و امــوال مــردم را غــارت  حکومــت یزیــد و ب

ــود. ــم ب ــرم و مای ــام بســیار ن ــری ام نمــود. در اینجــا موضــع گی
ــن و  ــروان، قویتری ــن م ــک ب ــا عبدالمل ــی ب ــام در رویاروی ــت ام 3. حرک
ــود. ــم ب ــی مای ــد و گاه ــی تن ــه گاه ــه، ک ــی امی ــای بن ــن خلف ــمند تری هوش

4. برخورد با عمربن عبدالعزیز
5. برخــورد امــام بــا اصحــاب و یــاران، و توصیــه هایــی کــه بــه دوستانشــان 

داشــتند.
6. برخورد با علمای درباری و وابسته به دستگاه های ستمگر حاکم.

تمــام ایــن برخــورد هــا و حرکــت هــا را بایــد بــا دقــت بررســی کــرد. و مــن 
تصــورم ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه این خــط کلــی، تمــام جزئیــات و حــوادث 
معناهــای بســیار رســا و شــیوایی پیــدا می کننــد. و اگــر چنانچــه بــا ایــن توجــه، 
وارد زندگــی امــام ســجاد بشــویم، آن بزرگــوار را انســانی در می یابیــم کــه در راه 
ایــن هــدف مقــدس کــه عبــارت اســت از تحقــق بخشــیدن بــه حکومــت خــدا 
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در زمیــن، و عینیــت بخشــیدن بــه اســام، تمــام کوشــش خــود را بــه کار بــرده 
ــه  ــه اســت، و قافل ــره گرفت ــا به ــت ه ــن فعالی ــد تری ــن و کار آم ــه تری و از پخت
ــود،  اســامی را کــه پــس از واقعــه عاشــورا در کمــال پراکندگــی و آشــفتگی ب
تــا انــدازه ی چشــمگیری پیــش بــرده اســت و دو ماموریــت بــزرگ و مســئولیت 
اصلــی را- کــه بــه آن اشــاره خواهیــم کــرد – کــه امامــان مــا هــر دورا بــا هــم بــه 
عهــده داشــتند، جامــه ی عمــل پوشــانده اســت و سیاســت و شــجاعت و دقــت 
و ظرافــت در کارهــا را رعایــت کــرده اســت، و چــون همــه ی پیامبــران و مــردان 
موفــق تاریــخ، پــس از ســی و پنــج ســال مبــارزه ی خســتگی ناپذیــر و بــه انجــام 
رســاندن بــار رســالت، ســرافراز و ســربلند از دنیــا رفتــه اســت و پــس از خــود، 
ــت  ــت و ماموری ــذاری امام ــپرده اســت. واگ ــر س ــام باق ــه ام ــت را ب ماموری
عظیــم تشــکیل حکومــت خــدا در زمیــن بــه امــام باقــر، بــه صــورت روشــنی 
در روایــات آمــده اســت. در روایتــی داریــم کــه امــام ســجاد فرزندانشــان را 
جمــع کردنــد، ســپس اشــاره کردنــد بــه محمــد بــن علــی – یعنــی امــام باقــر

– و فرمودنــد: ایــن صنــدوق را بــردار، ایــن ســاح را بگیــر، ایــن امانتــی اســت 
بــه دســت تــو، هنگامــی کــه صنــدوق را گشــودند، در آن قــرآن و کتــاب بــود.

مــن تصــورم ایــن اســت کــه آن ســاح رمــز فرماندهــی انقابــی اســت و آن 
ــد از  ــام بع ــه ام ــام آن را ب ــوژی اســامی اســت، و ام ــز تفکــر ایدئول ــاب رم کت
خــودش ســپرده اســت، و بــا خیــال راحــت و وجــدان آرام و با ســرفرازی بســیار 
در پیشــگاه خــدای متعــال و نــزد انســان های آگاه، دنیــا را وداع گفتــه و از دنیــا 

رخــت بربســته اســت. ایــن بــود ترســیم کلــی زندگانــی امــام ســجاد.
ــه ی کربــا  ــا دشــواری فــراوان آغــاز می شــود. حادث دوره امــام ســجاد کار ب
یــک تــکان ســختی در ارکان شــیعه – بلکــه در همــه جــای دنیــای اســام – داد. 
ــر و  ــا کشــتن پســر پیغمب ــم ســابقه داشــت، ام ــل و تعقیــب و شــکنجه و ظل قت
اســارت خانــواده ی پیغمبــر و بــردن اینهــا شــهر بــه شــهر و بــر نیــزه کــردن ســر 
ــب و  ــر آن ل ــر ب ــه ی پیغمب ــه بوس ــانی ک ــد کس ــوز بودن ــه هن ــرا – ک ــز زه عزی
دهــان را دیــده بودنــد – چیــزی بــود کــه دنیــای اســام را مبهــوت کــرد. کســی 
ــه حضــرت  ــه ب ــن شــعری ک ــه اینجــا برســد. اگــر ای ــه کار ب ــرد ک ــاور نمی ک ب
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ــا شــقیَق  زینــب علیهــا الســام منســوب اســت درســت باشــد: »مــا توّهمــُت ی
را مکتُوبــا1« اشــاره بــه ایــن نکتــه اســت، و ایــن برداشــت  ُفــوادی کان هــذا ُمقــدَّ
ــه سیاســت، سیاســت دیگــری  ــان احســاس شــد ک ــردم اســت. ناگه ــه ی م هم
اســت. ســختگیری از آنچــه کــه تــا بــه حــال حــدس زده می شــد باالتــر اســت. 
چیزهــای تصــور نشــدنی، تصــور شــد و انجــام شــد. لــذا یــک رعــب شــدیدی 
تمــام دنیــای اســام را گرفــت. مگــر کوفــه را، و کوفــه فقــط بــه برکــت توابیــن، 
و بعــد بــه برکــت مختــار، و ااّل آن رعبــی کــه ناشــی از حادثــه ی کربــا در مدینــه 
و جاهــای دیگــر بــود – حتــی در مکــه بــا وجــود اینکــه عبــداهلل زبیــر هــم بعــد 
از چنــدی قیــام کــرده بــود – یــک رعــب بــی ســابقه ای در دنیــای اســام بــود.

ــی  ــاد سیاس ــی، و فس ــاد اخاق ــع فس ــن وض ــری، ای ــع فک ــن وض ــر ای بناب
ــر در آخــور  ــزرگ، س ــب شــخصیت های ب ــر اســت. اغل ــل دیگ ــک عام ــم ی ه
ــتند. ــد، داش ــرآورده می ش ــت ب ــال حکوم ــیله رج ــه وس ــه ب ــادی ک ــات2 م تمنی

شــخصیت بزرگــی مثــل محمــد بــن شــهاب زهــری کــه خــودش یــک زمانــی 
شــاگرد امــام ســجاد هــم بــود، وابســته ی بــه دســتگاه شــد؛ کــه آن نامــه معــروف 
امــام ســجاد بــه محمــد بــن شــهاب زهــری، نامــه ای بــرای تاریــخ اســت کــه در 
»تحــف العقــول« و جاهــای دیگــر ثبــت شــده اســت، نشــان دهنــده ی ایــن اســت 
ــال  ــت{. امث ــزرگ بوده}اس ــخصیت های ب ــرای ش ــی ب ــتگی های ــه وابس ــه چ ک
محمــد بــن شــهاب زیاد}بودند.{یــک جملــه ای را مرحــوم مجلســی)رضوان اهلل علیه( 
ــه  ــت ک ــد اهلل اس ــن عب ــر ب ــرا جاب ــه ظاه ــد ک ــل می کنن ــر نق ــار از جاب در بح
ثناهــًم بمــا ســمعنا  امــام ســجاد فرمــود: »مــا نــدری کیــَف نصنــُع بالنّــاِس ان حدَّ
ــد،  ــول نمی کنن ــط قب ــه فق ــوا«، ن ــه َضِحک ــه و آل ــل اهلل علی ــوِل اهللِ ص ــن رس مِ
ــه  ــد ک ــر می کن ــی را ذک ــد ماجرای ــَعنا3«. بع ــًم یََس ــَکتَنا ل ــد »و اِن َس می خندن
حضــرت حدیثــی را نقــل کردنــد بــرای جمعــی، کســی در بیــن آن جمــع بــود، 
1. بحــار االنــوار، ج 45 ، ص 115،»ای ماهــی كــه كامــل نشــده خســوف كــرد و غــروب نمــود، ای پــاره ی دلــم؛ 

فکــر نمی كــردم كــه ایــن هــم مقــدر و نوشــته شــده باشــد.«
2. )م ن ی( آمال، آرزوها،آرزو های نفسانی.

3. بحــار االنــوار ،ج 6، ص 259،»مــا نمی دانیــم بــا مــردم چــه معاملــه كنیــم، اگــر نقــل كنیــم هــر چــه از پیامبــر 
شــنیده ایــم، می خندنــد؛ اگــر نقــل نکنیــم طاقــت نمی آوریــم.«
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اســتهزاء کــرد و قبــول نکــرد آن حدیــث را. بعــد دربــاره ســعید بــن مســیب و 
ــن مســیب  ــعید ب ــورد س ــه در م ــه البت ــد ک ــن بودن ــد از منحرفی ــری می گوی زه
ــون  ــه جــزء حواری ــل دیگــری دارد ک ــل را، دالی ــن دلی ــم ای ــول نمی کن ــده قب بن
ــت.  ــور اس ــن ج ــر، همی ــای دیگ ــری و خیلی ه ــورد زه ــا در م ــوده، ام ــام ب ام
بعــد ابــن ابــی الحدیــد عــده ی زیــادی از شــخصیت هــا و رجــال آن زمــان را 

ــد. ــرف بودن ــت، منح ــه از اهل بی ــا هم ــه اینه ــمرد ک می ش
ــد،  ــردم درســت می ش ــد اخــاق م ــد، بای ــردم درســت می ش ــن م ــد دی ..بای
بایــد مــردم از ایــن غرقــاب فســاد بیــرون می آمدنــد، بایــد دوبــاره جهت گیــری 
معنــوی، کــه لــبُّ لُبــاب دیــن و روح اصلــی دیــن همــان جهت گیــری معنــوی 
ــی  ــد زندگ ــد، می بینی ــگاه می کنی ــما ن ــذا ش ــد. ل ــا می ش ــه احی ــت، در جامع اس
و کلمــات امــام ســجاد زهــد اســت، »اَنَّ عامــَة الّزاهدیــَن فــی الّدنیــا الّراِغبیــَن 
فــی االخــرة1« شــروع یــک ســخن مفصــل طوالنــی اینگونــه اســت. اگرچــه در 
آن ســخن هــم یــک مفاهیــم و اشــاره بــه آن اهــداف کذایــی کــه ذکــر کردیــم، 
هســت. یــا »اَو ال ُحــرٌّ یـَـَدُع هــذه اللُّماَظــَة الهلهــا یعنــی الدنیــا، فلیــَس اِلنًُفســکًم 
ــة فــا تَبیُعوهــا بِغیرهــا2«. کلمــات امــام ســجاد، بیشــترینش زهــد  ثمــٌن ااّل الجنّ
اســت، بیشــترینش معــارف اســت، امــا بــاز معــارف را هــم در لبــاس دعــا. چــون 
همــان طــور کــه گفتیــم اختنــاق در آن دوران و نامناســب بــودن وضــع، اجــازه 
نمــی داد کــه امــام ســجاد بخواهنــد بــا آن مــردم بــی پــرده و صریــح و روشــن 
ــتند.  ــم نمی خواس ــردم ه ــتند، م ــتگاه نمی گذاش ــط دس ــه فق ــد؛ ن ــرف بزنن ح
اصــا آن جامعــه یــک جامعــه ی ناالیــق و تبــاه شــده و ضایــع شــده ای بــود کــه 
بایــد بازســازی می شــد. ســی و چهــار ســال، ســی و پنــج ســال، از ســال شــصت 
و یــک تــا نــود و پنــج، زندگــی امــام ســجاد اینطــوری گذشــته. البتــه هــر چــه 
ــدَّ  ــث »ارت ــان حدی ــه ی هم ــذا در دنبال ــر شــده اســت ل ــه گذشــته وضــع بهت ک

1. بحار االنوار، ج75، ص128،»عالمت كسانی كه در دنیا زاهد و پارسایند و دل به آخرت بسته اند.«
2. تحــف العقــول، ص 391، »آیــا آزاد مــردی هســت كــه ایــن پــس مانــده ی دهــان ســگ، یعنــی دنیــا را، بــرای 
ــا  ــه جــز ب اهلــش واگــذارد، بهــای جان هــای شــما چیــز جــز بهشــت)آخرت( نیســت، پــس آن]جانتــان[ را ب

آن ]بهشــت[ معاملــه نکنیــد.
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النــاُس بعــَد الحســین« از امــام صــادق، دارد کــه »ثــمَّ اِّن النَّــاَس لَِحقــوا و َكثُــروا« 
بعــد مــردم ملحــق شــدند، و مــا می بینیــم کــه همیــن طــور اســت. دوران امــام 
ــه خاطــر زحمــات ســی و  ــود، ایــن ب ــر کــه می رســد، وضــع فــرق کــرده ب باق

پنــج ســاله ی امــام ســجاد اســت. 1365/4/28
بعضــی فکــر می کننــد کــه اگــر امــام ســجاد می خواســت در مقابــل دســتگاه 
ــت و  ــر می داش ــت را ب ــم مخالف ــم عل ــتی او ه ــد بایس ــت کن ــه مقاوم ــی امی بن
یــا اینکــه مثــا بــه مختــار یــا عبــداهلل بــن حنظلــه ملحــق می شــد و یــا اینکــه 
ــا  ــرد. ب ــا را بدســت می گرفــت و آشــکارا مقاومــت مســلحانه می ک ــری آنه رهب
در نظــر گرفتــن وضعیــت زمــان حضــرت ســجاد می فهمیــم کــه ایــن تفکــر 

بــا توجــه بــه هــدف ائمــه یــک تفکــر نادرســتی اســت.
اگــر ائمــه از جملــه امــام ســجاد در ان شــرایط می خواســتند بــه چنیــن 
حــرکات آشــکار و قهــر آمیــزی دســت بزننــد، یقینــا ریشــه ی شــیعه کنده می شــد 
و هیــچ زمینــه ای بــرای رشــد مکتــب اهل بیــت و دســتگاه والیــت و امامــت در 
دوران بعــد باقــی نمی ماند،بلکــه همــه از بیــن می رفــت و نابــود می شــد. 
ــد،  ــار اعــام هماهنگــی نمی کنن ــه ی مخت ــام ســجاد در قضی ــم ام ــذا می بینی ل
گرچــه در بعضــی روایــات آمــده اســت کــه ارتباطاتــی پنهانــی بــا مختار داشــتند، 
ولــی هیــچ شــکی نیســت کــه آشــکارا بــا او هیــچ روابطــی نداشــته اند و حتــی در 
بعضــی از روایــات گفتــه می شــود کــه امــام ســجاد نســبت بــه مختــار بدگویــی 
ــزی  ــن عمــل تقیه آمی ــه ای ــه نظــر می رســد ک ــی طبیعــی ب ــن خیل ــد، و ای می کنن

باشــد کــه رابطــه بیــن آنهــا احســاس نشــود.
ــه دســت اهل بیــت مــی داد،  ــار پیــروز می شــد حکومــت را ب ــه اگــر مخت البت
امــا در صــورت شکســت اگــر بیــن امــام ســجاد و او رابطــه مشــخص و واضحــی 
ــه  ــیعیان مدین ــام ســجاد و ش ــن ام ــا نقمــت1 آن، دام وجــود می داشــت یقین
ــه  ــچ گون ــجاد هی ــام س ــذا ام ــد. ل ــع می ش ــیع قط ــته ی تش ــت و رش را می گرف

ــد. ــرار نمی کنن ــا او برق رابطــه ی آشــکاری ب
ــه  در روایــت آمــده اســت کــه وقتــی مســلم بــن عقبــه در ماجــرای ّحــره ب

1. )ن ق م ( عقوبت، عذاب، رنج و سختی.
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مدینــه می آمــد، کســی شــک نکــرد اولیــن شــخصیتی کــه مــورد نقمــت او قــرار 
ــر و روش  ــا تدبی ــجاد ب ــام س ــن ام ــت. لک ــین اس ــرد علی بن حس می گی
ــع شــد و آن  ــا از ســر ایشــان دف ــن ب ــه ای ــد ک ــار کردن ــه طــوری رفت حکیمان

حضــرت باقــی ماندنــد و طبعــا محــور اصلــی شــیعه باقــی مانــد.
ــه  ــت ک ــوار- هس ــار االن ــه بح ــب- از جمل ــی از کت ــی در بعض ــه روایات البت
ّــل حضــرت ســجاد پیــش مســلم بــن عقبــه اســت و مــن  حاکــی از اظهــار تذل

ــه: ــرای اینک ــم ب ــی می کن ــب قطع ــات را تکذی ــن روای ــم ای ه
اوال: این روایات به هیچ سند صحیحی متکی نیست.

ثانیا: روایات دیگری وجود دارد که آنها را از جهت مضمون تکذیب می کند.
در ماقــات امــام ســجاد بــا مســلم بــن عقبــه روایــات متعــددی هســت کــه 
هیــچ کــدام بــا همدیگــر ســازگار نیســتند و چــون برخــی از آن روایــات بــا منش 
و روش ائمــه منطبــق تــر و ســازگارتر اســت، مــا آنهــا را می پذیریــم و بــه طــور 
ــه  ــات دیگــر ب ــم، آن روای ــول کردی ــا را قب ــا آنه ــی م ــم. وقت ــول می کنی ــی قب کل
کلــی مــردود خواهــد شــد و مــن شــک نــدارم کــه آن روایــات نادرســت اســت.
ــام  ــات هســت از ام ــه در برخــی از آن روای ــاری ک ــه رفت ــه هرحــال آنگون ب
ــورد  ــرت برخ ــه حض ــت ک ــم نیس ــک ه ــن ش ــده، لک ــادر نش ــجاد ص س
ــان برخــوردی  ــر آن چن ــه اگ ــرا ک ــد، چ ــه نکردن ــن عقب ــلم ب ــا مس ــه ب خصمان
 داشــتند، حضــرت را بــه قتــل می رســاند و ایــن جریــان فکــری امــام حســین
کــه بایــد بــه وســیله امــام ســجاد تعقیــب می شــد، خســارت جبــران ناپذیــری 
ــود. لذااســت کــه امــام ســجاد می ماننــد و همــان طــور کــه در روایــات امــام  ب
صــادق دیدیــم، کــم کــم مــردم ملحــق شــدند و زیــاد شــدند. کار امام ســجاد 
– در حقیقــت – در چنیــن زمینــه ی ســخت و نــا مســاعد و غیــر قابــل ادامــه ای 
شــروع می شــود. البتــه دســتگاه عبــد الملــک – کــه بیشــترین دوران امامــت ســی 
ــراف  ــال اش ــود – کم ــه ب ــت گرفت ــن حکوم ــجاد را ای ــام س ــاله ی ام ــد س و چن
ــته  ــی گماش ــوس های ــت، جاس ــجاد داش ــام س ــی ام ــر زندگ ــارت را ب و نظ
بودنــد کــه وضــع زندگــی امــام ســجاد – حتــی مســئله داخلــی و خصوصــی آن 

ــد. ــزارش می دادن ــه او گ ــرت – را ب حض
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اهداف امام
اینــک زمینــه ی کار امــام ســجاد روشــن شــد. حــاال امــام می خواهــد در ایــن 
ــدف و روشــی  ــه ه ــد. اینجــا ب ــاز کن ــت، کار خــود را آغ ــن وضعی ــه و ای زمین
کــه ائمــه در پیــش گرفتــه انــد مختصــر اشــاره ای می کنــم ســپس بــه جزئیــات 

ــم. ــن روش می پردازی ــا ای ــی آن حضــرت ب زندگ
بــدون شــک هــدف نهایــی حضــرت ســجاد ایجــاد حکومــت اســامی اســت 
و همــان گونــه کــه در آن روایــت امــام صــادق آمــده اســت خــدای متعــال 
ســال هفتــاد را بــرای حکومــت اســامی در نظــر گرفتــه بــود و چــون در ســال 
شــصت حضــرت حســین بــن علــی بــه شــهادت رســید،به ســال صــد و چهــل و 
هفــت، صــد و چهــل و هشــت بــه تاخیــر افتــاد، ایــن کامــا حاکــی از این اســت 
ــک حکومــت اســامی  ــام ســجاد و ســایر ائمــه ایجــاد ی ــی ام ــه هــدف نهای ک
اســت. امــا حکومــت اســامی در ان شــرایط چگونــه بــه وجــود می آیــد؟ ایــن 

بــه چنــد چیــز نیــاز منــد اســت:
1( بایــد اندیشــه ی درســت اســامی کــه ائمــه حامــل واقعــی آن هســتند و 
همیــن اندیشــه اســت کــه بایــد مبنــای حکومــت اســامی قــرار بگیــرد، تدویــن 

و تدریــس و منتشــر شــود.
بعــد از اینکــه در طــول ســالیان متمــادی، جامعــه اســامی از تفکــر درســت 
ــل  ــر اصی ــای تفک ــر مبن ــی ب ــوان حکومت ــه می ت ــده، چگون ــدا مان ــامی ج اس
اســامی بــه وجــود آورد، در حالــی کــه زمینــه ســازی فکــری میــان مــردم انجــام 

ــن نشــده باشــد. ــل تدوی ــه باشــد و آن احــکام اصی نگرفت
ــل اســامی  ــه تفکــر اصی ــن اســت ک ــام ســجاد ای ــش ام ــن نق بزرگ تری
یعنــی توحیــد، نبــوت، مقــام معنــوی انســان، ارتبــاط انســان بــا خــدا و بقیــه ی 
چیزهــا را تدویــن کــرده اســت و مهمتریــن نقــش صحیفــه ســجادیه همیــن بــود. 
شــما صحیفــه ســجادیه را در نظــر بگیریــد ســپس اوضــاع فکــری اســامی مــردم 
ــا هــم فاصلــه  ــد اینهــا چقــدر ب ــد دی ــد، خواهی آن دوران را هــم در نظــر بگیری
دارد. در همــان وقتــی کــه همــه ی  مــردم دنیــای اســام در جهــت مــادی گــری 
و بــه ســوی حــرکات و انگیزه هــای مــادی ســیر می کردنــد و از شــخص خلیفــه 
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ــه محمــد  ــا علمــای اطــراف او – از جمل ــد الملــک مــروان اســت – ت – کــه عب
ــاری اســمی خواهــم آورد –  بــن شــهاب زهــری کــه بعــدا از ایــن علمــای درب
 همــه فکــر خــود خواهــی و دنیــا خواهــی را تعقیــب می کننــد، امــام ســجاد
ــَة  ــذه اللُّماظ ــدُع ه ــرٌّ یَ ــد:»اَو ال ح ــن می گوی ــد و چنی ــاب می کن ــردم خط ــه م ب
الهلهــا« آیــا آزادمــردی نیســت کــه ایــن پــس مانــده ی دهــان ســگ را بــه اهلــش 

بگــذارد.
ــات و  ــری معنوی ــدف گی ــت از: ه ــه عبارتس ــن جمل ــامی در ای ــر اس تفک
حرکــت در راه رســیدن بــه آرمان هــای معنــوی و اســامی، و انســان را در رابطــه 
بــا خــدا و در رابطــه بــا تکالیــف قــرار دادن. و ایــن درســت نقطــه ی مقابــل آن 
چیــزی اســت کــه حرکــت مــادی مــردم آن روز ایجــاد می کــرد. ایــن نمونــه ای 
بــود کــه بیــان کــردم و امــام ســجاد از قبیــل ایــن نمونــه بایــد کارهــای فراوانــی 
ــه صــورت  ــه تفکــر اســامی ب ــا باشــد ک ــن کاره ــه نتیجــه ای ــی داد ک انجــام م
واقعــی خــود در فضــای جامعــه اســامی محفــوظ بمانــد و از بیــن نــرود. ایــن 

اولیــن کار امــام ســجاد بــود.
ــد  ــه حقانیــت آن کســانی کــه حکومــت بای 2( آشــنا کــردن مــردم نســبت ب
بــه دســت آنهــا تشــکیل شــود. در حالــی کــه تبلیغــات ضــد خانــدان پیامبــر در 
طــول ده هــا ســال تــا دوران امــام ســجاد غوغــا کــرده و عالــم اســام را پــر 
کــرده و احادیــث مجعــول فراوانــی از قــول پیامبــر در خــاف جهــت حرکــت 
اهل بیــت و حتــی در مــواردی مشــتمل بــر ســب1 و لعــن اهل بیــت جعــل شــده 
و در بیــن مــردم پخــش شــده بــود، و مــردم هیــچ گونــه آگاهــی از مقــام معنــوی 
ــت  ــه دســت اهل بی ــی ب ــوان حکومت ــه می ت ــت نداشــتند، چگون و واقعــی اهل بی

تشــکیل داد؟
بنابرایــن یکــی از اهــداف و حرکت هــای مهــم دیگــر امــام ســجاد ایــن 
ــام  ــه مق ــت و اینک ــت اهل بی ــه حقانی ــبت ب ــردم را نس ــت م ــه می بایس ــت ک اس
والیــت و امامــت و حکومــت حــق اینهاســت و اینــان خلیفــه ی واقعــی پیامبــر 
هســتند، روشــن ســازند و مــردم نیــز می بایســت بــه ایــن مســئله آشــنا شــوند. و 

1. )س ب ب(دشنام، ناسزا.
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ایــن مطلــب ضمــن اینکــه جــزء ایدئولــوژی و تفکــر اســامی اســت، در عیــن 
ــتگاه  ــد دس ــر ض ــی ب ــت سیاس ــک حرک ــی ی ــی دارد، یعن ــت سیاس ــال ماهی ح

حاکــم.
3( امــام ســجاد بایــد تشــکیاتی بــه وجــود مــی آورد کــه آن تشــکیات 
ــه  ــه ک ــد. در جامع ــده باش ــی در آین ــای سیاس ــی حرکت ه ــور اصل ــد مح بتوان
ــه  ــی و معنــوی و هــم نوعــی، ب ــاق و فقــر و فشــار های مال ــر اختن ــر اث مــردم ب
تنهایــی  و جدایــی و دوری و از هــم گسســتگی عــادت کــرده انــد، حتــی شــیعه 
تحــت آن چنــان فشــار و ارعابــی قــرار گرفتــه انــد کــه تشکیاتشــان متاشــی 
ــا یــک عــده  شــده اســت، امــام ســجاد چگونــه می توانــد دســت تنهــا یــا ب

افــراد غیــر منظــم و غیــر متشــکل کار خــود را آغــاز کنــد؟
بنابرایــن کار دیگــر امــام ســجاد ایــن اســت کــه تشــکیات شــیعی را بــه راه 
بیانــدازد. ایــن چیــزی کــه از دیــدگاه مــا از دوران امیرالمومنیــن وجود داشــته 
ــه  ــا زمین ــار تقریب و ســپس در ماجــرای عاشــورا و واقعــه حــّره و واقعــه ی مخت

هایــش متاشــی شــده، ایــن را نوســازی و بازســانی کنــد.
نتیجه اینکه امام سجاد سه کار اصلی دارد:

1. تدویــن اندیشــه ی اســامی بــه صــورت درســت و طبــق مــا انــزل اهلل، پــس 
از آنکــه مدت هایــی بــر تحریــف یــا فراموشــی ایــن اندیشــه گذشــته اســت.

2. اثبــات حقانیــت اهل بیــت و اســتحقاق آنهــا نســبت بــه خافــت و والیــت 
و امامــت.

3. ایجاد تشکیات منسجم برای پیروان آل محمد یعنی پیروان تشیع.
ــام  ــم در دوران ام ــم و ببینی ــی کنی ــد بررس ــا بای ــه م ــی ک ــه کار اصل ــن س ای
ســجاد کــدام یــک از ایــن ســه کار در دســت انجــام بــوده اســت. در کنــار 
ایــن ســه کار، کارهــای دیگــری هــم وجــود دارد کــه اینهــا کارهــای حاشــیه ای 
یــا ضمنــی اســت. از جملــه اینکــه گاهــی اظهاراتــی و حرکاتــی از خــود امــام 
یــا از طــرف یــاران ایشــان انجــام بگیــرد کــه آن فضــای اختنــاق را تــا حــدودی 

بــاز کنــد.
ــام در  ــود ام ــا خ ــام ی ــاران ام ــه ی ــددی ک ــای متع ــم در ماجراه ــا می بینی م
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ــه  ــد- ب ــرده بودن ــدا ک ــتری پی ــتحکامات بیش ــه اس ــت ک ــه آن وق ــع – البت مجام
ــه آن  ــن اســت ک ــرای ای ــارات فقــط ب ــن اظه ــه ای ــد ک ــی دســت می زنن اظهارات
فضــای مختنــق را بشــکند و یــک هــوای لطیفــی در بیــن ایــن جــو گرفتــه بــه 
وجــود بیایــد. ایــن یکــی از کارهــای حاشــیه ای اســت کــه نمونــه اش را یــاد آور 

خواهــم شــد.
یکــی دیگــر از کارهــای حاشــیه ای، دســت و پنجــه نــرم کردن هــای خفیفــی 
بــا دســتگاه های حکومتــی یــا وابســتگان بــه آنهاســت، مثــل قضایایــی کــه بیــن 
امــام ســجاد و عبدالملــک بارهــا اتفــاق افتــاده اســت و مثــل امــوری کــه بیــن 
ــن  ــد ب ــل محم ــک – از قبی ــه عبدالمل ــته ب ــای منحــرف وابس ــا علم حضــرت ب
ــاران  ــن ی ــه بی ــی ک ــن بعضــی از درگیریهای ــری – رخ داده و همچنی شــهاب زه
ائمــه و خلفــا گذشــته اســت، کــه اینهــا بــه منظــور ایــن بــوده کــه مقــداری از 
ــردم  ــان ک ــن بی ــه م ــداری ک ــن مق ــا همی ــاز کنند.اگــر کســی ب ــه را ب جــّو گرفت
وارد شــود در روایــات اخاقــی، موعظــه هــا، نامــه هــا و دیگــر روایاتــی کــه از 
زبــان امــام ســجاد نقــل شــده و یــا برخوردهایــی کــه در زندگــی امــام ســجاد 
بــوده، تمــام آنهــا برایــش معنــا پیــدا می کنــد، یعنــی خواهــد دیــد کــه همــه ی آن 
اظهــارات و برخــورد هــا در یکــی از ایــن ســه خطــی کــه اشــاره کردیــم و اینهــا 
در کل بــرای ایجــاد حکومــت اســامی اســت، البتــه امــام در ایــن فکــر نبودنــد 
کــه حکومــت اســامی در زمــان خــودش تشــکیل شــود چــون می دانســتند کــه 
ــد  ــکیل خواه ــام صادقتش ــت در دوران ام ــی در حقیق ــده – یعن ــن در آین ای

شــد. پاسداراســام، ش8 
بــا ایــن ســه کار زمینــه بــرای تشــکیل حکومــت اســامی نظــام علــوی امــکان 
 ــجاد ــام س ــم، ام ــد می کن ــم تاکی ــم االن ه ــا گفت ــه قب ــد. البت ــر می ش پذی
ــن  ــان خودشــان ای ــود کــه در زم ــن ب ــام صــادق نظرشــان ای ــر خــاف ام ب
ــوم  ــرا معل ــرار شــود، زی ــت اســامی برق ــد و حکوم ــدا کن ــل پی ــت تبدی حاکمی
بــود کــه زمینــه در دوران زندگــی امــام ســجاد آمــاده نمی شــد. ظلــم و اختنــاق 
و تاریکــی و فشــار بیــش از اینهــا بــود کــه در ظــرف ایــن ســی ســال بتــوان آن را 
برطــرف کــرد، بلکــه امــام ســجاد بــرای دوران آینــده کار می کــرد. حتــی بــه 
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قرایــن متعــددی می فهمیــم کــه امــام باقــر هــم در دوران زندگیشــان بــه قصــد 
ایــن نبودنــد کــه حکومــت اســامی را در زمــان خودشــان تشــکیل بدهنــد. یعنــی 
ــام ســجاد  ــه شــهادت ام ــج ه.ق ک ــود و پن ــال ن ــا س ــک ت ــال شــصت و ی از س
اســت و از ســال نــود و پنــج تــا ســال صــدو چهــارده کــه شــهادت امــام باقــر 
اســت، هیــچ کــدام از اینهــا بــه ایــن فکــر کــه در زمــان خودشــان ایــن حکومــت 
ــه  ــن همانگون ــد. بنابرای ــدت کار می کردن ــذا دراز م ــد. و ل تشــکیل بشــود، نبودن

کــه اشــاره شــد، روش امــا ســجاد بــرای دراز مــدت بــود.
ــه  ــام ســجاد وارد شــویم . آنچــه را ک ــات ام ــه بیان ــم ب ــون می خواهی اکن
ــی  ــا زندگ ــی م ــم. چــون وقت ــرون بیاوری ــجاد بی ــام س ــای  ام ــم، از گفته ه گفتی
ــور،  ــن منظ ــرای ای ــا ب ــع م ــن منب ــی تری ــم، اصل ــل می کنی ــجاد را تحلی ــام س ام

کلمــات خــود آن حضــرت اســت.
ــن  ــا همی ــه کــه در مــورد زندگــی همــه ائمــه داب و روش م همــان گون
اســت. مــا اظهــارات خــود ائمــه و روایاتــی کــه صــادر از زبــان خــود ائمه اســت 
را بهتریــن منبــع و مــدرک بــرای شــناخت زندگــی آنهــا می دانیــم؛ منتهــی قبــا 
هــم اشــاره کردیــم کــه مــا ایــن بیانــات را در صورتــی درســت درک می کنیــم 
کــه بــه جهــت حرکــت ائمــه و مقصــود و مقصــد آنهــا از ایــن مبــارزه و تــاش  
ــه  ــی را ک ــورت کلمات ــن ص ــر ای ــیم و در غی ــنا باش ــه می کردند،آش ــیری ک وس
خواهــم گفــت، بــد معنــا خواهیــم کــرد. و حــاال کــه بــه آن آشــنا شــدیم، کــه 
تــازه خــود آن آشــنایی هــم بــه برکــت بیانــات خودشــان هســت، خواهیــم دیــد 
کــه مــا از کلمــات ائمــه چــه اســتفاده های درســتی در ایــن زمینــه می کنیــم.
قبــل از آنکــه وارد بحــث شــویم، بایــد نکتــه ی کوتاهــی را یــاد آوری کنیــم، و 
ــد و نمی توانســتند  ــاق زندگــی می کردن آن اینکــه امــام چــون در دوران اختن
ــه و  ــیوه موعظ ــد، از ش ــان کنن ــح بی ــکار و صری ــان را آش ــورد نظرش ــم م مفاهی
دعــا اســتفاده می کردنــد. دعــا مربــوط بــه صحیفــه ســجادیه اســت – کــه آن را 
بعــدا ذکــر می کنیــم – و موعظــه مربــوط بــه بیانــات و روایاتــی اســت کــه از آن 
حضــرت نقــل شــده اســت. در غالــب بیانــات امــام ســجاد یــا شــاید بتــوان 
گفــت در همــه، لحــن کام، لحــن موعظــه اســت. و در ضمــن بیــان موعظــه و 
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نصیحــت، آنچــه را کــه قبــا اشــاره کــردم، امــام بیــان کــرده انــد و شــما وقتــی 
ــه ای را مشــاهده  ــه ایــن بیانــات نــگاه کنیــد، روش حکیمانــه ی  بســیار زیرکان ب
ــر  ــه ظاه ــه ب ــن اینک ــا آن روش ضم ــد. و ب ــش گرفتن ــام در پی ــه ام ــد ک می کنی
دارنــد مــردم را موعظــه و نصیحــت می کننــد، آنچــه را کــه میخواهنــد در ذهــن 
ــه مــردم القــا می کننــد و ایــن بهتریــن نحــو انتقــال و  مــردم جــا بگیــرد آن را ب

القــای ایدئولــوژی و افــکار درســت اســت.

بیانات امام سجاد؛ تجلی گاه مبارزه سیاسی
در اینجــا کلمــات امــام را کــه در کتــاب تحــف العقــول نقــل شــده اســت، 
ــل  ــجاد نق ــام س ــه از ام ــی ک ــن مطالب ــم. در ای ــرار می دهی ــی ق ــورد بررس م
می شــود، مــا چنــد نــوع مطلــب مشــاهده می کنیــم کــه بــه همیــن جهاتــی کــه 

ــد. ــاره می کنن ــده، اش ــر ش ذک
ــت و از  ــردم اس ــه ی م ــه عام ــاب ب ــه خط ــت ک ــی اس ــوع آن بیانات ــک ن ی
خــود بیــان هــم پیداســت کــه شــنونده و خواننــده ی ایــن بیــان عــده خاصــی از 

ــتند. ــجاد نیس ــام س ــای ام ــن1 و از کادره ــکان و خصیصی نزدی
ــتناد  ــات اس ــه آی ــا ب ــت، دائم ــردم اس ــه ی م ــه عام ــه ب ــاب ک ــن خط در ای
ــام  ــک ام ــوان ی ــه عن ــجاد را ب ــام س ــه ام ــی ک ــه ی مردم ــه عام ــود. چراک می ش
ــد.  ــد، اســتدالل میخواهن ــل می خواهن ــرای حــرف هایــش دلی ــد، ب ــگاه نمی کنن ن
بــه همیــن جهــت امــام یــا بــه آیــات اســتدالل می کننــد یــا بــا اســتعاره، از آیــات 
کمــک می گیرنــد. در ایــن روایــت شــاید پنجــاه مــورد یــا بیشــتر، آیــه ی قــرآن 
ــی در  ــه صــورت اســتعاره مشــاهده می شــود. ول ــا ب ــه صــورت مســتقیم ی ــا ب ی
ــرا آنهــا امــام  ــد ایــن طــور نیســت، زی بیــان بعــدی چــون مخاطــب مومنیــن ان
ســجاد را می شناســند، و امــام ســجاد بــرای آنهــا کــه ســخن او را قبــول دارنــد، 
ــه  ــد، آی ــگاه کنی ــه ن ــا آخــر ک ــذا از اول ت ــد. ل ــرآن اســتناد نمی کنن ــات ق ــه آی ب

قــرآن بســیار کــم اســت.
ــه  ــه می فرماید:»موعظت ــول ک ــف العق ــت در تح ــی اس ــیار مفصل ــت بس روای

1.)خ ص ص(یاران بسیار خاص.
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ــال  ــن موعظــه م ــه.1«. ای ــوَم جمع ــره ایّاهــم ُكلَّ ی ــه و شــیعته و تَذكی لســائر اصحاب
ایــن بــوده کــه اصحــاب حضــرت و شــیعیان حضــرت و دوســتان حضــرت، آن 
را در هــر روز جمعــه در مجامــع خودشــان، یــا بــه طــور غیــر جمــع، بــه طــور 
انفــرادی بخواننــد. در اینجــا دایــره مخاطبیــن، دایــره ی وســیعی اســت کــه ایــن 
نکتــه از قراینــی کــه در خــود ایــن روایــت مفصــل هســت، اســتنباط می شــود. 
در ایــن روایــت مفصــل اوال خطــاب بــه صــورت »ایهــا المومنــون؛ ایهــا االخــوه« 
و امثــال اینهــا نیســت،»ایها النــاس« اســت کــه خطــاب عــام اســت، در حالــی کــه 
بعضــی از روایــات دیگــر، خطــاب بــه صــورت خطــاب بــه مومنیــن اســت. بنابــر 

ایــن خطــاب، عمومــی اســت.
ــورد  ــح م ــه صــورت صری ــتگاه را ب ــه دس ــزی ک ــت، چی ــن روای ــا در ای ثانی
مواخــذه و عتــاب قــرار بدهــد، وجــود نــدارد. صرفــا بیــان عقائــد، بیــان آنچــه 
کــه انســان بایــد بدانــد و یــاد آوری اعتقــادات و معــارف اســامی اســت. و همان 
طــور کــه عــرض کــردم همــه بــه زبــان موعظــه هســت کــه ایــن گونــه شــروع 
می شــود و می فرمایــد: تقــوای خــدا را پیشــه کنیــد و بدانیــد کــه بــه ســوی خــدا 
بــر می گردیــد و آن گاه بــه عقایــد اســامی می رســد و مــردم را توجــه می دهــد 
بــه اینکــه شــما بایــد اســام را بــه درســتی بفهمیــد. ایــن معنایــش ایــن اســت 
ــزه ی  ــان انگی ــد. در حقیقــت، در ضمــن ایــن بی کــه اســام را بدرســتی نمی دانی

شــناخت درســت اســام را در مــردم بیــدار می کنــد.
مثــا ببینیــد امــام ســجاد چقــدر از شــیوه جالبــی اســتفاده کــرده، در اینجــا 
ــُده« در  ــَت تَعبُ ــذی ُكن ّ ــَک ال ّ ــًن َرب ــاالنَِک َع ــا یَس ــه »اال و اِّن اَّوَل م ــد ک می فرمای
ــو  ــه ت ــی ک ــرس از آن وقت ــد بت ــد، می گوین ــن روال نصیحــت پیــش می رون همی
را در قبــر بگذارنــد، و نکیــر و منکــر بــه ســراغ تــو بیاینــد و اولیــن چیــزی کــه از 
تــو ســوال کننــد، از خــدای توســت، کــه او را عبــادت می کنــی. یعنــی انگیــزه ی 
ــد. »و  ــدار می کنن ــد را در ذهــن مستمعشــان بی ــدن توحی شــناخت خــدا و فهمی
عــن نبیّــَک الـّـذی اُرســَل اِلیــک« از پیامبــری کــه بــه ســوی تــو فرســتاده شــده، 
ــد.»و  ــده می کنن ــوت را در آن زن ــئله نب ــناخت مس ــزه ش ــد؛ انگی ــوال می کنن س

1.تحف العقول، ص 249.
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ــَک  ــن كتاب ــد.»و ع ــت ســوال می کنن ــه« از دین ــُن ب ــَت تَدی ــذی كن ّ ــَک ال ــن دین ع
ــد. ــت ســوال می کنن ــوه« از کتاب ــَت تَتُل ّــذی كن ال

ــی  ــب اساســی اســام یعن ــن مطال ــد اصلــی و ای ــن عقای آن گاه در خــال ای
توحید،نبــوت، قــرآن و دیــن آن نکتــه اساســی مــورد نظرشــان را بیــان می کنند:»و 
عــن اِمامــَک الـّـذی كنــَت تَتــَواّله1« از آن امامــی کــه تــو والیــت آن را داری ســوال 
ــان  می کننــد. مســئله امامــت را در اینجــا مطــرح می کننــد، مســئله امامــت در زب
ائمــه یعنــی مســئله حکومــت، فرقــی بیــن مســئله والیــت و مســئله امامــت در 
زبــان ائمــه نیســت. اگرچــه ولــی و امــام ممکــن اســت معناهــای متفاوتــی داشــته 
باشــند، امــا ایــن دو مســئله – مســئله والیــت و مســئله امامــت – در زبــان ائمــه 
ــی آن  ــد یعن ــر می کنن ــا ذک ــه اینج ــی ک ــت. امام ــی اس ــراد یک ــت، م ــی اس یک
کســی کــه هــم متکفــل2 ارشــاد و هدایــت توســت از نظــر دینــی، هــم متکفــل 
اداره ی امــور زندگــی توســت از نظــر دنیــا، یعنــی جانشــین پیغمبر...امــام یعنــی 
رهبــر جامعــه، یعنــی آن کســی کــه مــا هــم دینمــان را از او یــاد می گیریــم، هــم 
اداره دنیامــان بــه دســت اوســت. اطاعــت او هــم در امــور دینــی، هــم در امــور 
دنیــا بــر مــا واجــب اســت.... لیکــن شــما ماحظــه کنیــد کــه در دنیــای تشــیع، 
در طــول قرن هــای متوالــی چطــور ایــن مســئله بــه غلــط جــا افتــاده بــود. مــردم 
خیــال می کردنــد کــه یــک نفــری در جامعــه حکومــت می کنــد کــه اداره امــور 
ــح  ــد، صل ــگ می کن ــد، جن ــط می کن ــض و بس ــت، قب ــت اوس ــه دس ــی ب زندگ
ــی  ــر و نه ــردم ام ــه م ــدد. ب ــات میبن ــد، مالی ــد می کن ــر کار میخواه ــد، ه می کن
می کنــد؛ یــک نفــر هــم در جامعــه هســت کــه دیــن انســان را درســت میکنــد! آن 
اولــی حاکــم اســت، ایــن دومــی در زمــان قرن هــای بعــد از غیبــت، عالــم اســت 
و در زمــان مثــا ائمــه، امــام اســت. یعنــی امــام در دوران ائمــه را، مــا بــه مثــاِب3 
عالــم دینــی در دوران غیبــت تصــور می کردیــم کــه یــک تصــور غلطــی اســت.
ــا  ــد در منــی ی ــام یعنــی پیشــوا. امــام صــادق وقتــی کــه می آمدن کلمــه ی ام

1.تحف العقول، ص 249.
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3. )ث و ب( همانند.
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عرفــات، فریــاد می کشــیدند»ایّها النــاُس اِنَّ رســوَل اهلل كاَن االمــام« پیغمبــر، امــام 
ــام یعنــی آن کســی کــه هــم امــور دینــی مــردم دســت اوســت و هــم  ــود. ام ب
امــور دنیایــی مــردم. در جامعــه ی اســامی دوران عبدالملــک مــروان، کــه امــام 
ســجاد آن وقــت زندگــی می کردنــد، ایــن معنــی غلــط جــا افتــاده بــود. امامــت 
جامعــه، یعنــی ادره امــور زندگــی مــردم و قبــض و بســط نظــام زندگــی آنهــا کــه 
بخــش مهــم امامــت اســت، و ایــن از دســت اهلــش گرفتــه شــده و بــه دســت 
ــردم  ــام می دانســت، و م ــود و آن نااهــل خــودش را ام نااهــان ســپرده شــده ب
ــروان و  ــک م ــردم عبدالمل ــی م ــد. یعن ــام شــناخته بودن ــدت، ام اورا در طــول م
پیــش از او یزیــد و بعــد از عبدالملــک هــم کســان دیگــر را امــام شــناخته بودند و 
آنــان را بــه عنــوان رهبــر جامعــه و حاکــم بــر نظــام اجتماعــی مــردم قبــول کــرده 

بودنــد. و ایــن در ذهــن مــردم جــا افتــاده بــود.
وقتــی امــام ســجاد می فرمایــد، از امامــت، در قبــر از تــو ســوال می کننــد، 
ــودی؟ و آن  ــرده ب ــاب ک ــت انتخ ــام درس ــو ام ــه ت ــد ک ــو می گوین ــه ت ــی ب یعن
ــه  ــه ات ب ــری جامع ــه رهب ــرد، آن کســی ک ــت می ک ــو حکوم ــر ت ــه ب کســی ک
دســت او بــود، آیــا او بــه راســتی امــام بــود؟ بــه راســتی آن همــان کســی بــود 
کــه خــدا بــه امامــت او راضــی بــود؟ بــا ایــن مطلــب مــردم را نســبت بــه ایــن 
مســئله حســاس می کنــد، بیــدار میکنــد. بــه ایــن وســیله امامــت را کــه آن روز 
دســتگاه بنــی امیــه مایــل نبــود بــه کلــی راجــع بــه آن صحبتــی بشــود، امــام در 
روال موعظــه، در ضمــن یــک گفتــار، خطــاب بــه عامــه ی مــردم، در ذهــن مــردم، 
ــام  ــی آرام ام ــای خیل ــک از روش ه ــن ی ــد. ای ــده می کن ــد و زن ــدار می کن بی

ــز می رســیم. ــه روش هــای تندتــرش نی ســجاد اســت، کــه بعــد ب
ــم  ــه عامــه ی مــردم اســت، می بینی ــوط ب ــان عمومــی کــه مرب ــن، در بی بنابرای
کــه امامــان بــه زبــان موعظــه معــارف اســامی، و از جملــه آن معارفــی را کــه 
ــده می کنــد،  مــورد نظــر خــاص خــود آن حضــرت هســت، در ذهــن مــردم زن
ــن  ــه در ای ــد آنچــه ک ــاد بگیرن ــا را ی ــز ه ــن چی ــردم ای ــه م ــد ک و ســعی می کن

خطــاب مــورد توجــه اســت، دو نکتــه اســت:
ــوع  ــردم اســت از ن ــه م ــه عام ــاب ب ــه خط ــام ک ــات ام ــن بیان ــه ای اول اینک
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ــام  ــان، ام ــن بی ــی در ای ــادآوری اســت. یعن ــوع تذکــر و ی آمــرزش نیســت، از ن
ــئله  ــا مس ــکافد، ی ــد و بش ــاز کن ــردم ب ــرای م ــد را ب ــئله توحی ــیند مس نمی نش
ــد. از  ــادآوری می کن ــه تذکــر می دهــد، ی ــد. بل ــرای مــردم تفســیر کن نبــوت را ب
مســئله نبــوت چــرا؟ بــه خاطــر اینکــه در جامعــه آن روز کــه امــام ســجاد در آن 
زندگــی می کردنــد، هنــوز فاصلــه تــا زمــان پیغمبــر آن قــدر نشــده کــه عقایــد 
اســامی بــه طــور کلــی انحــراف پیــدا کنــد و تحریــف بشــود. درآن روز بســیار  
کســانی بودنــد کــه پیغمبــر را دیــده بودنــد و دوران خلفــای راشــدین بــر آنهــا 
گذشــته بــود و ائمــه بــزرگ خودمــان امیــر المومنیــن، امــام حســن، امــام حســین 
علیهــم الســام را دیــده بودنــد و از لحــاظ نظــام اجتماعــی، آن چنــان وضعــی 
ــا نســبت  ــد و نبــوت ی ــه مســئله توحی ــود، کــه مــردم نســبت ب پیــش نیامــده ب
بــه مســئله معــاد و قــرآن دچــار اشــتباه و تحریــف بنیانــی و اصولــی باشــند. بلــه، 
یادشــان رفتــه بــود، زندگــی مــادی موجــب شــده بــود کــه مــردم فکــر اســام و 

فکــر اعتقــاد بــه اســام و گرایــش بــه آن رابــه کلــی فرامــوش کننــد.
ــار  ــر فش ــردم را زی ــه، م ــادی در جامع ــی و م ــای دنیای ــان جریان ه آن چن
ــابقه در  ــرای مس ــان، ب ــی انس ــه در زندگ ــر اینک ــا فک ــه اص ــود ک ــته ب گذاش
ــود و  ــی وجــود دارد، از ذهــن مــردم خــارج شــده ب معنویــات و خیــرات میدان
کســی بــه فکــر فراگرفتــن ایــن نبــود. اگــر هــم فــرا می گرفتنــد، ظواهــر و امــور 
 ــرم ــردم در دوران رســول اک ــه م ــتی را ک ــد. برداش ــرا می گرفتن ســطحی را ف
ــتند، آن  ــد داش ــرم از توحی ــر اک ــان پیغمب ــه زم ــل ب ــن در دوران متص و همچنی
ــه  ــاج ب ــتند. احتی ــردم نداش ــن م ــان را ای ــیت را و آن درکش ــاس و حساس احس
ــف شــده  ــه تحری ــود ک ــزی نب ــد، چی ــدا کنن ــن درک را پی ــه ای ــر داشــت ک تذک

ــد. ــح کنن ــد آن را تصحی ــا بخواهن باشــد، ت
بــر خــاف دوران هــای بعــد، ماننــد دوران امــام صــادق کــه مســئله اینطور 
نبــود. در آن وقــت متکلمیــن زیــادی و بــه اصطــاح متفلســفین و متفکرینــی از 
اســامی هــا پیــدا شــده بودند، کــه تحــت نام هــای گوناگونــی در مســاجد بزرگ، 
مثــل مســجد مدینــه و حتــی مســجد الحــرام و مثــل مســجد شــام می نشســتند و 
عقائــد و افــکار انحرافــی را تدریــس می کردنــد. آنجــا مثــل ابــن ابــی العوجایــی 
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ــان  ــس و بی ــدا را تدری ــه خ ــادی ب ــی اعتق ــی ب ــه، یعن ــه َزنَدق ــد ک ــدا می ش پی
ــگاه  ــه ن ــادق ک ــام ص ــات ام ــما در بیان ــذا ش ــرد. ل ــتدالل می ک ــرد، اس می ک
ــان  ــه صــورت اســتداللی بی ــال آن ب ــد و نبــوت و امث ــد کــه توحی ــد، می بینی کنی
ــتدالل  ــم، اس ــتدالل خص ــل اس ــه در مقاب ــت ک ــن هس ــه ای ــاج ب ــود. احتی می ش
بیایــد1. در بیانــات امــام ســجاد چنیــن چیــزی نیســت. حضــرت نمی خواهــد 
بــه صــورت اســتداللی مطالــب اســامی را بیــان کنــد، بلکــه یــادآوری و اشــاره 
ــن  ــد ای ــد و نبــوت می پرســند«، می بینی ــه توحی ــو راجــع ب ــر از ت ــد.»در قب می کن
بــرای ایــن اســت کــه یــک تکانــی بخــورد و بــرود دنبــال ایــن مســئله و ایــن 
چیــزی را کــه در ذهنــش بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت، مجــددا بــه 

یــاد بیــاورد.
ــه حاکــی از  ــزی ک ــام ســجاد چی ــب اینکــه، در دوران ام خاصــه ی مطل
برگشــت از تفکــرات اســامی حتــی بــه وســیله ی حــکام باشــد، وجــود نــدارد. 
التبــه در یــک مــورد بــه نظــر مــن می رســد و آن شــعر یزیــد اســت، کــه یزیــد 
در مجلســی کــه اســرای اهل بیــت را وارد کردنــد، شــعری از روی مســتی خوانــد 
و گفت:»لَِعبـَـت هاِشــٌم بِالُملــِک فـَـال َخبـَـٌر جــاَء َو ال َوٌحــٌی نـَـَزل2« یعنــی بنی هاشــم 
ــن  ــود. در ای ــی در کار نب ــن و وح ــئله دی ــد و مس ــازی می کردن ــت ب ــا حکوم ب
مــورد هــم میتــوان گفــت کــه اگــر غلطــی کــرده، مســت و در حــال مســتی ایــن 
ســخن را گفتــه اســت. و اال حتــی مثــل خــود عبدالملــک یــا حجــاج، کســانی 
نبودنــد کــه آشــکارا بــا اندیشــه توحیــد و یــا اندیشــه ی نبــوت مخالفــت کننــد. 
ــرآن می کــرد کــه یکــی  ــاوت ق ــدر ت ــود کــه آن ق ــروان کســی ب عبدالملــک م
از قــّراء قــرآن شــناخته شــده بــود. منتهــی وقتــی بــه او خبــر دادنــد تــو خلیفــه 
ــی َو  ــراُق بَین ــرآن را بوســید و گفت:»هــذا ف ــه حکومــت رســیدی، ق شــدی و ب
بَینَــک3« یعنــی دیگــر دیــدار مــن و تــو بــه قیامــت افتــاد. حقیقــت هــم همیــن 
1. مجموعــه رســائل در شــرح احادیثــی از كافــی ، ج1، ص 565،»حضــرت صــادق در جــواب ابــن ابــی 
العوجــا – كــه زندیقــی ملعــون بــود – اســتدالل بــه ثبــوت خالــق بــه احــوال مختلفــه ی مخلوقــات كــرده، ماننــد 

بزرگــی بعــد از كوچکــی و ضعــف بعــد از قــوت و عکــس آن و صحــت بعــد از ســقم و عکــس آن.«
2. اللهوف علی قتلی الطفوف،ترجمه ی فهری، النص، ص 181.

3. سوره مباركه ی كهف، آیه 78،»این]بار، دیگر وقت[ جدایی میان من و توست.«
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ــما  ــه ش ــن یوســف ک ــرد. حجــاج ب ــه نمی ک ــرآن مراجع ــه ق ــر ب ــه دیگ ــود ک ب
شــنیدید ایــن همــه ظالــم بــود و یقینــا آن مقــدار کــه شــما شــنیده ایــد، کمتــر 
ــش  ــه های ــد در خطب ــه می خوان ــر خطب ــر منب ــی ب ــی اوســت، وقت ــم واقع از ظل
مــردم را امــر بــه تقــوای خــدا می کــرد. بنابــر ایــن آنچــه کــه در زندگــی امــام 
ــه  ــادآوری اندیشــه های اســامی و تذکــر دادن آنهــا ب ســجاد وجــود دارد، ی
مــردم بــود، تــا فکــر مــردم را از آب گل جریــان هــا و انگیزه هــای مــادی خــارج 

کنــد و بــه فکــر خــدا و دیــن و قــرآن بیانــدازد.
ــان  ــن بی ــام در ای ــه ام ــردم ک ــا اشــاره ک ــه قب ــی اســت ک ــه ی دوم همان نکت
عمومــی هــم، ناگهــان بــر روی مســئله ی امامــت تکیــه می کنــد. یعنــی در خــال 
ــم  ــا در دوران رژی ــه مث ــت ک ــن اس ــل ای ــد، مث ــه می گوی ــامی ک ــائل اس مس
گذشــته کســی بــا شــما ایــن جــوری حــرف بزند،آقایــان بــه فکــر خــدا باشــید، 
بــه فکــر مســئله توحیــد باشــید، بــه فکــر مســئله نبــوت باشــید، بــه فکــر مســئله 
حکومــت باشــید. ببینیــد عینــا امامتــی کــه مــا اینجــا داریــم بــی بیــان امــام ســجاد 
ــز  ــب چی ــته خ ــت در دوران گذش ــه ی حکوم ــن کلم ــم همی ــم. می بینی می فهمی
خطرناکــی بــود. اگــر کســی می خواســت اینجــا بگویــد مــردم بــه فکــر مســئله 
حکومــت باشــید، ایــن حرفــی نبــود کــه دســتگاه بــه آســانی از آن بگــذرد. امــا 
وقتــی بــه زبــان موعظــه، در زبــان یــک آدم زاهــد و عابــد بیــان می شــود، بــرای 
دســتگاه یــک مقــداری قابلیــت قبــول پیــدا می کنــد. یعنــی ایــن قــدر حساســیت 

برانگیــز نیســت. ایــن یــک نــوع. پاســدار اســام، شــماره 9
ــه  ــت. گرچ ــی اس ــده ی خاص ــه ع ــاب ب ــه خط ــت ک ــی اس ــوع دوم، بیانات ن
ــه  ــت ک ــخص اس ــا مش ــا کام ــت، ام ــه کیس ــاب ب ــه خط ــت ک ــخص نیس مش
خطــاب بــه عــده ایســت کــه آن عــده بــا دســتگاه حاکــم مخالــف بودنــد. و در 

ــد. ــت بودن ــت اهل بی ــه حکوم ــن ب ــام و معتقدی ــروان ام ــا پی ــت آنه حقیق
در کتــاب تحــف العقــول، خوشــبختانه یــک نمونــه از ایــن نــوع بیانــات امــام 
ــر  ــرا اگ ــود دارد، زی ــه وج ــک نمون ــم ی ــه می گوی ــود دارد. اینک ــجاد وج س
ــام  ــدود از ام ــای مع ــن نمونه ه ــش از ای ــم بی ــم بگردی ــر ه ــای دیگ در کتاب ه
ــه  ــد ک ــد احســاس کن ــا انســان می توان ــت. ام ــوان یاف ــزی نمی ت ســجاد چی
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در زندگــی امــام ســجاد از ایــن گونــه نمونــه هــا فــراوان بــوده، منتهــا در پیــش 
ــا،  ــاق ه ــه در آن دوران رخ می نمــوده، در اختن ــی ک ــا و حــوادث گوناگون آمده
حملــه کــردن هــا، اذیــت کــردن هــا، کشــتن هــا و شــهادت های اصحــاب ائمــه، 

ایــن آثــار از بیــن رفتــه و ایــن مقــدار کــم بــه دســت مــا رســیده اســت.
ــَن َو  ــَد الّظالمی ــم َکی ــود:»کفانا اهلل َو ایّاُک ــروع می ش ــه ش ــن گون ــوع دوم ای ن
بَغــَی الحاِســدیَن َو بَطــَش الجبّاریــن« ســخن و خطــاب، ایــن چنیــن اســت: خــدا 
مــا را و شــما را از کیــد ســتمگران و از سرکشــی حســودان و از حرکــت جبارانه ی 
جبــاران محفــوظ بــدارد. خــود خطــاب نشــان می دهــد کــه امــام و ایــن جمــع در 
ایــن جهــت شــریکند، یعنــی همگــی مــورد خطــر و در معــرض تهدیــد از طــرف 
دســتگاه حاکمــه انــد. و پیداســت کــه ایــن مســئله مربــوط بــه عــده ی خاصــی 
ــکان  ــتان و نزدی ــت و دوس ــه اهل بی ــن ب ــد از: مومنی ــده عبارتن اســت وآن ع
آنــان. در ایــن نــوع، خطــاب با»یــا ایهــا المومنــون« شــروع می شــود. اگــر در آن 
خطــاب قبلــی »ایهــا النــاس« و در بعضــی موارد»یاابــن آدم« بــود، در اینجا»ایهــا 
المومنــون« اســت. یعنــی امــام اعتــراف می کنــد بــه ایمــان کســانی کــه ایــن 
ــت و  ــه اهل بی ــه ب ــی ک ــان واقع ــا صــادر شــده اســت. آن مومن ــه آنه خطــاب ب

ــان داشــتند. ــت ایم اندیشــه ی اهل بی
ــه ســخن گفتــن می نمایــد، ســخن امــام هــم دلیــل  در اینجــا امــام شــروع ب
ــه  ــکان ب ــی نزدی ــان – یعن ــان، مومن ــه مخاطب ــر اینک ــت ب ــنی اس ــیار روش بس
غبَــِه  واغیــُت َو اتباُعُهــم ِمــن َآهــِل الرَّ اهل بیــت – اند:»ایّهــا المومنــوَن اَل یَفتِنَنَُّکــُم الطَّ
فــی الّدنیــا، المائِلــوَن اِلیهــا، الَمفتُونــوَن بِهــا، الُمقبِلــوَن َعلیهــا1« طاغــوت هــا شــما را 
فریــب ندهنــد، و پیــروان از دنیــا پرســتان و دنیاگرایــان و دنیــا فریفتــگان و دنیــا 

شــتابندگان.
ــان و  ــظ آن ــن، حف ــه مومنی ــاب ب ــی در خط ــگ اصل ــوا و آهن ــا آن ن در اینج
ســاختن کادرهــای الزم بــرای آینــده اســت. پیــدا اســت کــه در جریــان درگیــری 
شــدیدی کــه در باطــن، میــان طرفــداران ائمــه و طرفــداران طواغیــت وجــود 
1. تحــف العقــول، ص 252،»ای مومنــان مبــاد كــه سركشــان و پیــروان ایشــان كــه شــیفته ی دنیــا و روی آورنــده 
بــه آن هســتند شــما را از حــق برگرداننــد. آنــان كــه فریــب خــورده ی دنیــا هســتند و بــه دنیــا روی آورده انــد.«
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ــد.  ــج می بردن ــیاری رن ــای بس ــه از محرومیت ه ــداران ائم ــته طرف داش
ــی  ــی در زندگ ــی های ــک ناکام ــد ی ــل مبارزه ان ــه اه ــده ای ک ــا آن ع ..طبیعت
معمولــی شــان دارنــد، در حالــی کــه دیگــران از آســایش هــا و رفاه هــای زیــادی 
ــه  ــن اســت ک ــد، ای ــد می کن ــن را تهدی ــه مبارزی ــد. خطــر بزرگــی ک برخوردارن
ــت  ــت دس ــه قیم ــز ب ــه ج ــی ک ــد، رفاه ــدا کنن ــش پی ــاه گرای ــه آن رف ــا ب اینه

ــد. ــد آم ــه دســت نخواه ــارزه ی مقــدس ب شســتن از مب
امــام در ایــن بیــان، بیشــترین تکیــه اش روی ایــن نکتــه اســت کــه مــردم 
را از رفاه هــای معمولــی ایــن زندگــی جلــوه دار و متالــی کاذب معمولــی 
ــد برحــذر  ــه دســت نمی آی ــه طواغیــت ب ــه قیمــت نزدیــک شــدن ب کــه جــز ب
بــدارد. لــذا شــما در همیــن بیــان و در بســیاری از بیانــات و روایــات کوتــاه امــام 
ــه گــوش شــما  ــد و ب ــگ را می بینی ــن آهن ــل شــده اســت ای ــه نق ســجاد ک

ــد. ــز می دهن ــا پرهی ــردم را از دنی ــام، م ــه ام ــورد ک می خ
از دنیــا پرهیــز دادن یعنــی چــه؟ یعنــی مــردم را از جــذب شــدن بــه جریانــی 
ــا  ــاز می دهــد ت ــه او امتی ــرد و ب ــا ایمــان را بگی ــاه می دهــد ت ــه انســان رف ــه ب ک
ــاب  ــن در خط ــدارد و ای ــوظ ب ــون و محف ــد، مص ــاررزه ی او بکاه ــدی مب از تن
بــه مومنیــن اســت. در خطــاب بــه عامــه ی مــردم ایــن جهــت کمتــر بــه چشــم 
ــد  ــه ش ــا گفت ــه قب ــور ک ــان ط ــردم – هم ــه ی م ــه عام ــاب ب ــورد. در خط میخ
ــردم! متوجــه خــدا  ــن اســت کــه، م ــه چشــم میخــورد ای – آنچــه کــه بیشــتر ب
ــد و  ــاده کنی ــردا آم ــرای ف ــان را ب ــید، خودت ــت باش ــر و قیام ــید، متوجــه قب باش

ــد آن. مانن
بنابــر ایــن مقصــود امــام از ایــن نــوع دوم ســخن گفتــن چیســت؟ مقصــود 
ــگام  ــرای هن ــن کادرهــای الزم را ب ــام میخواهــد از مومنی کادر ســازی اســت. ام
ــذب  ــدرت و ج ــای ق ــه قطب ه ــدن ب ــذب ش ــا را از ج ــذا اینه ــازد، ل الزم بس
ــم  ــوع دوم از رژی ــن ن ــا در ای ــی دارد. و باره ــذر م ــاه کاذب برح ــه رف ــدن ب ش
حاکــم یــاد می کنــد، در حالــی کــه در بیــان قبلــی بــه ایــن صراحــت نبــود ولــی 
اینجــا امــام ســجاد بارهــا از دســتگاه حاکــم بــا زشــتی یــاد می کننــد و آن را 
در کنــار شــیطان می گذارنــد. مثــا اینجــا می فرمایــد:»اِّن ااُلمــوَر الــواردَه علیکــم 
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فــی كلِّ یــوٍم و لیلــٍة ِمــن ُمظلِمــاِت الِفتـَـِن و َحــوادِث البـِـَدِع و ُســنَِن الَجــور و بَوائـِـِق 
ــای  ــود از فتنه ه ــب وارد می ش ــر روز و ش ــما ه ــرای ش ــه ب ــه ک ــان« آنچ الّزم
ــه  ــم را ب ــتگاه های ظل ــه دس ــی ک ــت های ــد – بدع ــای جدی ــک، از بدعت ه تاری

وجــود می آورنــد – از ســنت های ظالمانــه و از ســختی های دوران.
ــیطان«  ــلطان« از اظهــار هیبــت و قــدرت ســلطان، »َو وسوســِة الشَّ »و َهیبـَـِة السُّ
امــام بافاصلــه بعــد از ســلطان، وسوســه ی شــیطان را مــی آورد، یعنــی بــا کمــال 
صراحــت حاکــم وقــت را در اینجــا مــورد توجــه قــرار می دهــد و اورا در کنــار 
ــه  ــت ک ــی اس ــیار جالب ــه ی بس ــخن جمل ــه ی س ــذارد! و در ادام ــیطان می گ ش
ــی  ــی از آن مطلب ــه حاک ــن جمل ــم و ای ــل می کن ــت نق ــم اس ــی مه ــون خیل چ
اســت کــه قبــا گفتــم: َ»تُثَبِّــُط القلــوَب عــن تَنَبُِّههــا« ایــن حوادثــی کــه در زندگــی 
ــت  ــا را از آن نی ــان – دل ه ــد – در دوران خفق ــش می آی شــب و روز انســان پی
ــدازد.»َو  ــارزه می ان ــاط مب ــزه و نش ــی دارد و از انگی ــاز م ــد ب ــه دارن ــی ک و جهت
تُذِهُلهــا عــن َموجــوِد الُهــَدی« موجودیــت هدایــت را، یعنــی آن هدایتــی کــه االن 
در جامعــه وجــود دارد آن را از یــاد اینهــا می بــرد؛»و َمعِرَفــِة اَهــِل الحــق1« و آنهــا 
را از شناســایی اهــل حــق بــه فراموشــی می ســپارد و نمی گــذارد کــه اهــل حــق 

در یــاد اینهــا بماننــد.
حضــرت ســجاد در همــان روالــی کــه قبــا گفتــم دارد اینهــا را موعظــه 
ــه  ــی ک ــما را از آن خط ــی ش ــوادث زندگ ــه ح ــن گون ــادا ای ــه: مب ــد ک می کن
داریــد بــه فراموشــی بیافکنــد و آن را از یــاد شــما ببــرد. امــام بارهــا از ســلطان 
ــم َو  ــد:»َو ایّاُك ــری می فرمای ــای دیگ ــاز در ج ــد. و ب ــاد می کنن ــور ی ــم ج و حاک
ــَة العاصیــَن َو َمعونـَـَة الّظالِمیــن2« مبــادا کــه بــا گناهــکاران همنشــین شــوید.  ُصحبَ
مــراد از گناهــکاران چــه کســانی اند؟ همــان کســانی کــه جــذب دســتگاه ظلــم 
عبدالملکــی شــده انــد. مبــادا نزدیــک آنهــا برویــد. مبــادا بــه ســتمگران کمــک 

کنیــد. 
ــد از امــام  ــد و ببینی شــما درســت امــام ســجاد را درایــن چهــره ترســیم کنی

1. الکافی، ج8، ص15.
2. الکافی، ج8، ص 16.
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ــان  ــم هم ــاز ه ــا ب ــد؟ آی ــان تصــور می کنی ــه شــخصیتی در ذهنت ســجاد، چگون
امــام مظلــوم کــم حــرف بیمــاری کــه هیــچ بــه کار زندگــی کار نــدارد در ذهنتــان 
ــداران و هــواداران  ــام یــک عــده از مومنیــن و دوســتداران و طرف می نشــیند؟ ام
ــه  ــک شــدن ب ــا را از نزدی ــت آنه ــن کیفی ــا ای ــرده و دارد ب خــودش را جمــع ک
ــد  ــع و نهــی می کن ــارزه من ــان و از فرامــوش کــردن مب دســتگاه های ســتمگر زم
ــا را  ــام دارد آنه ــارزه منحــرف بشــوند. ام ــق مب ــا  از طری ــه آنه ــذارد ک و نمی گ
ــرای روزی کــه وجودشــان  ــی دارد ب ــا طــراوت و ســرزنده نگــه م شــاداب  و ب

ــر باشــد. بتوانــد در راه ایجــاد حکومــت اســامی موث
از جملــه چیزهایــی کــه در ایــن بخــش از بیانــات امــام ســجاد بــه نظــرم 
 خیلــی جالــب و مهــم آمــد یکــی قســمتی از تجربه هــای  گذشــته ی اهل بیــت
ــان  ــما یادت ــد: ش ــردم می گوی ــه م ــجاد ب ــام س ــن بخــش، ام ــد. در ای ــاد می کن ی
اســت – یــا خبــر داریــد – کــه در گذشــته چقــدر فشــار از ســوی حــکام جائــر 
ــت  ــروان اهل بی ــر پی ــه ب ــی اســت ک ــور فشــار های ــد؟ - منظ ــما وارد آم ــر ش ب
در دوران معاویــه، یزیــد و مــروان پیــدا شــد- اشــاره ی امــام بــه واقعــه ی حــّره، 
واقعــه ی عاشــورا، شــهادت حجــر بــن عــدی و رشــید هجــری و ده هــا حادثــه ی 
مهــم و معــروف دیگــری اســت کــه پیــروان اهل بیــت در طــول زمــان گذشــته، 
آنهــا را تجربــه کــرده بودنــد و در ذهنشــان بــود. امــام می خواهــد از تجربه هــای 
گذشــته و از یــاد آوری ایــن خاطــرات تلــخ، ایــن مــردم را در مبــارزه شــان ثابــت 
ــوِر  ــَن ااُلم ــتَدبَرتُم ِم ــری اس ــد لََعم ــه کنید:» فََق ــارت توج ــه عب ــد. ب ــر کن ــدم ت ق
الماضیــِة فــی االیّــاِم الخالیــِة ِمــَن الفتــِن الُمتَراِكَمــِة َو االنِهمــاِک فیهــا مــا تَســتَِدلّوَن 
ــه جــان خــودم قســم، شــما از جریان هــای گذشــته  ــواة1« ب ــِب الُغ ِــِه علــی تََجنُّ ب
ــته و  ــای انباش ــد، از فتنه ه ــته ای ــر گذاش ــت س ــه پش ــین ک ــای پیش در دوران ه
ــه هایــی می توانیــد  متراکــم، و غــرق شــدن در ایــن فتنــه هــا، حــوادث و تجرب
ــر اجتنــاب و دوری از  ــه آنهــا اســتدالل ب از آن آزمایــش هــا اســتفاده کنیــد و ب

گمراهــان و اهــل بدعــت هــا و مفســدین در زمیــن بنماییــد.

1. تحف العقول، ص 253.
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یعنــی شــما تجربــه در دســتتان هســت و می دانیــد کــه اهــل بغــی1 و فســاد – 
یعنــی همیــن حــکام جــور – هنگامــی کــه مســلط شــوند بــا شــما چگونــه عمــل 
ــد  ــون می دانی ــه آزمــون گذشــته – هــم اکن ــا اســتناد ب ــد کــرد؟ شــما – ب خواهن
ــان  ــل این ــد و در مقاب ــه بگیری ــا فاصل ــوید و از اینه ــدا ش ــا ج ــد از اینه ــه بای ک

صــف آرایــی کنــی.
امــام در خــال ایــن بیــان، مســئله امامــت را به صــورت صریح مطــرح می کند. 
ــر مــردم و  یعنــی همــان مســئله خافــت و والیــت بــر مســلمین و حکومــت ب
اداره ی نظــام اســامی. امــام ســجاد اینجــا مســئله ی امامــت را بــه صراحــت 
بیــان می کنــد، در صورتــی کــه در آن دوران بــه آن صراحــت نمی توانســت ایــن 
مــوا َآمــَر اهلل َو  گونــه مطالــب را بــرای عامــه ی مــردم مطــرح کنــد. می فرماید:»َفَقدِّ
طاعتـَـُه و طاَعــَة َمــن اوَجــَب اهلل طاَعتـَـه« فرمــان خــدا و اطاعــت اورا مقــدم بدارید 

و همچنیــن اطاعــت کســی را کــه خــدا اطاعــت اورا واجــب کــرده اســت.
امــام در اینجــا فلســفه و مبنــای امامــت را از نظــر شــیعه معیــن می کنــد چــه 
کســی بایــد بعــد از خــدا مــورد اطاعــت قــرار گیــرد؟ کســی کــه خــدا اطاعــت 
اورا واجــب کــرده اســت. اگــر مــردم آن زمــان می خواســتند روی ایــن مســئله 
فکــر کننــد، خیلــی آشــکارا بــه ایــن نتیجــه می رســیدند کــه اطاعــت عبدالملــک 
ــب  ــک را واج ــت عبدالمل ــدا اطاع ــت خ ــن نیس ــون ممک ــت، چ ــب نیس واج
ــا آن همــه ظلــم و جــور و فســاد و بغــی، پیداســت  کــرده باشــد. عبدالملــک ب
کــه شایســته ی اطاعــت نیســت. امــام اینجــا مســئله ی امامــت را ذکــر می کنــد، 
ســپس بــرای اینکــه تنهــا شــبهه ای هــم کــه در ذهــن مستمعشــان وجــود دارد از 
مــوا ااُلمــوَر الــواِرَدَه علیکــم ِمــن طاَعــِة الّطواغیــِت  بیــن بــرود می فرمایــد:» َو ال تَُقدِّ
ــم2«  ــِر ِمنک ــی االم ــِة اُول ــِه و طاَع ــِر اهلل َو طاَعتِ ــَدی اَم ــَن یَ ــا بی ــَرِة الّدنی ــِة َزه و فِتنَ
آنچــه کــه بــرای شــما پیــش می آیــد از طاغــوت هــا- یعنــی عبدالملــک هــا- آن 
را در قبــال اطاعــت خــدا و مقــدم بــر اطاعــت خــدا و اطاعــت رســول خــدا و 
اطاعــت اولــی االمــر واقعــی قــرار ندهیــد. امــام در ایــن بخــش از بیانــات خــود 

1. )ب غ ی( ستم كردن.
2. تحف العقول، ص 254.
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ــد. ــز مســئله امامــت را صریحــا مطــرح می کن نی
حضــرت هــم در آن بیــان قبلــی و هــم در ایــن بیــان بــه دو مســئله اساســی 
ــه  ــی ک ــه جریان ــان از آن س ــه دو جری ــان، ب ــن دو بی ــد. در ای ــه می کنن توج
ــی  ــد ذهن ــه یکــی بازنگــری و تجدی ــا اشــاره کــردم اشــاره شــده اســت؛ ک قب
افــکار و معتقــدات اســامی مــردم و آنــان را بــه فکــر عقایــد اســامی انداختــن 
ــئله  ــد مس ــری بع ــت؛ و دیگ ــردن اس ــویق ک ــن وادار و تش ــری دی ــه بازنگ و ب
سیاســی»والیت امــر« یعنــی مســئله حکومــت و فرماندهــی نظــام اســامی اســت. 
ــد  ــد و در حقیقــت دارن ــن دو مســئله آشــنا می کنن ــه ای ــردم را ب ــام آن روز م ام
بــرای آن نظــام مــورد نظــر خودشــان – کــه نظــام علــوی و نظــام اللهــی اســامی 

ــد. ــات می کنن ــت- تبلیغ اس
یــک نــوع دیگــر از بیانــات امــام ســجاد از ایــن دو تــا جالــب تــر اســت، 
آن نــوع بیاناتــی اســت کــه تقریبــا امــام بــه طــور صریــح مــردم را بــه داشــتن 
ــا از  ــوت تنه ــن دع ــه ای ــد. البت ــوت می کن ــژه دع ــامی وی ــکیات اس ــک تش ی
ــی  ــد، و اال اگــر می خواســتند مردم ــه آن بزرگوارن ــه وابســته ب ــی اســت ک مردم
ــن  ــد، ای ــن تشــکیاتی دعــوت کنن ــه یــک چنی ــد ب ــه ی مردمن را کــه جــزو عام
دعــوت افشــا می شــد وبــرای حضــرت خیلــی هــم دشــواری پیــش می آمــد. از 
ایــن نــوع، بــاز یــک نمونــه اش خوشــبختانه در تحــف العقــول هســت کــه در 

ــم1. ــل می کنی ــا نق اینج
اِغبیــَن فــی   امــام چنیــن شــروع می فرمایــد:»اَنَّ َعالمــَة الّزاهدیــَن فــی الّدنیــا الرَّ
االِخــرة تَرُكُهــم ُكلَّ َخلیــٍط و خلیــٍل و َرفُضُهــم ُكلَّ صاِحــٍب ال یُریــُد مــا یُریــدون2« 
ــد –  ــی رغبتن ــه آن ب ــیده و ب ــم پوش ــه از چش ــا – ک ــدان در دنی ــانه ی زاه نش
ایــن اســت کــه هــر دوســت و یــاری را کــه بــا آنــان هــم عقیــده و همفکــر و 
1. متاســفانه بایــد بگویــم در تیتر هــای ایــن گونــه بیانــات امــام ســجاد – كــه محدثیــن انتخــاب كــرده انــد- 
هیــچ كــدام اشــاره ای بــه آن محتوایــی كــه مــا اشــاره كردیــم نــدارد. غالبــا اینهــا را هــم ذیــل عنــوان زهــد ذكــر 
كــرده انــد. البتــه زهــد واقعــی هــم همیــن اســت، منتهــا آن برداشــتی كــه معــوال از زهــد می شــده، آن برداشــت 
ــه مســائل  ــد ب اینجــا از ایــن كلمــه نمی شــود و بایــد اشــاره هــم می شــد كــه امــام در ایــن بیانشــان دارن

سیاســی اشــاره می كنند.)نویســنده(
2. بحار االنوار، ج75، ص 128.
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همــدل و هــم خواســت نیســت، او را تــرک می کننــد. ایــن آشــکارا دعــوت بــه 
یک»تشــکیات شــیعی« اســت.

اینهــا در بیــان می آموزنــد کــه بایســتی بــه دیگرانــی کــه خواســته ی آنهــا را 
دنبــال نمی کننــد، انگیــزه ی آنهــا را ندارنــد و دنبــال حکومــت علــوی و حکومــت 
ــد و  ــت و آم ــه رف ــند. البت ــه باش ــه و بیگان ــا غریب ــا آنه ــد ب ــتند، بای ــق نیس ح
معاشــرت دارنــد امــا ایــن معاشــرت مثــل معاشــرت ملــت ایــران اســت دردوران 
قبــل از انقــاب بــا آن – مثــا – بقــال ســر گــذر کــه می دانســتند ســاواکی اســت 
یــا فــان آجودانــی کــه معلــوم بــود مواظــب کار مــردم اســت. امــام می فرمایــد: 
رفــت و آمــد و برخــورد شــما بــا کســانی کــه اراده ی شــما و فکــر و راه شــما 
ــه وار و  ــاری غریب ــتی رفت ــد، بایس ــدف نمی گیرن ــد و ه ــد و ندارن را نمی پیماین

بیگانــه وار باشــد و آنهــا را بایــد تــرک کــرد1.
ــای  ــن جنبه ه ــه ای ــت ک ــی اس ــب کل ــام مطال ــات ام ــر از بیان ــوع دیگ ن
خاصــی کــه مــن بــدان اشــاره کــردم در آن نیســت. مثــل رســاله ی حقــوق امــام 
ســجاد. امــام ســجاد یــک نامــه ای دارنــد کــه ایــن نامــه خیلــی مفصــل اســت 
ــروز  ــح ام ــاله ی مصطل ــک رس ــدر ی ــه ق ــی ب ــاله واقع ــک رس ــدازه ی ی ــه ان و ب
ــود و  ــاب می ش ــک کت ــودش ی ــود خ ــاپ ش ــه و چ ــر ترجم ــود و اگ ــا می ش م
ــراد و  ــی کــه اف ــام از تمامــی حقوق شــاید هــم چــاپ شــده باشــد در اینجــا ام
ــا  ــد. مث ــاد می کن ــد ی ــون دارن ــمت های گوناگ ــر در س ــر یکدیگ ــخاص ب اش
ــو، حــق اعضــا و جوارحــت، حــق گوشــت، حــق چشــمت،  ــر ت حــق خــدا ب
ــد. ســپس حــق  ــو دارن ــر ت ــی ب ــا چــه حقوق ــتت، اینه ــت، حــق دس حــق زبان
حاکــم جامعــه ی اســامی برتــو، حــق تــو بــر جامعــه ی اســامی، حــق تــو بــر 
دوســتانت، حــق تــو بــر همســایگانت، حــق تــو بــر خانــواده ات. تمــام اینگونــه 
حقوقــی کــه تنظیــم کننــده ی مناســبات میــان افــراد در نظــام اســامی اســت در 
1. بــه نظــر مــن از ایــن قبیــل بیــان هــم در كلمــات امــام ســجاد و هــم در كلمــات ائمــه دیگــر بــاز می تــوان 
ــام  ــی ام ــادق و در زندگ ــام ص ــی ام ــن در زندگ ــه م ــت البت ــاد اس ــر زی ــه ی دیگ ــات ائم ــت و در كلم یاف
ــه ام. حتــی نشــانه ی  ــر از ائمــه بعــد از امــام صــادق یافت ــز در زندگــی حداقــل ســه چهــار نف باقــر و نی
تشــکیل منظمــه و تشــکیالت اســالمی را در كلمــات امیــر المومنیــن هــم مــن درپایــش را پیــدا كــرده ام، 

كــه البتــه اینجــا دیگــر جــای بحثــش نیســت و مفصــل است.)نویســنده(
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ایــن رســاله بیــان شــده اســت. امــام، خیلــی آرام بــدون اینکــه نامــی از حکومــت 
ــده را  ــی مناســبات نظــام آین ــن نامــه مبان ــاورد در ای ــده بی ــارزه و نظــام آین و مب
ذکــر کــرده اســت کــه اگــر یــک روزی نظــام حکومــت اســامی دردوره ی خــود 
امــام ســجاد- کــه احتمالــش تقریبــا منتفــی بــود- یــا در دوره هــای بعــد پدیــد 
آمــد،از پیــش در ذهــن مســلمان هــا مناســبات جــاری بیــن مــردم در آن نظــام 
شــکل گرفتــه و منظــم شــده باشــد و یعنــی مــردم را بــا اســامی کــه حکومتــش 
در آینــده بــه وجــود خواهــد آمــد، آشــنا می کنــد. ایــن هــم یــک نــوع دیگــر از 

بیانــات امــام ســجاد اســت کــه خیلــی جالــب اســت.
یــک نــوع هــم آن چیــزی اســت کــه شــما در صحیفــه ی ســجادیه می بینیــد 
کــه بحــث از صحیفــه ی ســجادیه بحــث بســیار مشــروح و مفصلــی اســت کــه 
ــد.  ــجادیه کار کنن ــه ی س ــریف صحیف ــاب ش ــانی روی کت ــت کس ــته اس شایس
ــی  ــه ی موضوعات ــاره ی هم ــا درب ــه ای اســت از دع ــه ی ســجادیه مجموع صحیف
کــه انســان در یــک زندگــی بیــدار و هوشــمندانه بــه آن موضوعــات توجــه دارد. 
بیشــترین تکیــه در ایــن دعاهــا بــه روابــط قلبــی و ارتبــاط معنــوی انســان اســت. 
ــل  ــوی و تکام ــته های معن ــون، خواس ــای گوناگ ــون، دعاه ــای گوناگ مناجات ه
زای فــراوان و بــی شــمار در ایــن کتــا ب هســت و امــام در ضمــن ایــن دعاهــا 
و بــه زبــان دعــا، انگیزه هــای یــک زندگــی اســامی را در ذهــن مــردم بیــدار و 

ــد. ــده می کن زن
یــک از نتایجــی کــه دعــا می توانــد داشــته باشــد و بارهــا آن را تکــرار کردیــم 
ایــن اســت کــه انگیزه هــای ســالم  و صحیــح را در دل هــا بیــدار می کنــد. وقتــی 
ــک  ــا را نی ــت کار م ــا عاقب ــرا« خدای ــا خی ــَب اُموِرن ــل عواقِ ــم اجَع می گویید:» الّله
ــه  ــد و شــما را ب ــده می کن ــر را در دل شــما زن ــت ام ــاد عاقب ــا ی ــن دع ــن، ای ک
ــد. فعــا  ــل می مان ــت می اندازد.انســان گاهــی از عاقبــت خــودش غاف ــاد عاقب ی
ــدارد کــه عاقبــت، در سرنوشــت  ــد و توجــه ن دارد زندگــی می کنــد و می گذران
انســان تعییــن کننــده و نقــش دهنــده و مهــم اســت. وقتــی ایــن دعــا را کردیــد، 
ناگهــان شــما را بــه یــاد می انــدازد و انگیــزه ی توجــه بــه عاقبــت امــر را در شــما 
ــان را خــوب کنیــد.  ــال اینکــه عاقبــت امرت بیــدار می کنــد و شــما می رویــد دنب
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ولــی چگونــه خــوب کنیــد، ایــن بحــث دیگــری اســت. تنهــا خواســتم مثالــی 
ــای درســت و  ــه انگیزه ه ــه انســان را ب ــا چگون ــه دع ــا متوجــه شــود ک ــم ت بزن
ــر  ــا آخ ــجادیه از اول ت ــه س ــاب صحیف ــک کت ــد. آری، ی ــه می کن صــادق متوج
ــان  ــر انس ــه اگ ــت ک ــا اس ــان ه ــرای انس ــی ب ــریف دعای ــای ش ــر از انگیزه ه پ
ــی اســت کــه یــک  ــد واقعــا همیــن صحیفــه ســجادیه کاف ــدان هــا توجــه کن ب
جامعــه را توجــه دهــد و اصــاح و بیــدار کنــد. از ایــن هــا کــه بگذریــم روایــت 
کوتــاه فراوانــی از امــام ســجاد نقــل شــده اســت، مــن یــک نمونــه اش را در 
ــَدُع هــذه اللُّماَظــَة اَلهلِهــا«. لماظــه یعنــی  بحث هــای قبلــی آورده ام:» اََو ال ُحــّر یَ
پــس مانــده ی دهــان ســگ. چقــدر ایــن بیــان مهــم اســت: آیــا یــک آزاد مــرد- 
ــرای اهلــش  انســان آزاده ای- نیســت کــه ایــن پــس مانــده ی دهــان ســگ را ب
بگــذارد پــس مانــده ی  دهــان ســگ چیســت؟ همیــن زخــارف دنیــوی، کاخ هــا، 
تشــریفات و ایــن چیزهایــی کــه همــه ی دل هــای ضعیــف در دوران عبدالملــک 
ــرای خاطــر  ــش را می خواســتند، ب ــا حرکــت در جریان ــش ی ــا نوکــری نوکران ی
ــس  ــن پ ــال ای ــد: دنب ــان ســگ می خواســتند. می فرمای ــده ی ده ــس مان ــن پ همی
مانده هــای دهــان ســگ نباشــید ای مومنــان تــا بدیــن وســیله جــذب عبدالملــک 
 ــام ســجاد ــخنان ام ــب در س ــی و جال ــات انقاب ــه بیان ــن گون نشــوید. از ای
زیــاد اســت، کــه ان شــاء اهلل بــدان هــا خواهیــم رســید. و از ایــن قبیــل اســت 
شــعرهای آن حضرت.حضــرت ســجاد شــاعر هــم بــوده انــد و شــعر می گفتنــد 
ــادآور  ــه ی ــاء اهلل در ادام ــه ان ش ــت ک ــن اس ــن مضامی ــم همی ــش ه و مضامین

خواهــم شد.پاســدار اســام، ش10
یکــی از بخش هــای زندگــی امــام ســجاد ایــن اســت کــه مــا ببینیــم آیــا 
ایــن بزرگــوار برخــورد تعــرض آمیــز بــا دســتگاه خافــت داشــته اســت یــا نــه؟ 
ــن موضــوع اشــاره ی مختصــری کــرده ام و حــاال  ــه ای در بحث هــای گذشــته ب

یــک مقــداری آن را بیشــتر توضیــح خواهــم داد:

تاکتیك آغاز دوره سوم حرکت ائمه
تــا آنجایــی کــه مــن در زندگــی امــام ســجاد نــگاه کــرده ام و هســت، نشــانی 
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ــی از  ــی بعض ــه در زندگ ــه ک ــل آنچ ــع از قبی ــح و قاط ــرض صری ــک تع از ی
ائمــه ی دیگــر، مثــل امــام صــادق در دوران بنــی امیــه یــا امــام موســی بــن 
جعفــر هســت، در زندگــی امــام ســجاد مشــاهده نمی کنیــم.  علتــش هــم 
آشــکار اســت، زیــرا اگــر در آغــاز حرکــت ائمــه در دوره ی ســوم از دوران هــای 
چهارگانــه ی امامــت، کــه از آغــاز زندگــی امــام ســجاد شــروع می شــود، دســت 
ــر مســئولیت و  ــا کاروان پ ــد، مطمئن ــزی می زدن ــن حرکــت تعــرض آمی ــه چنی ب
ــتان  ــوز باغس ــید. هن ــتند نمی رس ــه می خواس ــی ک ــه آنجای ــت ب ــر اهل بی خطی
اهل بیــت، کــه بــا باغبانــی ماهرانــه ی امــام ســجاد آبیــاری و تربیــت می شــد، 
آن اســتحکام کافــی را بدســت نیــاورده بــود، نهال هــای نورســی در ایــن باغســتان 
ــه در  ــان طــور ک ــای ســخت را نداشــتند. هم ــاب تحمــل توفان ه ــه ت ــد ک بودن
ــیار  ــده ی بس ــجاد ع ــام س ــون ام ــردم، در پیرام ــاره ک ــث اش ــن بح ــل ای اوی
کمــی از عاقــه منــدان و شــیعیان و مومنــان بــه اهل بیــت بودنــد، و درآن دوران، 
ــار مســئولیت اداره ی  ــن ب ــه مهمتری ــل را- ک ــن عــده ی قلی ــه ای ــود ک ممکــن نب
ــه  ــا را ب ــمن داد و اینه ــک دش ــتند- دم چ ــر دوش داش ــیع را ب ــکیات تش تش

نابــودی تهدیــد کــرد.
اگــر بخواهیــم تشــبیه کنیــم، بایســتی ایــن دوران امــام ســجاد را تشــبیه کنیــم 
ــه  ــال اول ک ــد س ــی آن چن ــه، یعن ــر در مک ــوت پیامب ــن دع ــه دوران آغازی ب
حتــی دعــوت، علنــی هــم نبــود. شــاید بشــود دوران امــام باقــر را بــه دوران 
دوم مکــه- دوران علنــی شــدن دعــوت- تشــبیه کــرد و دوران هــای پــس از آن را 
بــه دوران هــای بعــدی دعــوت: از ایــن رو تعــرض، صحیــح انجــام نمی گرفــت.
ــام  ــات ام ــی از کلم ــا در برخ ــه م ــدی ک ــای  تن ــر آن برخورده ــا اگ مطمئن
 ماحظــه می کنیــم، از امــام ســجاد صــادق و امــام کاظــم و امــام هشــتم
ــانی  ــه آس ــود، ب ــود ب ــدرت خ ــه در اوج ق ــروان ک ــک م ــی زد، عبدالمل ــر م س
می توانســت بســاط تعلیمــات اهل بیــت را برچینــد و مجــددا کار از ســر شــروع 
شــود و ایــن عمــل عاقانــه تــوام بــا جزمــی1 نبــود. لکــن بــا ایــن حــال در البــه 
الی کلمــات امــام ســجاد کــه احتمــاال مربــوط بــه اواخــر زندگــی و دوران 

1. )ج ز م( قطعیت و استواری.
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ــی از  ــوه های ــا جل ــا ی ــاره ه ــد، اش ــم می باش ــوار ه ــن بزرگ ــت ای ــی امام طوالن
ــود1. ــاهده می ش ــت مش ــتگاه خاف ــا دس ــرض ب تع

ــان  ــک شــکل در بی ــود.. ی ــد شــکل ب ــز در چن ــای تعــرض آمی ــن جلوه ه ای
موضــع و پایــگاه خلفــای امــوی اســت در پوشــش تعلیمــات معمولــی و عــادی 
ــَة اَطَلقــوا  ــی اَُمیَّ دینــی. حدیثــی اســت از امــام صــادق کــه می فرمایــد:» اِنَّ بَن
َــم  ــه ل ــم علی ــی اِذا َحَملوُه ــَم الشــرک لَِک ــوا تَعلی َــم یُطلُِق ــَم االیمــاِن َو ل ــاِس تَعلی للنّ
ــا  ــتند، ام ــاز گذاش ــان را ب ــن ایم ــردم راه فراگرفت ــرای م ــه ب ــی امی ــوه2« بن یَعِرف
ــه شــرک  ــردم را ب ــر م ــه اگ ــن خاطــر ک ــن شــرک را بســتند، بدی ــرا گرفت راه ف
کشــاندند، مــردم شــرک را نشناســند. یعنــی بنــی امیــه اجــازه می دادنــد کــه علمــا 
و اهــل دیــن- و از جملــه ائمــه علیهــم الســام – راجــع بــه نمــاز و حــج و زکات 
و روزه و عبــادات و... و همچنیــن راجــع بــه توحیــد و نبــوت، ســخن بگوینــد و 
احــکام اللهــی را در ایــن گونــه مــوارد بیــان کننــد. ولــی راه را بــاز نمی گذاشــتند 
ــی  ــه بحث ــای آن در جامع ــق و جلوه ه ــرک و مصادی ــوم ش ــه مفه ــع ب ــه راج ک
ــه  ــه شــرک را ب ــوط ب ــارف مرب ــن مع ــر ای ــرا اگ ــد، زی ــردم را بیاموزن ــد و م کنن
ــد آن  ــرکند، می فهمیدن ــه مش ــد ک ــورا می فهمیدن ــان ف ــد، آن ــردم می آموختن م
چیــزی کــه بنــی امیــه آنهــا را دارنــد بــه ســوی آن ســوق می دهنــد شــرک اســت؛ 
فــورا می شــناختند کــه عبــد الملــک و دیگــر خلفــای بنــی امیــه طواغیتــی هســتند 
کــه در برابــر خــدا قــد علــم کــرده انــد و کســی کــه از آنهــا اطاعــت کنــد، در 
حقیقــت بــه شــرک رو آورده اســت. بــه ایــن جهــت بــود کــه اجــازه نمی دادنــد 

مــردم معــارف مربــوط بــه شــرک را فــرا گیرنــد. 
ــی از  ــش مهم ــم، بخ ــث می کنی ــد بح ــاره ی توحی ــی درب ــام وقت ــا در اس م
مباحثمــان مربــوط بــه شناســایی شــرک و مشــرک اســت. بــت چیســت و چــه 

کســی بــت پرســت اســت؟

1. همیــن جــا اشــاره كنــم كــه آنچــه مــا در اینجــا بحــث می كنیــم، غیــر از آن برخــورد تعــرض آمیــز نخســتین 
امــام ســجاد بــا یزیــد و دســتگاه خالفــت آل ابــو ســفیان اســت كــه آن بحــث دیگــری دارد و قبــال راجــع 

بــه آن بحــث كــرده ام.)نویســنده(
2. الکافی/ج 2/ص 415.
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ــت،  ــل و هش ــد چه ــوار، جل ــار االن ــی)ره( در بح ــه ی مجلس ــوم عام مرح
ــاَت  ــود و هفــت، بیــان جالبــی دارد. می فرمایــد:»اِنَّ آی ــود وشــش، ن صفحــه ی ن
ــَن  ــور الّذی ــاءِ الَج ــی ُخَلف ــا ف ــرة و باِطنُه ــامِ الّظاه ــی االصن ــا ف ــرِک ظاِهُره الّش
ــرآن،  ــرک در ق ــات ش ــی آی ــم« یعن ــوا َمکانِه ــّق و نََصب ــة الَح ــَع ائَم ــَرکوا م اَش
ظاهــرش دربــاره ی بت هــای ظاهــری و نمایــان اســت، امــا باطــن و تاویــل آنهــا 
دربــاره ی خلفــای جــور اســت، آنــان کــه بــه ناحــق خــود را خلیفــه می نامیدنــد 
و بــر جامعــه ی اســامی حکومــت می کردنــد، و بــا امامــان حــق شــریک شــدند 
در ادعــای حکومــت اســامی و حاکمیــت بــر جامعــه ی مســلمانان، خــود ایــن 
شــریک بــا ائمــه حــق، شــرک بــا خداســت. زیــرا ائمــه حــق، نماینــدگان خــدا 
ــای جــور، خــود را در  ــد، و چــون خلف ــان خــدا حــرف می زنن هســتند و از زب
ــد،  ــریک کردن ــت ش ــای امام ــا در ادع ــا آنه ــود را ب ــتند و خ ــا گذاش ــای انه ج
بنابرایــن اینهــا بــت هســتند و طاغوتنــد و هرکــس کــه از آنهــا اطاعــت کنــد، او 

در حقیقــت مشــرک شــده اســت.
ــس از  ــان دارد. پ ــال آن بی ــی هــم دنب ــح جالب ــه ی مجلســی توضی ــه عام البت
 اینکــه بیــان می کننــد کــه آیــات قرآنــی مخصــوص دوران حضــرت رســول
نیســت، بلکــه ســاری و جــاری اســت در تمــام اعصــار و ادوار، می فرماید:»فهــو 
یَجــری فــی اَقــوام تَركــوا طاَعــة اَئمــَة الحــّق و اتّبعــو اَئمــة الَجــور« این تعبیر شــرک 
دربــاره ی مردمــی هــم صــدق می کنــد کــه اطاعــت امامــان حــق را تــرک گفتنــد 
و از ائمــه ی جــور پیــروی کردند.»لُِعدولِهــم َعــن ااَلدلـّـة العقلیـّـة و النقلیــة و اَتباِعهــم 
ااَلهــواء و ُعدولِهــم َعــن النُّصــوِص الَجلیّــة1« زیــرا اینهــا از ادلــه ی عقلــی و نقلــی 
ــر اینکــه مثــا عبــد الملــک نمی توانــد حاکــم مســلمانان  کــه داللــت می کــرد ب
ــات آشــکار  ــل روای ــد. از نصــوص و دالی ــا باشــد عــدول کردن ــه ی آنه و خلیف
ــردم  ــد. م ــان روی آوردن ــای خودش ــا و هواه ــوس ه ــه ه ــد و ب ــدول کردن ع
می دیدنــد کــه زندگــی بــی دردســر از نظــر تعــرض حاکــم بــرای آنهــا راحــت 
تــر اســت، لــذا بــا همــان راحــت طلبــی خــود گذراندنــد و تبعیــت از ائمــه جــور 

کردنــد بنابرایــن، آنهــا هــم مشــرک بــوده انــد.
1. بحاراالنوار،ج 48،ص 96.
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از ایــن رو، می بینیــم هنگامــی کــه ائمــه بخواهنــد شــرک را بیــان کننــد یــک 
تعــرض نیمــه آشــکاری بــا دســتگاه خافــت خواهــد بــود. ایــن کار در زندگــی 

امــام ســجاد و در کلمــات ایشــان هســت.
نمونــه ی دیگــری هــم از ایــن جلوه هــای تعــرض را مــا در برخــی از 
ــوی-  ــدر ام ــه ی مقت ــک – خلیف ــجاد و عبداالمل ــام س ــان ام ــات می مکاتب
مشــاهده می کنیــم، کــه مــن دو نمونــه ی ان را در اینجــا اشــاره می کنــم:

1. یــک وقــت عبدالملــک نامــه ای نوشــت بــه امــام ســجاد و حضــرت را 
بــر ازدواج بــا کنیــز آزاد شــده ی خــودش مامــت کــرد. حضــرت کنیــزی داشــتند 
و آن کنیــز را آزاد کردنــد، ســپس بــا او ازدواج کردنــد. عبدالملــک نامه ای نوشــت 
ــک کار بســیار انســانی و  ــام ی ــه کار ام ــرار داد. البت ــورد شــماتت ق ــام را م و ام
اســامی بــود، بــرای اینکــه یــک کنیــزی را از قیــد عبودیــت و رقیــت1 آزاد کــرده 
ــرده، شــرافت بخشــیده و او را همســر خــود  ــز ب ــان کنی ــه هم ــود و ســپس ب ب
قــرار داده بــود، و ایــن کار بســیار انســانی و جالبــی اســت. ولــی انگیــزه ی عبــد 
الملــک از نامــه نوشــتن ایــن بــود کــه در ضمــن اینکــه تعرضــی بــه امــام ســجاد 
کــرده باشــد، میخواســت بــه آن بزرگــوار بفهمانــد کــه از مســائل داخلــی ایشــان 
ــرای حضــرت.  ــود ب ــی ب ــد ضمن ــن وســیله یــک تهدی ــع اســت و بدی هــم مطل
امــام ســجاد در پاســخ، نامــه ای نوشــتند و در مقدمــه فرمودنــد: ایــن کار هیــچ 
اشــکالی نــدارد و بــزرگان هــم چنیــن کاری کــرده انــد، پیغمبــر خــدا هــم چنیــن 
ــوءَم  ُ ــن نیســت»فاَل ل ــر م ــی ب ــچ مامت ــن رو هی ــی انجــام داده اســت، از ای عمل
ــوءم لـُـوءُم الجاهلیــة2« یعنــی هیــچ پســتی و خــواری بــرای  علــی ُمســلٍِم، اِنّمــا اللُّ
مــردم مســلمان وجــود نــدارد بلکــه پســتی و خــواری همــان پســتی و خــواری 
ــه ســوابق جاهلیــت  ــه صــورت طنــز و خیلــی لطیــف اورا ب جاهلیــت اســت. ب
ــواده ی مــردم جاهــل و  ــد، یعنــی شــما هســتید کــه از خان پدرانــش توجــه دادن
مشــرک و دشــمن خــدا هســتید و آن رویــه در شــما وجــود دارد. اگــر بناســت 
ــته  ــرافکندگی داش ــد س ــد، از آن بای ــته باش ــود داش ــی وج ــرافکندگی در کس س

1. )ر ق ی( بندگی.
2. بحار االنوار،ج 46،ص 105.
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باشــد نــه از اینکــه بــا یــک زن مســلمانی ازدواج کــرده اســت. هنگامــی کــه نامــه 
ــود و  ــدرش ب ــزد پ ــک، ن ــد المل ــک رســید، ســلیمان، پســر دوم عب ــه عبدالمل ب
هنگامــی کــه نامــه خوانــده شــد، اوهــم شــنید طنــز و ســرزنش امــام را، و او هــم 
هماننــد پــدرش در نامــه احســاس کــرد. رو بــه پــدرش کــرد و گفــت: ای امیــر 
المومنیــن! ببیــن، علــی بــن الحســین چــه تفاخــری بــر تــو کــرده اســت؟ یعنــی 
در ایــن نامــه فهمانــده اســت کــه پــدران مــن همــه، مومنیــن بــاهلل بــوده انــد و 
پــدران تــو همــه، کفــار و مشــرکین بــوده انــد. می خواســت پــدرش را تحریــک 
کنــد کــه یــک عمــل حــادی در مقابــل ایــن نامــه انجــام دهــد. ولــی عبدالملــک 
از پســرش عاقــل تــر بــود و می دانســت کــه نســبت بــه چنیــن قضایایــی نبایــد 
ــه پســرش خطــاب کــرد و گفــت:  ــذا ب ــا حضــرت ســجاد درگیــر شــود ل ب
چیــزی نگــو پســرم! ایــن زبــان بنــی هاشــم اســت کــه صخــره هــا را می شــکافد. 

یعنــی زبــان اســتدالل اینهــا بســیار قــوی اســت و درشــت گــو هســتند.
ــجاد و  ــام س ــن ام ــه بی ــت ک ــری اس ــه ی دیگ ــر، نام ــه ی دیگ 2. نمون
عبدالملــک رد و بــدل شــده و داســتانش چنیــن اســت: عبدالملــک اطــاع پیــدا 
کــرده بــود کــه شمشــیر پیغمبــر در اختیــار حضــرت ســجاد اســت و ایــن 
چیــز جالبــی بــود، زیــرا یــادگار پیغمبــر بــود و مایــه ی تفاخــر. وانگهــی، بــودن 
آن شمشــیر نــزد امــام ســجاد، خطــری بــرای عبدالملــک بــود، زیــرا مــردم را بــه 
ــام ســجاد نوشــت در  ــه ام ــه ب ــه ای ک ــذا در نام ــرد. ل ــب می ک ســوی خــود جل
ــل نامــه هــم  ــرای او بفرســتد. در ذی خواســت کــرد کــه حضــرت شمشــیر را ب
نوشــته بــود کــه اگــر کاری داشــته باشــید مــن حاضــرم کار شــما را انجــام دهــم! 
یعنــی پــاداش آن هبــه1 را هــم در ضمــن نامــه وعــده کــرده بــود. امــام جــواب 
ــیر  ــر شمش ــه اگ ــت ک ــز نوش ــد آمی ــه ای تهدی ــرت نام ــه حض ــددا ب رد داد. مج
ــام در  ــورا از بیــت المــال قطــع خواهــم کــرد2. ام را نفرســتی، مــن ســهمیه ی ت
پاســخ نوشــت:»اما بعــد، خداونــد عهــده دار شــده اســت کــه بنــدگان متقــی را از 

1. )و ه ب( بخشش و انعام.
ــال  ــت الم ــایرین از بی ــد س ــم مانن ــام ه ــد، و ام ــهمیه می گرفتن ــال س ــت الم ــردم از بی ــام م ــان تم 2. در آن زم

ــنده( ــی می گرفت.)نویس ــهمیه ی معین س
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آنچــه ناخوشایندشــان اســت نجــات ببخشــد، و از آنجــا کــه گمــان ندارنــد روزی 
دهــد. و در قــرآن فرمــوده اســت: همانــا خــدا دوســت نمــی دارد هیــچ خیانــت 
گــر ناســپاس را- انَّ اهللَ ال یُِحــبُّ كلَّ خــّواٍن َكفــور1- اکنــون بنگــر کــه کــدام از مــا 
دو نفــر بــا ایــن آیــه منطبــق تریــم.« ایــن لحــن بســار تنــدی در مقابــل خلیفــه 
بــود، زیــرا ایــن نامــه بــه دســت هرکــس می افتــاد، می فهمیــد کــه امــام ســجاد 
اوال: خــودش را خیانــت گــر و ناســپاس نمی دانــد؛ ثانیــا: هیــچ کــس دربــاره ی 
آن بزرگــوار چنیــن تصــوری را نــدارد، زیــرا او انســان بزرگــوار و مرد شایســته و 
برگزیــده ای از خانــدان پیغمبــر بــود و هرگــز منطبــق بــا ایــن آیــه نبــود. بنابرایــن 
ــا ایــن  ــو خیانــت گــر و ناســپاس هســتی! ت ــود کــه ت نظــر امــام ســجاد ایــن ب

حــد، امــام در مقابــل تهدیــد او تنــدی کــرد.
ــت  ــه دســتگاه خاف ــام ســجاد ب ــود از تعرض هــای ام ــی ب ــه های ــا نمون اینه

امــوی.
ــعار  ــتی اش ــم، بایس ــه کنی ــم اضاف ــم بخواهی ــری را ه ــه ی دیگ ــر نمون 3. اگ
نقــل شــده از حضــرت ســجاد یــا اشــعار نقــل شــده از یــاران آن حضــرت 
را بــه حســاب بیاوریــم. ایــن هــم نوعــی تعــرض بــود، زیــرا بــه فــرض اینکــه 
ــرض  ــرت تع ــکان آن حض ــا نزدی ــرد، ام ــی نمی ک ــم تعرض ــرت ه ــود حض خ

ــد. ــاب می آم ــه حس ــرض ب ــی تع ــه نوع ــن ب ــد، ای می کردن
ــی اســت. شــعر  ــد و انقاب ــی تن ــد شــعری از حضــرت هســت کــه خیل چن
معــروف فــرزدق هــم نمونــه ی دیگــری اســت. داســتان فــرزدق را هــم مورخیــن 

و محدثیــن نقــل کــرده انــد کــه خاصــه اش ایــن اســت:
ــت.  ــه رف ــه مک ــت، ب ــل از خاف ــک، در دوران قب ــد المل ــر عب ــام، پس هش
ــرا  ــد2، زی ــتام کن ــود را اس ــر االس ــت حج ــود، می خواس ــواف ب ــغول ط مش
ــت،  ــد. چــون جمعی مســتحب اســت در طــواف، حجــر االســود را اســتام کنن
ــه  ــود، هرچــه کــرد نتوانســت خــود را ب ــاد ب نزدیــک حجــر االســود خیلــی زی
حجــر برســاند، و ایــن در صورتــی بــود کــه او شــاه زاده و پســر خلیفــه و دارای 

1. سوره ی مباركه ی حج،آیه ی 38.
2. )س ل م( دشت كشیدن، لمس كردن.
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مرافقیــن1 و محافظیــن و اطرافیانــی هــم بــود، ولــی مــردم، بــا بــی اعتنایــی بــه 
مقــام آن شــاه زاده، او را پــس زدنــد و ایــن آدمــی کــه بــا نــاز و نعمــت پــرورش 
یافتــه بــود، آدمــی نبــود کــه بتوانــد در بیــن مــردم رفتــه، هماننــد آنهــا حجــر را 
ببوســد. خاصــه از اســتام حجــر مایــوس شــد، بــه طــرف یــک بلنــدی مشــرف 
بــر مســجد الحــرام آمــد و همــان جــا نشســت و بنــا کــرد مــردم را تماشــا کــردن. 
اطــراف او هــم عــده ای نشســته بودنــد. در ایــن بیــن یــک مــرد بســیار موقّــر2 و 
ــه و ملکوتــی، در میــان طــواف کننــدگان آشــکار  متیــن و دارای ســیمای زاهدان
ــرای  ــی راه را ب ــه طــور طبیع ــردم ب ــت. م ــه طــرف حجــر االســود رف شــد و ب
امــام بــاز کردنــد و بــدون اینکــه هیــچ گونــه زحمتــی بــرای او بوجــود بیایــد، 
بــا خیــال راحــت حجــر را اســتام کــرد و بوســید و ســپس برگشــت و مجــددا 

مشــغول بــه طــواف شــد.
خیلــی بــر هشــام گــران آمــد کــه ببینــد پســر خلیفــه اســت و کســی بــرای او 
ــش  ــد و راه ــرد می کنن ــد او را ط ــت و لگ ــا مش ــه ب ــت، بلک ــل نیس ــی3 قائ ارج
ــدا  ــری پی ــرد دیگ ــک م ــرف ی ــد! از آن ط ــتام کن ــر را اس ــه حج ــد ک نمی دهن
ــا عصبانیــت  ــد. ب ــا کمــال راحتــی حجــر االســودرا اســتام می کن می شــود کــه ب
 پرســید: ایــن مــرد کیســت؟ اطرافــی هــا شــناختند کــه او علــی بــن الحســین
اســت، لکــن بــرای اینکــه مبــادا هشــام از آنهــا نگــران شــود، نگفتنــد، زیــرا معلــوم 
ــاف هســت، و  ــام ســجاد اخت ــواده ی ام ــواده ی هشــام و خان ــان خان ــود می ب
ــد او  ــتند بگوین ــد. نخواس ــته ان ــاف داش ــم اخت ــی هاش ــه و بن ــی امی ــه بن همیش
بــزرگ خانــواده دشــمن تــو اســت کــه اینطــور مــردم بــه او عاقــه مندنــد، چــون 
ــه  ــرزدق شــاعر- ک ــد. ف ــه حســاب می آوردن ــه هشــام ب ــت ب ــن را نوعــی اهان ای
ــا  ــد اینه ــا دی ــود. ت ــر ب ــا حاض ــود- در آنج ــت ب ــتان اهل بی ــن و دوس از مخلصی
تجاهــل4 کردنــد و وانمــود کردنــد کــه علــی بــن الحســین را نمی شناســند، جلــو 

1. )ر ف ق( همراهان، همسفران.
2. )و ق ر( باوقار، محترم.

3. ارزش، اهمیت.
4. )ج ه ل( خود را به نادانی زدن.
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ــت:  ــم. گف ــی کن ــن اورا معرف ــی م ــازه می ده ــر اج ــر! اگ ــت: ای امی ــت و گف رف
معرفــی کــن. فــرزدق یــک قصیــده ای در آنجــا گفــت کــه از معروفتریــن قصایــد 
شــعرای اهل بیــت اســت و ســر تــا پــا مــدح غــّرای1 علــی بــن الحســین اســت. 
ــُه َو البَیــُت یَعِرفــه  بــا ایــن بیــت شــروع می شــود:»هذا الـّـذی تَعــِرُف البَطحــاُء َوطاتَ
ــه  ــت ک ــی اس ــت، آن کس ــه او کیس ــی ک ــو نمی شناس ــر ت ــرم2« اگ ــلُّ و الَح و الح
ســرزمین بطحــاء3 جــای پــای اورا می شناســد، آن کســی اســت کــه حــّل و حــرم4 
ــن، آن کســی اســت کــه زمــزم و صفــا اورا می شناســد، ایــن  او را می شناســد، ای
فرزنــد پیغمبــر اســت، ایــن بهتریــن مــردم اســت. بنــا کــرد بــه تعریــف کــردن در 
یــک قصیــده ی غّرایــی و همچنیــن خصوصیاتــی از امــام ســجاد را ذکــر کــردن 
ــرو می رفــت؛ و از آن پــس  ــر قلــب هشــام ف کــه هــر کلمــه ای مثــل خنجــری ب
ــن  ــی ب ــرد و حضــرت عل ــع می شــد و هشــام اورا طــرد ک مغضــوب هشــام واق
الحســین، صلــه ای- پولــی- بــرای او فرســتادند. او پــول را نپذیرفــت و گفــت: من 

ــرم. ــول نمی گی ــه ام و از شــما پ ــرای خــدا گفت ــن شــعر را ب ای
چنیــن تعــرض هایــی در بیــن یــاران امــام مشــاهده می شــد،که یــک نمونــه ی 
دیگــر آن برخــورد یحیــی بــن اّم طویــل اســت، و ایــن البتــه جــزو شــعر نیســت.

ــه  ــبت ب ــص نس ــجاع و مخل ــیار ش ــای بس ــل از جوان ه ــن ام طوی ــی ب یحی
اهل بیــت بــود، همــواره بــه کوفــه می رفــت و مــردم را جمــع می کــرد و فریــاد 
ــد- مــا  ــه رو حکومــت بنــی امیــه بودن می کشــید:»ای مــردم!- مردمــی کــه دنبال
بــه شــما کافــر هســتیم! مــا شــما را قبــول نداریــم، تــا وقتــی کــه شــما بــه خــدا 
ــرک  ــردم را مش ــه او، م ــد ک ــر می آی ــن ب ــخن چنی ــن س ــد.« از ای ــان بیاوری ایم

ــرد. ــاب می ک ــر خط ــرک و کاف ــه مش ــان را ب ــت و آن می دانس
ایــن چنیــن جلوه هــای  تعرضــی در زندگــی حضــرت ســجاد و یارانــش 

مشــاهده می شــود. پاســدار اســام، ش 12
1. )غ ر ر( فصیح، بلیغ، درخشان.
2. بحار االنوار،ج 46، ص 121.

3.  زمین های پهناور و هموار مکه كه گذرگاه سیل بود.
4.  حریــم مقــدس خاصــی كــه از شــش طــرف، مکــه را احاطــه كرده،»»حــرم«« و بیــرون آن »»حــّل«« نامیــده 

می شــود.
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برخورد شدید امام سجاد با علمای درباری
در ادامــه ی بحــث مربــوط بــه شــرح حــال امــام ســجاد و شــیوه های آن 
ــم  ــک حرکــت عظی ــرای ی ــه ی مســاعد ب ــال[ زمین ــه دنب حضــرت، در اینجــا] ب
اســامی کــه می توانــد منتهــی بــه حکومــت علــوی و حکومــت اســامی بشــود 

ــم: ــان می کنی ــتیم و آن را بی هس
ــده ای و  ــرای ع ــح« ب ــن و توضی ــا در»تبیی ــیوه ه ــن ش ــور خاصــه، ای ــه ط ب
ــرای  ــایی« ب ــی و راهگش ــر و در »راهنمای ــی دیگ ــرای جمع ــازماندهی« ب در »س
گروهــی دیگــر خاصــه می شــد. یعنــی امــام ســجاد را در تصویــری کــه کردیــم، 
بــه صــورت انســان بردبــار و صبــوری می یابیــم کــه در طــول ســی تــا ســی و 
ــه  ــان اســام را ب ــه ی شــدیدا نامناســب جه ــا زمین ــد ت ــج ســال ســعی می کن پن
ســمتی ســوق دهــد کــه در آن میــان، خــود آن حضــرت و یــا جانشــینانش بتوانند 
ــه اســامی و  ــرای ایجــاد جامع ــی را ب ــی و نهای ــا و تاش هــای اصل ــت ه فعالی
حکومــت اســامی بوجــود آورنــد. اگــر ســی و پنــج ســال تــاش امــام ســجاد 
را از زندگــی ائمــه قطــع کنیــم، قطعــا بــه آنجایــی نخواهیــم رســید کــه امــام 
صــادق رفتــاری آن چنــان صریــح و آشــکار بــا حکومــت امــوی و یــا بعدهــا 

بــا حکومــت عباســی داشــت.
بــرای ایجــاد یــک جامعــه ی اســامی، زمینــه ی فکــری و ذهنــی از همــه چیــز 
الزم تــر و مهمتــر اســت و ایــن زمینــه ی ذهنــی و فکــری در آن شــرایطی کــه آن 
روز عالــم اســام وجــود داشــت، کاری بــود کــه بایســتی در طــول ســالیان درازی 
انجــام بگیــرد، و ایــن همــان کاری بــود کــه امــام ســجاد بــا همــه ی زحمــت و 

تــوان فرســایی بــه عهــده گرفــت.
در کنــار ایــن، تاش هــای دیگــری را در زندگــی امــام ســجاد می یابیــم کــه 
ــی اســت.  ــه ی قبل ــده ی پیشــرفت آن حضــرت در زمین ــت، نشــان دهن در حقیق
قســمت عمــده ی ایــن تــاش هــا، سیاســی و گاهــی بســیار حــاد اســت کــه یــک 
نمونــه ی آن را، در برخــورد امــام ســجاد – بــا علمــای وابســته و محدثیــن بزرگــی 
کــه بــرای دســتگاه حکومــت فعالیــت می کردنــد- میتوانیــم بیابیــم. ایــن بحــث 
در زمینــه ی ایــن برخــورد اســت. یکــی از شــور انگیــز تریــن مباحــث زندگــی 
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ائمــه علیهــم الســام بحــث از برخــورد ایــن بزرگــواران بــا سررشــته داران فکــر 
و فرهنــگ در جامعــه اســامی یعنــی علمــا و شعراســت1. اینهــا کســانی هســتند 
کــه فکــر و جهــت ذهنــی مــردم را هدایــت می کردنــد و آنــان را بــا وضعــی کــه 
خلفــای بنــی امیــه و بنــی عبــاس می خواســتند در جامعــه حاکــم باشــد عــادت 
ــرز  ــن ط ــاختند. ای ــلیم می س ــع و تس ــع، مطی ــه آن وض ــبت ب ــد و نس می دادن
برخــورد در زندگــی امــام ســجاد- هماننــد دیگــر امامــان- یــک بخــش جالــب 

و مهــم بــود.
همــان گونــه کــه می دانیــم، خلفــای ســتمگر و جائــر بــرای اینکــه بتواننــد بــر 
مردمــی کــه معتقــد بــه اســام بودنــد، حکومــت داشــته باشــند، چــاره نداشــتند جز 
اینکــه ایمــان قلبــی مــردم را نســبت بــه آنچــه کــه میخواســتند انجــام دهنــد، جلب 
کننــد. زیــرا آن روز هنــوز زمــان زیــادی از صدر اســام نگذشــته بود و ایمــان قلبی 
مــردم بــه اســام بــه قــوت خــود باقــی بــود و اگــر مــردم می فهمیدنــد بیعتــی کــه 
بــا ایــن ظالــم کــرده انــد بیعــت درســتی نیســت، و ایــن ظالــم شایســته ی خافــت 
ــب را  ــن مطل ــر ای ــدند. اگ ــلیم او نمی ش ــک تس ــدون ش ــت ب ــول اهلل نیس رس
نســبت بــه همــه ی مــردم نپذیریــم، مطمئنــا در جامعــه ی اســامی افــراد زیــادی 
بودنــد کــه از روی ایمــان قلبــی، وضــع غیــر اســامی دســتگاه خلفــاء را تحمــل 
ــه همیــن  ــد کــه ایــن وضــع، اســامی اســت. ب ــد یعنــی تصــور می کردن می کردن
جهــت بــود کــه خلفــای جــور، حداکثــر اســتفاده را از محدثیــن و علمــای دینی آن 
زمــان می کردنــد، و آنهــا را بــه آنچــه کــه خــود مایــل بودنــد وادار می ســاختند، و 
از آنهــا می خواســتند، احادیثــی را از زبــان پیامبــر و صحابــه ی بــزرگ آن حضــرت 

طبــق میــل و خواســته ی آنهــا جعــل کننــد.
در ایــن زمینــه مــواردی داریــم کــه خیلــی تــکان دهنــده اســت. بــه عنــوان 

ــم:  ــل می کن ــث را نق ــن حدی ــه ای نمون
در زمــان معاویــه، یــک نفــر بــا کعــب االحبــار2 برخــورد کــرد. کعــب االحبــار 

ــن،  ــد از: محدثی ــارت بودن ــه عب ــت ك ــان اس ــن در ان زم ــای دی ــان علم ــاء، منظورم ــم علم ــی می گویی 1. وقت
ــنده( ــات، و زّهاد.)نویس ــّراء، قض ــرین، ق مفس

ــه  ــبت ب ــدیدا نس ــد. و ش ــلمان ش ــه ی دوم، مس ــان خلیف ــه درزم ــود ك ــودی ب ــر یه ــک نف ــار ی ــب االحب 2. كع
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بــرای اینکــه بــا معاویــه و زمامــداران شــام رابطــه ای صمیمانــه داشــت، از ایــن 
شــخص پرســید: اهــل کجــا هســتی؟

-اهل شام هستم.
-شــاید تــو از آن لشــگریانی هســتی کــه هفتــاد نفــر آنهــا بــدون حســاب وارد 

بهشــت می شــوند!
-آنها چه کسانی هستند؟

-آنها اهل دمشق اند.
-نه، من اهل دمشق نیستم.

-پــس تــو شــاید از آن لشــگریانی هســتی کــه خــدا هــر روز دوبــار بــه آنهــا 
ــد! ــگاه می کن ن

-آنها چه کسانی هستند؟
-اهل فلسطین!

شــاید اگــر آن مــرد، می گفــت: اهــل فلســطین نیســتم، کعــب االحبــار بــرای 
ــل  ــی نق ــام احادیث ــهرهای ش ــه ی ش ــس و بقی ــی بعلبک،طرابل ــک از اهال هری
می کــرد کــه حاکــی از ایــن بــود کــه اینهــا مــردم برجســته و شایســته ای هســتند! 
و اینهــا اهــل بهشــت انــد! کعــب االحبــار ایــن احادیــث را یــا بــرای تملــق بــه 
امــرای شــام جعــل می کــرد کــه از ایــن طریــق کمــک بیشــتری از آنهــا دریافــت 
کــرده و محبــت آنهــا را جلــب کنــد، یــا اینکــه بایــد ریشــه ی ایــن عمــل را در 
دشــمنی و عنــاد او نســبت بــه اســام بدانیــم کــه می خواســت احادیــث اســامی 

را تخلیــط کنــد تــا اینکــه اقــوال پیامبــر بــه آســانی شــناخته نشــود.
ــاد اســت. از  ــل داســتان هــا زی ــن قبی در کتــب تذکــره و رجــال حدیــث از ای
ــود  ــه ب ــه رفت ــه مکتــب خان ــری کــه پســرش ب ــه اســت داســتان آن امی آن جمل
و مکتــب دار، پســر اورا زده بــود. وقتــی پســر گریــان بــه منــزل برگشــت و بــه 
پــدرش گفــت کــه امــروز مکتــب دار مــرا زده اســت. پــدر عصبانــی شــده گفــت: 

احادیــث او ســوء ظــن وجــود دارد، نــه فقــط در بیــن شــیعیان بلکــه حتــی بســیاری از اهــل ســنت نیــز نســبت 
بــه احادیــث او همیــن گمــان را دارنــد كــه او از روی دشــمنی و عنــاد بــا اســالم احادیثــی را جعــل كــرده اســت. 

البتــه برخــی از اهــل ســنت اورا قبــول دارند.)نویســنده(
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االن مــی روم و می گویــم یــک حدیثــی علیــه ایــن مکتــب دار بســازند کــه دیگــر 
ایــن مکتــب دار از ایــن غلــط هــا نکنــد!

از ایــن داســتان معلــوم می شــود کــه آن قــدر جعــل حدیــث بــرای آنهــا آســان 
ــث  ــر اشــک چشــم کودکشــان، یــک حدی ــه خاطــر ترحــم ب ــی ب ــود کــه حت ب
ــد.  ــب دار از آنجاســت، درســت می کردن ــه مکت ــا شــهری ک ــب دار ی ــه مکت علی
در هــر صــورت، ایــن وضعیــت موجــب شــده بــود کــه یــک ذهنیــت و فرهنگــی 
بســیار مخلــوط، مجعــول و نادرســت از اســام، در جهــان اســام وجــود داشــته 
ــد کــه در  ــی بودن ــن و علمای ــن ذهنیــت غلــط، همــان محدثی باشــد، و منشــا ای
ــن  ــن، در چنی ــد. بنابرای ــان بودن ــان آن زم ــدان و صاحــب منصب خدمــت قدرتمن
وضعیتــی، برخــورد ایــن دســته، یــک عمــل بســیار مهــم و تعییــن کننــده اســت. 
اینکــه نمونــه ای از ایــن برخــورد، در زندگــی امــام ســجاد را ذکــر می کنیــم؛ 
ایــن برخــورد مربــوط اســت بــه برخــورد امــام بــا محمــد بــن شــهاب زهــری1.

ــام  ــاگردان ام ــکان و ش ــی از نزدی ــت یک ــری نخس ــهاب زه ــن ش ــد ب محم
ــرا  ــام ف ــی را از ام ــه علوم ــت ک ــانی اس ــی از کس ــت، یعن ــوده اس ــجاد ب س
گرفتــه و احادیثــی را از امــام ســجاد نقــل کــرده اســت، ولــی تدریجــا- بــه خاطــر 
جراتــی کــه داشــته- بــه دســتگاه خافــت نزدیــک می شــود و در خدمــت ایــن 
 دســتگاه قــرار می گیــرد، و از زمــره ی علمــا و محدثینــی در می آیــد کــه ائمــه

ــد. ــرار می گرفتن ــا ق ــل آنه در مقاب
بــرای اینکــه بیشــتر بــه وضــع محمــد بــن شــهاب زهــری آشــنا شــویم، چنــد 

حدیــث دربــاره ی او نقــل می کنیــم.
ــَم  ــة العِل ــَره کتابَ ــا نَک ــه وی می گوید:»ُکنّ ــت ک ــن اس ــث، ای ــی از احادی یک
َحتّــی اکَرهنــا َعلیــه هــوالءِ ااُلَمــرا َفَرینــا اَن ال یَمنََعــه اََحــد مـِـن الُمســلمین2« در 
آغــاز، مــا از نــگارش دانــش خشــنود نبودیــم تــا اینکــه امیــران و حکمرانــان مــا 
را وادار بــه نوشــتن آنچــه از دانــش می دانســتیم نمودنــد تــا بــه صــورت کتــاب 

1. گاهــی محمــد بــن مســلم زهــری نیــز بــه او می گوینــد یعنــی اســم پــدر او گاهــی شــهاب و گاهــی مســلم 
ــنده( ــدرش می باشد.)نویس ــب پ ــری لق ــدرش و دیگ ــم پ ــک اس ــاال ی ــود و احتم ــر می ش ذك

2. طبقات ابن سعد،ج 2، ص 135 و 136.
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ــع  ــا چنیــن اندیشــیدیم کــه هیــچ مســلمانی را از ایــن کار من ــد. ســپس م در آی
نکننــد و همــواره علــم و دانــش نوشــته شــود. از ایــن ســخن چنیــن بــر می آیــد 
کــه تــا آن وقــت، بیــن ایــن دســته از محدثیــن، معمــول نبــوده کــه آنچــه را از 
ــه  ــه روشــنی مشــخص می شــود ک ــن ب ــد، بنویســند؛ و همچنی ــث می دانن احادی
محمــد بــن شــهاب زهــری در خدمــت امــرا بــوده و آنهــا اورا وادار بــه نــگارش 

ــد. ــل خودشــان می کردن ــه می ــث ب احادی
ــری  ــه از زه ــم ک ــال می کردی ــا خی ــد: م ــر می گوی ــام معمَّ ــه ن ــر ب ــک نف ی
حدیــث بســیاری نقــل کــرده ایــم تــا اینکــه ولیــد1 کشــته شــد. پــس از کشــته 
شــدن ولید،دفترهــای زیــادی را دیدیــم کــه بــر چهــار پایــان حمــل و از خزائــن 
ولیــد خــارج میشــد و می گفتنــد کــه: اینهــا دانــش زهــری اســت2! یعنــی زهــری 
ــر کــرده  ــه خواســته ی او- از حدیــث پ ــد ب ــرای ولی ــر- ب ــاب و دفت آن قــدر کت
ــار  ــد، ناچ ــارج کنن ــد خ ــن ولی ــا را از خزائ ــتند آن ه ــی می خواس ــه وقت ــود ک ب
برچهــار پایــان حمــل می شــد. ایــن دفاتــر و کتــاب هایــی کــه بــه امــر ولیــد پــر 
از حدیــث شــده و متعلــق بــه اوســت، چگونــه احادیثــی خواهــد بــود؟ بــدون 
ــارت از  ــا عب ــه آنه ــدارد بلک ــد ن ــت ولی ــم در محکومی ــث ه ــک حدی ــک ی ش

احادیثــی اســت کــه بــر اعمــال ولیــد و امثــال او صحــه گذاشــته اســت.
ــاره زهــری هســت کــه بــدون شــک مربــوط می شــود  حدیــث دیگــری درب
بــه دوران وابســتگی زهــری بــه دســتگاه خافــت. یعقوبــی در تاریخــش چنیــن 

می گویــد:
ــِة  ــی ثالث حــال ااِّل ال ــدُّ الرِّ ــال: ال تَُش ّــه ق هــری یَحدثکــم اَنَّ رســوَل اهلل ان »اِنَّ الزَّ
ــرَة  ــی، و اِنَّ الّصخ ــجِد االقص ــه و المس ــجد َمدین ــرام و المس ــِجِد الح ــاِجد، الَمس َمس
الّتــی وضــَع روســَل اهلل قََدمــُه َعلیهــا تَقــوَم َمقــاَم الَکعبــة3« یعنــی زهــری بــه پیامبــر 
خــدا نســبت داده کــه پیامبــر فرمــوده اســت: بــا ایمــان و قداســت نبایــد کــوچ 
و عزیمــت کــرد مگــر بــه ســوی ســه مســجد، مســجد الحــرام و مســجد مدینــه  

1. ولید پسر بزرگ عبدالملک مروان است كه پس از او به خالفت رسید.)نویسنده(
2. »»...فاذا الدفاتر قد حملت علی الدواب من خزائنه و یقال هذا من علم زهری!««.)نویسنده(

3. تاریخ یعقوبی، ج2 ، ص 261.
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و مســجد االقصــی، و آن ســنگی کــه- در مســجد االقصــی- رســول خــدا پــای 
ــرد! همیــن قســمت  ــرار می گی ــه ق خــود را روی آن ســنگ گداشــته، جــای کعب
آخــر حدیــث مــورد توجــه مــن اســت کــه ایــن ســنگ را بــه جــای کعبه حســاب 

ــرار داده اســت! ــه را ق ــرای آن، همــان شــرف و ارزش کعب ــد و ب می کن
ایــن حدیــث مــال آن زمانــی اســت کــه عبــداهلل بــن زبیــر بــر مکــه مســلط 
بــود و هروقــت مــردم می خواســتند بــه حــج برونــد، مجبــور بودنــد در مکــه- 
منطقــه ای کــه زیــر نفــوذ عبــداهلل زبیــر اســت- چنــد روزی بماننــد و ایــن فرصت 
ــه دشــمنان خــودش- و از همــه  ــه علی ــی داد ک ــر م ــن زبی ــداهلل ب ــه عب ــی ب خوب
ــود کــه  ــل ب ــد. و چــون عبدالملــک مای ــروان- تبلیغــات کن ــر عبدالملــک م مهت
مــردم تحــت تاثیــر ایــن تبلیغــات قــرار نگیرنــد و بــه مکــه نرونــد، لــذا بهتریــن 
ــث  ــه آن حدی ــد ک ــل کن ــی جع ــه حدیث ــد ک ــن دی ــن راه را در ای ــان تری و آس
شــرف و منزلــت مســجد االقصــی را بــه انــدازه ی مکــه و مدینــه بدانــد و حتــی 
آن ســنگی کــه در مســجد االقصــی اســت بــه قــدر کعبــه شــرافت داشــته باشــد! 
در حالــی کــه می دانیــم- در عــرف و فرهنــگ اســامی- هیــچ نقطــه ای از دنیــا 
بــه انــدازه کعبــه شــرافت نــدارد و هیــچ ســنگی در دنیــا جایگزیــن ســنگ خانــه 
ــث،  ــن حدی ــل ای ــزه ی جع ــن رو، انگی ــود. از ای ــود نمی ش ــر االس ــه و حج کعب
همیــن اســت کــه مــردم را از رخــت بربســتن و کمــر همــت بســتن بــه ســوی 
خانــه ی خــدا و مدینــه- کــه آنجــا هــم احتمــاال مرکــز تبلیغــات علیــه دســتگاه 
عبدالملــک بــوده- منصــرف کــرده و رهســپار فلســطین ســازند، زیــرا فلســطین 
جزئــی از شــام و تحــث نفــوذ عبدالملــک بــوده اســت، حــال چقــدر مــردم بــه 
ــر دادنــد، بایــد در البــه الی  تاریــخ جســتجو  ایــن حدیــث مجعــول ترتیــب اث
کــرد کــه آیــا ایــن اتفــاق افتــاد کــه در برهــه ای از زمــان مــردم بــه جــای رفتــن 
بــه مکــه، بــه بیــت المقــدس بــرای زیــارت صخــره می رفتنــد یــا چنیــن چیــزی 
ــد مجــرم  ــاده باشــد، بای ــاق افت ــزی اتف ــن چی ــر چنی ــاده اســت؟! اگ ــاق نیفت اتف
اصلــی یــا یکــی از مجرمیــن را محمــد بــن شــهاب زهــری دانســت کــه بــا جعــل 
ایــن چنیــن احادیثــی، مــردم را ایــن طــور دچــار اشــتباه می کــرد و ایــن فقــط 

بــه خاطــر مقاصــد سیاســی عبدالملــک مــروان بــوده اســت.
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ــت  ــتگاه خاف ــه دس ــته ب ــری وابس ــهاب زه ــن ش ــد ب ــه محم ــس از اینک پ
ــام ســجاد و تشــکیات  ــه ام ــچ مانعــی نداشــته اســت کــه علی می شــود، هی
ــث را  ــورد دو حدی ــن م ــه در ای ــد، ک ــل کن ــی جع ــم احادیث ــوی ه ــدان عل خان
ــة مســائل جــار اهلل«- تالیــف مرحــوم ســید عبدالحســین شــرف  در کتاب»اجوب
الدین-یافتــم کــه در یکــی از ایــن دو روایــت، محمــد بــن شــهاب ادعــا می کنــد 
کــه امیــر المومنیــن جبــری1 بــوده! و بــه پیغمبــر اســتناد می دهــد کــه مــراد 
از »»انســان«« در آیــه ی »َو كاَن ااِلنســاُن اكثـَـَر َشــٍی َجــَدال2« امیــر المومنیــن اســت! 
ــهداء،  ــید الش ــزه ی س ــه حم ــد ک ــل می کن ــری نق ــت دیگ ــاهلل. در روای ــاذ ب العی
شــراب خــورده بــود. جعــل ایــن دو روایــت بــرای ایــن اســت کــه از جبهــه ی 
قدرتمنــدان سیاســی- کــه همــان عبدالملــک و خانــدان بنــی امیــه می باشــند- در 
مقابــل ائمــه هــدی علیهــم الســام حمایــت شــود و خانــدان پیامبــر و سلســله ی 
اوالد آن بزرگــوار را- کــه در مقابــل امویــون قــرار داشــتند- از صورت مســلمانان 
طــراز اول خــارج کنــد و آنــان را ایــن چنیــن معرفــی کند کــه از جهت دلبســتگی 
و عمــل بــه احــکام دیــن یــا در حــد متوســطند و یــا قاصــر3 و در ســطح معمولــی 

و یــا پاییــن تــر از آناننــد!
امــام ســجاد موضــع گیــری بســیار ســخت و تنــدی در برابــر این شــخص 
کــرده کــه ایــن موضــع گیــری در یــک نامــه منعکــس شــده اســت. البتــه ممکــن 
ــان  ــد نش ــد می توان ــه ح ــا چ ــر ت ــه مگ ــک نام ــه ی ــد ک ــر کن ــی فک ــت کس اس
دهنــده ی ایــن موضــع گیــری تنــد باشــد، امــا بــا توجــه بــه اینکــه مضمــون ایــن 
ــم بســیار  ــه دســتگاه حاک ــن نســبت ب ــه خــود زهــری و همچنی ــه نســبت ب نام
ــه  ــود بلک ــهاب نمی ش ــن ش ــد ب ــه محم ــه منحصــر ب ــن نام ــدید اســت، و ای ش
ــان  ــان و از ده ــه زب ــان ب ــج از زب ــه تدری ــد و ب ــز می افت ــران نی ــه دســت دیگ ب
ــه در  ــان ک ــد- همچن ــه می مان ــرای همیش ــخ ب ــردد و در تاری ــان می گ ــه ده ب
تاریــخ مانــده اســت و امــروز پــس از گذشــت 1300 ســال، مــا دربــاره ایــن نامــه 

1. پیرو عقیده ی جبری، كسانی كه وجود اختیار را برای انسان نفی می كنند.
2. سوره ی مباركه ی كهف،آیه 54،»انسان بیش از هر چیز، به مجادله می پردازد.«

3. )ق ص ر( عاجز، ناتوان.
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بحــث می کنیــم- بــا توجــه بــه ایــن امــور، می تــوان فهمیــد کــه ایــن نامــه چــه 
ــا  ــه علم ــن گون ــی ای ــیطانی و مصنوع ــر قداســت ش ــد ب ــه ی کاری می توان ضرب
ــی افــراد  ــن شــهاب اســت ول ــه محمــد ب ــه ایــن نامــه خطــاب ب وارد آورد. البت
دیگــری هماننــد او را نیــز در بــر می گیــرد. معلــوم اســت کــه وقتــی ایــن نامــه 
ــه  ــت ب ــد و دس ــان، برس ــیعیان آن زم ــوص ش ــه خص ــلمانان، ب ــت مس ــه دس ب
دســت بگــردد، چــه بــی اعتبــاری شــدیدی بــرای ایــن گونــه افــراد دربــاری بــه 

ــم: ــه را نقــل می کنی ــن نام ــی از ای ــی آورد. اینــک بخــش های وجــود م
ــَن  ــَک ِم ــِن َو َرِحَم ــَن الِفتَ ــاَک ِم ــده اســت:»كفانا اهلل َو ایّ ــه آم ــن نام در اول ای
النّــار« خــدا مــا را و تــورا از فتنــه هــا نــگاه دارد و »تــورا از آتــش رحــم کنــد«. 
در بخــش دوم ایــن جملــه، تنهــا او را مــورد خطــاب قــرار می دهــد، زیــرا دچــار 
ــه نوعــی  ــم ممکــن اســت ب ــام ســجاد ه ــه اســت و ام ــرای هم ــه شــدن، ب فتن
دچــار فتنــه شــود، ولــی در فتنــه غــرق نمی شــود و محمــد بــن شــهاب دچــار 
 فتنــه می شــود و در فتنــه غــرق می شــود؛ امــا آتــش جهنــم بــه امــام ســجاد
نزدیــک نمی شــود، لــذا ایــن نســبت را بــه محمــد بــن شــهاب می دهــد. شــروع 
ــر  ــا اوســت کــه هــم تحقی ــام ب ــوع برخــورد ام ــل ن ــا چنیــن لحنــی، دلی نامــه ب
ــی  ــاٍل یَنبَغ ــَت بِح ــد اَصبَح ــپس می فرماید:»فََق ــت. س ــه اس ــم خصمان ــز و ه آمی
لَِمــن َعَرفَــَک بِهــا اَن یَرَحَمــک«، تــو در حالتــی قــرار گرفتــه ای کــه هرکــس ایــن 
حالــت تــو را بشناســد، شایســته اســت کــه بــه حــال تــو رحــم کنــد. دقــت کنیــد 

کــه ایــن خطــاب بــه چــه کســی اســت؟
ــد، او  ــه حــال او غبطــه می خورن ــه کســی اســت کــه همــه ب ایــن خطــاب ب
یکــی از علمــای بــزرگ محبــوب دســتگاه حکومــت اســت ولــی امــام آن قــدر 
ــال  ــن ح ــه ای ــو را ب ــس ت ــد: هرک ــه می فرمای ــد ک ــف می کن ــوار و ضعی اورا خ

بشناســد، بایــد بــه تــو رحــم کنــد.
پــس از آن، امــام بــه نعمــت هایــی کــه خــدا بــه او داده و حجــت هایــی کــه 
ــن همــه  ــا وجــود ای ــد: ب ــد می فرمای ــد و بع ــه شــده اشــاره می کن ــرای او اقام ب
ــل پــروردگار می توانــی بگویــی  ــا در مقاب ــه تــو داده، آی نعمــت هــا کــه خــدا ب
ــی  ــد از آن آیات ــه؟ بع ــا ن ــردی ی ــذاری ک ــا شــکر گ ــن نعمــت ه ــه از ای چگون
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ــور و  ــه قص ــی ب ــو راض ــز از ت ــدا هرگ ــد: خ ــد و می گوی ــر می کن ــرآن ذک از ق
ــرای  ــق را ب ــه حقای ــته ک ــا خواس ــد از علم ــرا خداون ــد شــد، زی ــر نخواه تقصی

َــه1«. ــاِس َو ال تَکتُُمون ــه لِلنّ ــان کنند:»لَتُبیِّنُنَّ مــردم بی
ــه  ــده ای نســبت ب ــیار ســخت و گزن ــه بس ــه ادعانام ــه، ب ــن مقدم ــس از ای پ
محمــد بــن شــهاب می پردازد:»واعَلــم اَنَّ اَدنــی مــا َکتَمــَت و اََخــفَّ مــا احتََملــَت 
َک مِنــُه حیــَن َدنـَـوَت  لَت لـَـه َطریــَق الَغــیِّ بُِدنـُـوِّ اَن آنســَت َوحَشــَة الّظالـِـم َو َســهَّ

َو اِجابَتـِـَک لـَـُه حیــَن ُدعیــت«
بــدان! کمتریــن چیــزی کــه کتمــان کــردی و ســبک تریــن چیــزی کــه تحمــل 
کــردی ایــن اســت کــه وحشــت ســتمگران را تبدیــل بــه راحتــی و انــس کــردی 
و راه گمراهــی را بــرای آنهــا همــوار ســاختی، و ایــن را بدیــن گونــه انجــام دادی 
کــه بــه او نزدیــک شــدی و هــر بــار تــورا دعــوت کــرد، اورا اجابــت نمــودی. 
ــه رخ او  ــه دســتگاه ســلطنت و خافــت را ایــن طــور ب در اینجــا نزدیکــی او ب

می کشــد و همچــون تازیانــه ای بــر ســر او فــرود مــی آورد.
ــن اَعطــاک«، چیزهایــی را کــه بــه تــو دادنــد  َّــَک اَخــذَت مــا لــَی لـَـَک مِمَّ »اِن
ــن لـَـم یـَـُردَّ علــی اََحــٍد َحّقــا  و متعلــق بــه تــو نبــود، از آنهــا گرفتــی.»َو َدنـَـوَت ِممَّ
ــُردَّ باِطــال حیــَن اَدنــاک« و نزدیــک شــدی بــه کســی کــه هیــچ حقــی را  َو لـَـم تَ
ــاز نگردانــده- یعنــی خلیفــه ی ســتمگر- و هنگامــی کــه تــو را بــه  بــه کســی ب
ــه را  خــودش نزدیــک کــرد، هیــچ باطلــی را برطــرف نکــردی. یعنــی ایــن بهان
نمی توانــی بیــاوری کــه مــن بــه او نزدیــک شــدم بــرای اینکــه احقــاق حــق و 
ابطــال باطــل کنــم! تــو در مدتــی کــه بــا او بــودی، هیــچ باطلــی را از بیــن نبــردی 
در حالــی کــه دســتگاه او پــر از باطــل بــود.»َو اَحبَبــَت َمــن حــادَّ اهلل« کســی را کــه 

دشــمن خداســت، تــو او را بــه دوســتی خــود برگزیــدی.
ــت  ــن اس ــه، ای ــن ادعانام ــرت، در ای ــده ی حض ــکان دهن ــیار ت ــه ی بس جمل
ــا اَداروا  ــُوَک قُطب ــاَک- َجَعل ــَن َدع ــاَک- حی ــِه ایَّ ِ ــَس بُِدعائ ــد:»اَ َو لی ــه می فرمای ک
بـِـَک َرَحــی َمظالِمِهــم َو ِجســرا یَعبـُـروَن علیــک اِلــی باَلیاُهــم َو ُســلَّما اِلــی َضاللَتِهــم 
ــکَّ علــی الُعَلمــاِء َو یَقتــاُدوَن  داعیــا اِلــی َغیِِّهــم ســالِکا َســبیَلُهم یُدِخلــوَن بـِـَک الشَّ

1. سوره ی مباركه ی آل عمران،آیه ی 187، »حتما آن را برای مردم آشکار سازید و كتمان نکنید.«
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ــاِل اِلَیِهــم« ــوَب الُجّه ِــَک قُُل ب
ــه خودشــان  ــو ندانســتی کــه وقتــی آنهــا تــو را ب ــا ایــن چنیــن نبــود و ت آی
نزدیــک کردنــد، از تــو محــوری و قطبــی بــه وجــود آوردنــد کــه آســیای َمظلمــه 
هــای1 آنــان  بــر آن قطــب می گــردد؛ و پلــی را ایجــاد کردنــد کــه از روی آن بــه 
ــه ســوی  ــه ب ــی ســاختند ک ــد و نردبان ــور می کنن ســوی کارهــای خافشــان عب
ضالــت خودشــان از آن بــاال می رونــد. تــو دعــوت کننــده ای بــودی بــه ســوی 
گمراهــی آنــان و رونــده ای بــودی در راه آنــان. آنهــا بــه وســیله ی تــو در علمــا 
ایجــاد شــک کردنــد و بــه وســیله ی تــو دل هــای جاهــان را بــه ســوی خودشــان 
جــذب نمودنــد. یعنــی تــو موجــب شــدی کــه هــم علمــا دچــار تردیــد شــدند، 
کــه آیــا اشــکالی نــدارد مــا بــه دســتگاه دولــت نزدیــک شــویم؟ و احیانــا برخــی 
در ایــن دام افتادنــد، و تــو نیــز موجــب شــدی کــه جاهــان خیلــی راحــت بــه 

ســوی خلفــا میــل کــرده و مجــذوب آنهــا شــدند.
ــم اال ُدوَن  ــوی اَعوانِهِ ــم َو ال اَق ــصُّ ُوَزرائِهِ ــغ اََخ ــم یَبَل ــد می فرماید:»َفَل بع
مــا بََلغــَت مـِـن اِصــاح َفســادِهم2« نزدیــک تریــن وزرای آنهــا و نیرومنــد تریــن 
یارانشــان بــه قــدری کــه تــو فســاد آنهــا را در چشــم مــردم صــاح جلــوه دادی 

نتوانســتند بــه آنهــا کمــک کننــد.
در ایــن نامــه کــه بســیار تنــد و پــر مضمــون و پــر محتــوا اســت، امــام ســجاد 
ایــن جریــان اقتــدار فکــری و زمامــداری علمــی را کــه بــه کمــک اقتــدار سیاســی 
و زمامــداری اجتماعــی رفتــه بــود رســوا کــرد، و کســانی را کــه حاضــر به ســازش 
بــا ایــن دســتگاه بودنــد، دچــار ســوال کــرد و ایــن ســوال همــواره در جامعــه ی 

اســامی آن زمــان مطــرح بــوده و در طــول تاریــخ هــم مطــرح خواهــد بــود.
ــم و  ــام ســجاد می دان ــی ام ــم زندگ ــای مه ــن را یکــی از بخش ه ــن ای م
احســاس می کنــم کــه آن حضــرت، بــه یــک حرکــت علمــی و تربیتــی در میــان 
جمــع محــدودی اکتفــا نکــرده، بلکــه حتــی بــه یــک حرکــت سیاســی هــم در 

ایــن حــد دســت زدنــد. پاســدار اســام، ش11
1. )ظ ل م( ستمی كه بر كسی وارد شود.

2. بحار االنوار،ج 75، ص 132.
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ایــن خاصــه ای از زندگــی امــام ســجاد اســت. البتــه ایــن نکتــه را هــم اشــاره 
ــار خــود، کــه  ــر ب کنــم: علــی رغــم اینکــه امــام ســجاد در دوران امامــت پ
ســی و چهــار ســال طــول کشــیده اســت، تعــرض آشــکاری بــا دســتگاه خافــت 
نداشــتند، ولــی چیــدن همــان بســاط پــر بــار امامــت و تعلیــم و تربیــت تعــداد 
زیــادی از عناصــر مومــن و مخلــص و گســتردن دعــوت اهل بیــت، کار خــود را 
کــرد و دســتگاه خافــت بنــی امیــه را نســبت بــه آن حضــرت بدبین و اندیشــناک 
کــرد، بــه طــوری کــه بــه آن بزرگــوار تعــرض هایــی هــم نمودنــد، و الاقــل یــک 

بــار آن حضــرت را بــا غــل و زنجیــر از مدینــه بــه شــام بردنــد. 
ــت در  ــروف اس ــجاد مع ــام س ــه ام ــبت ب ــه نس ــری ک ــل و زنجی ــن غ ای
حادثــه کربــا، بــه طــور یقیــن معلــوم نیســت غــل و زنجیــر در ماجــرای کربــا 
بــه گــردن حضــرت بســته باشــند؛ امــا درآن ماجــرا یقینــی اســت. یعنــی حضــرت 
را از مدینــه ســوار شــتر کردنــد و بــا غــل و زنجیــر بــه شــام بردنــد و در مــوارد 
متعــدد دیگــری هــم، مــورد شــکنجه و آزار مخالفــان قــرار گرفتنــد و ســرانجام 
ــود و پنــج هجــری- در زمــان خافــت ولیــد بــن عبدالملــک-  هــم در ســال ن
بــه وســیله ی عّمــال دســتگاه خافــت مســموم شــدند و بــه شــهادت رســیدند. 

پاســدار اســام، ش 12



قدرت نرم برنده ترین سالح حضرت سجاد
محمدعلیچلونگر1
محمداعالبافیوسفی2

چکیده
ــا  ــورا و ب ــه عاش ــس از واقع ــدید پ ــان ش ــه خفق ــه ب ــا توج ب
توجــه این کــه بــه اعتقــاد شــیعه امــام معصــوم بایــد در عصــر 
ــا ظلــم و ســتم باشــد، در  ــارزه ب خــود پیش قــراول تمهیــد مب
ایــن مقالــه در پــی جواب  گویــی بــه ایــن ســؤال هســتیم کــه 
ــورا  ــس از عاش ــجاد در دوره پ ــام س ــی ام ــیوه مبارزات ش
تــا پایــان عمــر چگونــه بــوده اســت؟ بــا واکاوی ایــن مســأله 
شــیوه مبتنــی بــر قــدرت نــرم کــه در علــوم سیاســی- نظامــی 
ــی  ــه بین الملل ــال جامع ــورد اقب ــرح و م ــر مط ــای اخی دهه ه
ــی  ــجاد رونمای ــام س ــی ام ــی مبارزات ــده، در مش ــع ش واق

می گــردد.
واژگان کلیــدی:  امــام ســجاد، قــدرت نــرم، شــیعه و 

ــارزه. مب

مقدمه
ــیوس« نســبت  ــان »کنفوس ــه زم ــا ب ــرم را بعضی ه ــدرت ن ــوم ق ــرد مفه کارب
ــط  ــال 1985 توس ــی در س ــن واژه سیاس ــدن ای ــرح ش ــا مط ــی ب ــد. ول می دهن
پروفســور حمیــد موالنــا، )در ســال 198( ژوزف نـــای اولیــن گفتگــوی خــود را 
دربــاره قــدرت نـــرم مطــرح می کنــد؛ و دو ســه ســال بعد یعنــی در حدود ســـال 

1. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان.
2. دانشجوی دكترای تاریخ اسالم دانشگاه اصفهان.
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1990 بـــه یــک اصطــاح بین المللــی و جهانــی تبدیــل شــده و بــه لفاظی هــای 
ــا  ــل آن ه ــای عم ــرده و مبن ــدا ک ــی راه پی ــای غرب ــردان قدرت ه ــی دولتم سیاس

ــرد.  ــرار می گی ق
مــا در ایــن مقالــه در پــی آنیــم کــه همچــون مرحــوم کاشــف الغطــاء کــه در 
نامــه ای بــه کنفرانــس بحمــدون اعــام کــرد: »المثــل العلیــا فــی االســام، ال فــی 
ــرم پانــزده قــرن پیــش  بحمــدون«،1 اعــام کنیــم کــه اصــل و اســاس قــدرت ن
در آموزه هــای دیــن اســام مطــرح شــده و بــزرگان و رهبــران معصــوم ضمــن 
ــد  ــراوان برده ان ــای ف ــرارزش بهره ه ــوم پ ــن مفه ــرم، از ای ــدرت ن ــر ق ــد ب تأکی
ــی  ــر« اســت. پرواضــح اســت جای ــم »ثقــل اکب ــر تعالی کــه ایــن خــود متکــی ب
کــه خداونــد در قــرآن کریــم بــر پیامبــر گرامــی اســام چنیــن منتــی می گــذارد،
 »پــس بــه ســبب رحمتــی کــه از جانــب خداونــد نصیــب تــو گردیــد نســبت 
بـــه مردمــت نــرم شــدی و اگــر نســبت بــه آنـــان ســختگیر و ســخت دل بــودی 

ــده می شــدند.«2  ــو پراکن ــًا از دور ت یقین
بدیهــی اســت کــه بــا تکامــل ادیــان توحیــدی کاربــرد قــدرت نــرم نیــز در 
ــای  ــب پوی ــام و مکت ــخ اس ــد. در تاری ــدا می کن ــری پی ــگاه رفیع ت ــا جای آن ه
تشــیع یکــی از قله هــای رفیــع کاربــرد قــدرت نــرم مقطــع زمانــی مدیریــت امـــام 
ــی  ــخصیت مدیریت ــه از ش ــم کـ ــه می خواهی ــن مقال ــد. در ای ــجاد می باش س
ــرایط  ــن ترین ش ــیاه ترین و خش ــال س ــول 35 سـ ــن در ط ــام زین العابدی امـ
سیاســی و اجتماعــی رونمایــی کــرده و هنرمنــدی آن امــام همــام را در مواجهــه 
ــرم در  ــدرت ن ــای ق ــن، و مؤلفه ه ــی، تبیی ــتبداد حکومت ــن اس ــا بی منطق تری بـ
ســیره عملــی و نظــری امــام ســجاد را احصــاء نماییــم. مدیـــر مدبــر و جوانی 
ــه او  ــه جــای آنکــه روحی ــاک عاشــورای حســینی، ب ــور از معرکــه هولن ــه عب ک
ــت  ــه مدیری ــر در عرص ــر و منطقی ت ــر و قوی ت ــد او را محکم ت ــم بکوب را در ه
دینــی و سیاســی و اجتماعــی در برابــر حاکمــان بی منطــق زمانـــه قــرار می دهــد 

ــد.  ــروز می گردان ــا پی ــر آن ه ــردی ب ــدِت راهب ــک دراز م و در ی
1 . كاشف الغطاء، آیین ما، ص 38.

2 . سوره آل عمران، آیه159.
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در قضیــه پـــرشور و مســتدل مدیریــت نـــرم و نـــافذ امام ســجاد صغرای 
اصلــی مـــا ایــن اســت کــه امـــام ســجاد بـــا انتخــاب شــیوه ای بـــدیع در 
ــمن،  ــیت دش ــردن حساس ــوش کـ ــن خامـ ــش، ضم ــی خوی ــریت اجتماع مدیـ
تمهیــدات الزم را بـــرای تحــول عظیــم علمــی و فـــرهنگی شــیعه فـــراهم نموده 
و متناســب بـــا ایــن تحــول عظیــم دســت بـــه کادر ســازی و تربیــت کادرهــای 
ــرم  ــد؛ مــا صغــرای اصلــی خــود در اثبــات کارآمــدی مدیریــت ن مکتبــی می زن
ــه  ــم ک ــل می نمایی ــه تکمی ــن فرضی ــا ای ــجاد را ب ــرت س ــدرت حض و پرق
ــا  ــه تعالی بخــش، بـ ــر تقی ــی ب ــی مبتن آن حضــرت ضمــن اتخــاذ شــیوه مبارزات
تمســک بــه ابــزار دعــا و نیایــش و بـــا تأکیــد مســتمر و مـــدام بـــر مظلومیــت 
حضــرت امــام حســین و یـــارانش، موجــب مانــدگاری مکتب تشــیع و ســبب 

ــده اســت. ــی شــیعه گردی وحــدت و انســجام درون
ــلمان،  ــان مس ــجاد محقق ــام س ــر ام ــی عص ــی، اجتماع ــوادث سیاس ح
عصــر امــام ســجاد را بــه لحــاظ سیاســی و فرهنگــی، تـــاریک ترین عصرهــا 
ــرا  ــد.1 زی ــاد می کنن ــامی ی ــگ اس ــقوط فرهن ــه دوره س ــد و از آن، بـ می دانن
فضــای فرهنگــی جامعــه بــه گونــه ای بــود کــه حســن بصــری می گویــد: »اگــر 
پیغمبــر دوبــاره بازگــردد، از میــان آنچــه تعلیــم داده اســت، جــز قبلــه را نخواهــد 

ــد:  ــام ســجاد دربـــاره وضــع خــود می فرمای شــناخت«.2 ام
ــان  ــرائیل در میـ ــون روزگار بنی اس ــود، چ ــوم خ ــان ق ــا در میـ روزگار مـ
فرعونیــان اســت کـــه پســران را می کشــتند و دختــران را زنــده بـــه گــور 
ــر مـــا بـــه قــدری تنــگ و دشــوار اســت کــه  ــد. امــروز وضــع ب می کردن
مــردم بــه ســبب ناســزاگویی بــه بــزرگ و ســاالر مـــا، بــر فــراز منبرهــا بــه 

ــد.3  ــرب می جوین ــا تق دشــمنان مـ
بــا ایــن وجــود امــام ســجاد در گســترش ایمــان و پایــداری و در احیــای 
ــه  ــر ب ــیوه های منحص ــوارش از ش ــد بزرگ ــیره ج ــدی و س ــاب محم ــام ن اس

1 . ابراهیم حسن، تاریخ سیاسی اسالم، ج 1، ص135.
2 . مرتضی عاملی، دراسات و بحوث فی التاریخ االسالم،ج1، ص5.

3 . ابن سعد، طبقات الکبری، ج2، ص220.
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فــردی بهــره جســت کــه نــه تنهــا پیــام عاشــورا را تـــا قیامــت جـــاودانه ســاخت 
ــام  ــر و ام ــام باق ــن ام ــخ آفری ــاز و تاری ــگاه انسان س ــاب دانش ــه فتح  الب بلک
ــناخت  ــدون ش ــجاد ب ــام س ــای ام ــناخت راهبرده ــد. ش ــز ش ــادق نی ص
ــات  ــن اتفاق ــان و هم چنی ــی آنـ ــیوه های حکومت ــان و ش ــر ایش ــان معاص حاکم

ــود. ــد ب ــدان نتیجه بخــش نخواه ــی آن دوره چن ــاسی اجتماع ــم سیـ مه

عصر بی تفاوتی عمومی
 شــیخ طوســی بــه نقــل از روایتــی می  گویــد: حجــاج، دســت و پــای یحیــی 
بــن ام طویــل را بـــه جــرم پیــروی از امـــام ســجاد بریــد و او را بــه شــهادت 
ــی برخــوردار  ــان وضعیت ــام ســجاد از چن ــر حــال، دوران ام ــه ه ــاند.1 ب رس
ــه طــور  ــت را ب ــن الحســین امام ــی ب ــه مســعودی می نویســد: »عل اســت ک
ــی بــس دشــوار عهــده دار شــد«2 بعــد از  ــه دوران ــه شــدید و ب ــا تقی ــی و ب پنهان
ــر و  ــام عاشــورا و جــدا شــدن مســیر حکومــت بـــه ظاهــر اســامی از پیامب قی
ــرای  اهل بیــت ایشــان، شــرایط بســیار دشــواری از نظــر سیاســی و اجتماعــی ب
ــم  ــه اه ــذرا ب ــی گ ــا نگاه ــن ایجــاد شــد؛ ب ــدان امیرالمؤمنی ــیعیان و فرزن ش
ــای  ــا و راهکاره ــت تصمیم ه ــن اهمی ــام زین العابدی ــر ام ــای عص رویداده

ــردد: ــان می گ ــتر نمای ــان بیش ایش
 1. قیام توابین به رهبری سلیمان بن صرد خزاعی.

2. قیام مدینه به رهبری عبداهلل بن حنظله غسیل المائکه )واقعه حره(.
 3. سنگ باران و آتشباران کعبه معظمه توسط نظامیان یزید.

4. قیام مختار بن ابی عبیده ثقفی.
5. حکومت عبداهلل بن زبیر در مکه.

6. حکومت مروانیان در شام.
ــه حجــاج در  ــن اشــعث، علی ــن محمــد ب ــام خــوارج و عبدالرحمــن ب 7. قی

ســال های 81 تــا 83 ه.
1 . طوسی، اختیار معرفه الرجال، ص123.

2 . مسعودی، اثبات الوصیه المیر المؤمنین، ص194.
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 در چنیــن عصــر پــر چالشــی امــام ســجاد بــه دو گونــه آشــکار و پنهــان 
و تــوأم بــا تقیــه عمــل نمودنــد. 

 الف( مواضع آشکار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امام سجاد
1. حضور در نهضت کربا؛ 

2. محاجه با عبیداهلل بن زیاد؛ 
3. رویارویی با یزید در شام؛ 

4. مبارزه منفی )جنگ بی مرز( در قالب گریه بر شهدای کربا؛ 
5. تبیین معارف در کاس دعا. 

ب( اقدامات پنهانی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی امام سجاد
1. پرورش رهبر آینده امت اسامی حضرت باقرالعلوم؛

2. طرح عملی تقیه در معارف شیعه و بهره گیری از آن؛
ــان  ــی:  بی ــه ظاهــر دین ــا پندارهــای ویرانگــر ب ــی ب ــی و کام ــل عمل 3. تقاب
صحیــح معــارف دیــن؛ اعــام رســمی امامــت؛ 3 تربیــت یــاران در برخــورد بــا 

ــی. ــدرت اله ــان دادن ق ــیع؛  نش ــه تش ــذاری فق ــن؛ پایه گ مخالفی
 4. تربیت شاگردان بسیار و »کادرهای تراز مکتب«؛
5. زمینه سازی برای دانشگاه امام باقر و امام صادق؛

ــرت  ــاران حض ــاگردان و ی ــر از ش ــال 170 نف ــاب رج ــی در کت ــیخ طوس  ش
ســجاد را نــام بــرده اســت؛1 نــام برخــی از آنــان بدیــن شــرح اســت: ســعید بن 
مســیب؛ ابوحمــزه ثمالــی )ثابــت بــن دینــار(؛ ســعید بــن جبیــر؛ ابوخالــد کابلــی؛ 
یحیــی بــن ام طویــل، کــه حجــاج بــن یوســف ثقفــی او را در شــهر واســط عــراق 
شــهید کــرد؛ فــرزدق، معــروف بــه ابوفــراس شــاعر؛ طــاووس یمانــی؛ حمــاد بــن 
حبیــب عطــار کوفــی؛ زرارة بــن اعیــن شــیبانی؛ حبابــه والبیــه؛ جابــر بــن عبــداهلل 
انصــاری؛ محمــد بــن جبیــر بــن مطعــم؛ فــرات بــن احنــف؛ ســعید بــن جبهــان 

کنانــی، مولــی ام هانــی؛ قاســم بــن عــوف؛ اســماعیل بــن عبــداهلل بــن جعفــر.
1 . طوسی، اختیار معرفه الرجال، ص180.
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6. بسترسازی برای تبلیغ جهانی تشیع با شیوه بدیع »تربیت موالی«؛
7. روشنگری برای عالمان درباری؛ 
8. تبلیغ عملی اسام در قالب سفر. 

 ــجاد ــام س ــرم ام ــدرت ن ــر ق ــی ب ــای مبتن ــل حرکت ه ــتای تحلی در راس
الزم اســت ابتــدا نگاهــی هرچنــد گــذرا بــر بحــث قــدرت نــرم از زبــان مدعیــان 
ــگاه و  ــن دو ن ــام تفــاوت ای ــل خط مشــی ام ــا تحلی امــروز آن نمــود و ســپس ب
 قدمــت قــدرت نــرم در بیــان و عملکــرد ائمــه اطهــار خصوصــًا امــام ســجاد

را دریافــت.
ــا در کتــاب اطلاعــات عالم گیــر  ــرم: پرفســور حمیــد موالن تعریــف قــدرت ن
و ارتباطــات جهانــی در ســال 1986 قــدرت نــرم را بـــه قــدرت بــر شــکل دهی و 
تغییــر ایده هــا و ترجیحــات طــرف مقابــل تعریــف کــرد. ژوزف نــای1  قــدرت 
ــرد. ژوزف  ــف کـ ــران« تعری ــات دیگ ــکل دهی ترجیح ــی ش ــه »توانای ــرم را ب ن
نـــای قدرت سخت را به »قدرت بـــرای اجبار« و قـــدرت نـــرم را بـــه »قـــدرت 
بـــرای جــذب و اقنــاع« تعریــف می کنــد. »جنــگ نــرم، اســتفاده دقیــق و طراحــی 
شــده از تبلیغات و دیـــگر اعمالی اســت کـــه منظور اصلی آن تـــأثیرگذاری بـــر 
عقایــد، احساســات، تمایــات و رفتــار دشــمن، گــروه بی طــرف و یــا گروه هــای 
دوســت اســت بــه نحــوی کــه بــرای بــرآوردن مقاصــد و اهــداف ملــی پشــتیبان 
باشــد«.2 در مقالـــه مذکـــور ژوزف نـــای دیــدگاه خــود را درباره ایجــاد تغییرات 
از طریــق بـــه کارگیری دیپلماســی عمومی در کنـــار بـــه کارگیری قدرت نـــرم در 
میـــان نخبگان جامعه هـــدف مطرح کـــرد. بعـــدها نـــظرات او تکمیل تـر شـد و 
بـــه عنـــوان دســتورالعمل سیاســت خارجــی امریــکا تحــت عنــوان به کارگیــری 
»قــدرت هوشــمند3 بــه مــورد اجــرا گــذارده شــد. بــر اســاس ایــن نظریــه آمریــکا 
بـــا اســتفاده از دیپلماســی عمومی و قدرت هوشــمند بـــه برقراری نفوذ در بـــدنه 
جامعــه هــدف کمــک می کنــد. ایـــن دیــدگاه بـــا دســتورالعمل های اجرایــی کــه 

Joseph Nye. . 1
2 . شریفی، جنگ نرم، ص40.

Smartpo-power. . 3
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توســط کارشناســان اطاعاتــی آمریــکا نظیــر دکتــر »جیــن شــارپ«1 تهیــه و در 
ســطح رســانه های گروهــی بــه مفهــوم »انقــاب نــرم« معــروف شــد.

بنابـرایـــن جنــگ نـــرم، امــروزه مؤثـرتـــرین، کارآمدتریــن و کم هزینه تریــن 
و در عین  حــال خطرناک تریــن و پیچیده تـــرین نـــوع جنــگ علیــه امنیــت ملــی 
یـــک کشــور اســت، چــون می تـــوان بـــا کمتریــن هزینــه و بــا حــذف تهاجــم 
ظاهــری نظامــی جـــامعه هـــدف را تحــت ســیطره خــود قـــرار داد. در مقـــوله 
قـــدرت آنـــچه بیشــتر در عرصه جهانی مطرح می گـــردد، قـــدرت تحمیــل اراده 
بـــر دیـــگران اســت کــه بـــه ســه نــوع قــدرت ســخت و قــدرت نیمــه ســخت و 

ــردد. ــیم می گ ــرم تقس ــدرت ن ق
ــر  ــت، ناظ ــوان دریاف ــم آن می ت ــه از اس ــور ک ــخت:2 همان ط ــدرت س 1. ق

بــر قــدرت نظامــی و تــوان نظامــی اســت.
ــق  ــخت از طری ــه س ــدرت نیم ــاز و کار ق ــخت:3 س ــه س ــدرت نیم 2. ق
»تشــویق« و »تنبیــه« اســت؛ یــا همــان تــز مشــهور چمــاق و هویــج کــه امــروزه 

آمریکایی هــا بــه آن تمســک می جوینــد.
3. قــدرت نرم:4 بیشــتر ناظر بـــر ابعـــاد فـــرهنگی، روانی و اطاعاتی اســت. 
در ایـــن نـــوع قــدرت، بــه جــای تصــرف و تســلط ســرزمین ها و یـــا دولت هــا، 
تصــرف »ذهــن« هـــا و »قلــب« هـــا مدنظــر قـــرار می گیــرد؛ از این طریــق، یعنی 
ــاع«  ــه »اقن ــان را ب ــوان آن ــه می ت ــک جامع ــراد ی ــب اف ــن و قل ــر ذه با تســلط ب

رســاند.

رابطه قدرت نرم با جنگ نرم
جنــگ نـــرم بـــا پشــتوانه قـــدرت نـــرم انجــام می گیــرد. بنابـــراین تمامــی 
ابزارهــای حامــل قــدرت نــرم را بایــد بــه عنــوان ابزارهــای جنــگ نــرم مــورد 

Gene Sharp. . 1
HardPower. . 2

Simi HardPowe. . 3
SOFT Pawer. . 4
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ــداف  ــا اه ــا ب ــده پیام ه ــال دهن ــا انتق ــن ابزاره ــرار داد. ای ــایی ق ــه و شناس توج
ــام از  ــال پی ــرای انتق ــزاری ب ــوع اب ــا تن ــات ب ــر ارتباط ــتند. در عص ــاص هس خ
یــک نقطــه بــه نقطــه دیگــر مواجــه هســتیم. رســانه ها شــامل رادیــو، تلویزیــون 
ــک و  ــاشی، گرافی ــر، نقـ ــا، تئات ــامل سینمـ ــر ش ــای هن ــات، عرصه ه و مطبوع
موســیقی، انـــواع سازمـــان های مــردم نهـــاد و شــبکه های انســانی در زمــره ابــزار 
 جنــگ نــرم بــه شــمار می آینــد. بــا توجــه بــه اینکــه در زمــان امــام ســجاد
ــای  ــدا مؤلفه ه ــت ابت ــوده اس ــاب ب ــانه، کت ــن رس ــز مهم تری و بعــد از آن نی
ابــزاری جنــگ نــرم در دنیــای کنونــی مطــرح و ســپس قــدرت نــرم در کام امــام 

علی بن الحســین بررســی می گــردد. 
تاکتیک هــای جنــگ نــرم در عرصــه رســانه: برچســب زدن؛ تلطیــف و 
ــاره  ــزرگ؛ پ ــی؛ دروغ ب ــایعه؛ کلی گوی ــق؛ ش ــال؛ تصدی ــک انتق ــر؛ تاکتی تنوی
پیشــگویی های  ارائــه  ســازی؛  اهریمــن  و  زدایــی  حقیقت گویی؛انســانیت 
فاجعه آمیــز؛ قطره چکانــی؛ حــذف )سانســور(؛ جاذبه هــای جنســی؛ ایجــاد 
ــه تــرس و ایجــاد رعــب؛  تفرقــه و تضــاد؛ تــرور شــخصیت؛  تکــرار؛ توســل ب

ــه. ــه و مغالط مبالغ

ضرورت بررسی قدرت نرم در راهبرد اسالمی
ــای  ــانه را یکــی از ابزاره ــرن بیســت و یکــم، رس ــروز در ق ــان ام ــر جه  اگ
ــن الحســین در چهــارده  ــی ب ــام عل ــد، ام ــرم تلقــی می کن ــدرت ن اساســی ق
ــدگاری و  ــدرت مان ــه ق ــان را ک ــانه آن زم ــکل رس ــن ش ــل ممکن تری ــرن قب ق
ضریــب نفــوذ باالیــی در آینــده بشــریت بــه عنــوان یــک رســانه را دارد، انتخــاب 
می کنــد؛ و آن دعاهــای شــریفی اســت کــه از ســینه ســینایی آن بزرگــوار صــادر 
ــر  ــجادیه و دیگ ــه س ــت صحیف ــی، کلی ــگاه کل ــک ن ــده اســت. در ی ــد ش و صاع
ــی  ــرم تلق ــدرت ن ــر ق ــه مؤث ــک مؤلف ــوان ی ــه حضــرت ســجاد را می ت ادعی
کــرد و بــا یــک »واکاوی جزیی نگــر« در البــه الی ادعیــه صحیفــه ســجادیه، 
بــه طــور ملموس تــری هندســه و ســاختار مـــدون قــدرت نــرم را در انـــدیشه 
ــوان جســتجو نمــود. چنیــن بـــه نظــر می رســد  مدیریتــی امــام ســجاد می ت
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کــه حضــرت ســجاد منشــور بـــزرگ چیســتی و چگونگــی »قــدرت نـــرم 
اســام نــاب« را در البــه الی ادعیـــه و منـــاجات های خویــش بـــا خــدا، بـــرای 
نســلی فـــراتر و دوردســت تر از معاصــران خویــش بــه عنــوان هدیــه ای مانــدگار 
ابــاغ نمــوده اســت. حجــت و دلیــل مــا بـــر ایــن دوراندیشــی و امعــان نظــر 
حضــرت ســجاد بـــه نســل های آخرالزمانــی روایتــی روشــن از آن بزرگــوار 
ــد:  ــد می فرماین ــوره حدی ــر س ــات آخ ــد و آی ــوره توحی ــاره س ــه درب ــت ک اس
ــاد اندیشــه  ــه زی ــد ک ــی می آین ــان مردمان ــه در آخرالزم ــد می دانســت ک »خداون
ــا  ــد ت ــوره حـدیـ ــات س ــد و آیـ ــوره توحی ــد س ــت، خداون ــد؛ بدین جه می کنن

ــازل نمــود. ــذات الصــدور« را ن ــم ب »علی

:مؤلفه های کاربرد قدرت نرم در سیره نظری و عملی امام زین العابدین
1� تبدیل کدورت به عطوفت با درک نیازهای مخاطبین

 علی بن عیسی اربلی می نویسد:
 روزی امــام ســجاد از مســجد بیــرون آمــد و بــا مــردی کــه بــا 
آن حضــرت عــداوت دیرینــه داشــت، مواجــه شــد. مــرد همین کــه 
چشــمش بــه امــام افتــاد، بـــه حضــرت زین العابدیــن جســارت 
 کــرده و دشــنام و ناســزا گفــت. یــاران و غامــان امــام
ــی  ــا حضــرت عل ــد. ام ــش کنن ــه آن شــخص را تأدیب خواســتند ک
بــن الحســین فرمــود: »بــا او کاری نداشــته باشــید«. آنــگاه بــه 
او نزدیــک شــده و گفــت: »آنچــه از صفــات و کارهــای مــا بــر تــو 
پوشــیده اســت، بیشــتر از آن اســت کــه تــو مطلــع هســتی!« ســپس 
بــا مهربانــی و عطوفــت تمــام فرمــود: »الــک حاجــة نعینــک علیهــا؛ 
آیــا مشــکلی داری کــه مـــا در حــل آن تــو را یــاری نماییم«!؟ مـــرد 
بــا مشــاهده ایــن رفتــار انســانی، از کـــرده خــود شرمســار گردیــد. 
امـــا امـــام چهــارم او را نــوازش کرده و عبـــای ارزشــمند خود 
ــه،  ــد از آن واقع ــه وی بخشــید. بع ــم ب ــزار دره ــراه هـ ــه هم را بـ
ــه  ــا ک ــد و در هرکج ــد گردی ــام عاقه من ــه ام ــدیداً ب ــرد ش آن م
می رســید، بــه بیــان فضائــل و مناقــب آن حضــرت می پرداخــت و 
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خطــاب بــه حضرتــش می گفــت: »بــه راســتی کــه تــو از فرزنــدان 
رســول خــدا هســتی.«1

 ایــن رفتارهــای آموزنــده و انســانی موجــب شــده بــود کــه مخالــف و موافق، 
آن حضــرت را از اعمــاق وجودشــان دوســت بدارنــد و بــه شــخصیت واالی امــام 

ســجاد به دیــده احتــرام و عظمــت بنگرند. 

2� راهبرد تثبیت پیام با تکرار پیام
 امـــام ســجاد از هــر فرصــت کوچکــی بــرای مـــدیریت صحیــح تشــیع 
راســتین و افشــای بـــاطن نـــامشروع حکومــت جائــر وقت بهره می بـــرده اســت. 
از فرصــت پــرورش کـــادرهای مکتبــی تحــت عنــوان بـــرده هایی کــه مـــرتب در 
خانــه حضــرت ســجاد آمــوزش می دیدنــد و ســپس آزاد می شــدند تــا فرصــت 
ــح،  ــال ذب ــی در ح ــت حیوان ــگام رؤی ــا در هن ــای کرب ــی مظلومیت ه بازگوی
ــوان را  ــن حی ــا ای ــح می پرســید: »آی حضــرت می ایســتاد و می گریســت و از ذاب
آب داده ای و ذبــح می کنــی یــا نــه؟«؛ و یـــا هــرگاه در مجمعــی عمومــی آب بــر 
ــر از اشــک می شــد  ــرت ســجاد چشــمانش پ ــد حضـ ســر ســفره می آوردن
ــرد.2  ــاد می ک ــورا ی ــان در روز عاش ــدرش و یارانش ــدن پ ــی ش ــنه قربان و از تش
ایــن حرکــت امــام یک بــار یــا دو بــار نبــود و در تمــام آن ســی وپنج ســال بـــعد 
ــرای مــردم مدینــه  از عـــاشورا تــداوم داشــت و هماننــد یــک رســانه خــاص ب
ابــاغ پیــام می نمــود؛ و ایـــن پیــام مرتــب تکــرار می شــد. مـــا بــه عنــوان یکــی 
ــد اســتفاده  ــورد تأکی ــم کــه م ــام« را داری ــرم، »تکــرار پی ــدرت ن از مؤلفه هــای ق

کننــدگان قــدرت نـــرم در عصـــر حـاضـــر نیز می بـــاشد. 
حضــرت بـــا تکــرار بـــرخی از رفتارهــای آموزشــی و دینــی ایــن مؤلفــه از 
ــن  ــی داد. همی ــام م ــه نحــو احســن انج ــام« را ب ــرار پی ــی »تک ــرم یعن ــدرت ن ق
ــا تکیــه حضــرت ســجاد بــر شــعار اساســی  مؤلفــه تکــرار پیــام را در ارتبــاط ب
»صلــوات« نیــز هــم در زندگــی عــادی آن حضــرت و هــم در عبــادات و 

1 . اربلی، كشف الغمه، ج2، ص101.
2 . ابومخنف، مقتل الحسین، ص4.



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج821

ســجده های متوالــی و متمــادی آن بـــزرگوار و هـــم در متــن دعاهــای صحیفــه 
ــه  ــه ای اســت ک ــار به گون ــر رفت ــم؛. ظاه ــه وضــوح مشــاهده می کنی ســجادیه بـ
بهانــه بـــه دســت جاسوســان بنی امیــه و بنــی مـــروان نمی دهــد؛ امـــا باطــن امــر 

ــت محمــد و آل محمــد اســت. ــر حقانی ــد مکــرر ب تأکی

3� قدرت نرم قناعت و ارتباط آن با عزت اجتماعی
یکــی از راه هــای نفــوذ دشــمن در عصــر کنونــی رواج تجمل گرایــی و 
ــگ  ــج فرهن ــرف و تروی ــی ص ــه مصرف زدگ ــدف بـ ــای ه ــرغیب جامعه ه تـ
چشم وهم چشــمی اســت. امــام زین العابدیــن در دعـــای 35 کــه دعـــایی کوتـــاه 
ــت  ــب طاع ــه ترتی ــزت را ب ــرافت و ع ــای ش ــد، مؤلفه ه ــراز می باش ــا 5 ف بـ

ــد ــی می نمای ــت او معرف ــروردگار و اطاع پ
ــُه ِعبَاَدتُــک.1 اللَُّهــمَّ  تْ فَْتُه َطاَعتُــک، َو الَْعِزیــَز َمــْن أََعزَّ ــِریَف َمــْن َشــرَّ ــِإنَّ الشَّ  فَ
ــا َمنَْعتَنِــی.2 ــْم بَِم ــْم، َو اَل تَْفتِْنُه ــا أَْعَطیتَُه ــی بَِم ـِـِه، َو اَل تَْفتِنِّ ــٍد َو آل َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ

خدایــا درود فرســت بــر محمــد و آل او و مــرا بــه ســبب آنچــه بــه دیگــران 
داده ای دچــار فتنــه مگــردان و دیگــران را دربــاره آنچــه بـــه مـــن نــداده ای 

دچــار فتنــه نســاز. 
هندســه ترســیم از جانــب امـــام ســجاد ایـــن اســت کــه وقتــی طاعــت 
الهــی موجــب شــرافت و عبــادت الهــی مــاک عزتمنــدی شــد؛ برتــری امکانــات 
ــراد کم بضاعــت را از مــدار تعــادل  ــرد و اجتماعــی اف ــار ف ــادی توانگــران رفت م
ــاندن  ــرای رس ــب بـ ــختی و تع ــف و س ــه تکل ــا را ب ــازد و آن ه ــارج نمی س خ
خــود از راهــی بــه امکانــات ظاهــری طبقــه دارا وادار نمی ســازد؛ و توانگــران را 

ــد. ــر نمی گردان ــه تفاخـــر و تکب ــراد کم بضاعــت دچــار فتن ــه اف نســبت ب

4�  قدرت نرم خانواده و نظام اجتماعی خانواده محور
از دیگــر تعالیــم حضــرت ســجاد کــه می تــوان بــه طــور ماورایــی آن هــا 

1 . صحیفه سجادیه، دعای 35، فراز 5.
2 . همان، دعای 35، فراز 2.
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ــداد  ــه قلم ــک جامع ــرم در ی ــدرت ن ــای ق ــده بن ــا کامل کنن ــزو قطعه ه را ج
نمــود دعـــای ایشــان در حــق پــدر و مـــادر خویــش و دعـــای حضــرت در حق 
فرزنــدان خویــش و دعــای آن حضــرت در حــق همســایگان و دوســتان خویــش 
ــد:  ــش می فرماین ــادر خوی ــدر و م ــرای پ ــا ب ــجاد در دع ــام س ــد. ام می باش

ــنَاِن، َو  ــَدِة الَْوْس ــْن َرْق ــی ِم ــرَّ لَِعینِ ــا أَقَ ی بِِهَم ــرِّ ِ ــَدی َو ب ِ ــی لَِوال ــْل َطاَعتِ َو اْجَع
َم  ْمــآِن َحتَّــی أُوثـِـَر َعَلــی َهــَوای َهَواُهَمــا، َو أُقَــدِّ أَْثَلــَج لَِصــْدِری ِمــْن َشــْربَِة الظَّ

ــَم.1 ــی ِرَضــای ِرَضاُه َعَل
 بــار خدایــا طاعــت و نیکــی بــر پــدر و مــادرم را بــرای مــن دل چســب تر 
از بــه خــواب رفتــن بی خوابــی کشــیدگان و گواراتــر از آب ســرد نـــوشیدن 
جگرســوختگان قـــرار ده تــا جایــی کــه خواســت آنـــان را بـــر خواســت 
خـــودم تـــرجیح داده و رضایتمنــدی آنــان را بــر رضایــت خاطــر خویــش 
مقــدم بــدارم و بــار الهــا نیکــی آنــان را در نظــرم بــزرگ و زیــاد جلوه گــر 
کــن گــر چــه انــدک باشــد. خدایــا صدایــم را در برابــر آنــان نــرم و کامــم 
را بــرای آنــان پاکیــزه و دل نشــین و خلق وخــوی مــرا در برابــر آنــان نــرم 

قــرار ده.
ــٍل، أَْو  ــْن فِْع ــِه ِم ــَرفَا َعَلــی فِی ــْوٍل، أَْو أَْس ــْن قَ ــِه ِم یــا َعَلــی فِی ــا تََعدَّ ــمَّ َو َم  اللَُّه
ــا، َو  ــُه لَُهَم ــْد َوَهْبتُ ــٍب فََق ــْن َواِج ــُه ِم ِــی َعْن ــَرا ب ، أَْو قَصَّ ــقٍّ ــْن َح ِــی ِم ــاُه ل َضیَع
َِّهُمُهَمــا  ِّــی اَل أَت ُجــْدُت بـِـِه َعَلیِهَمــا َو َرِغْبــُت إِلَیــک فـِـی َوْضــِع تَبَِعتـِـِه َعْنُهَمــا، فَِإن
َّیــاُه ِمــْن أَْمــِری یــا  َعَلــی نَْفِســی، َو اَل أَْســتَْبِطئُُهَما فِــی بـِـّری، َو اَل أَْكــَرُه َمــا تََول

 2. ِربِّ
 بــار الهــا و آنچــه پــدر و مــادرم در ســخن گفتــن بــر مــن تعــدی نمــوده 
و یـــا در کردارشــان نســبت بـــه مــن تنــدروی کــرده باشــند یــا اگــر حقــی 
از مــن ضایــع ســاخته و یــا نســبت بـــه مــن از واجبــی کوتـــاهی نموده انــد 
مـــن چنیــن مــواردی را بـــه ایشــان بخشــیدم و حــق خویــش را بــه ایشــان 
ــان را  ــوارد آن ــه م ــبب این گون ــه س ــم ب ــو می خواه ــتم و از ت ــی داش ارزان
گرفتــار نســازی زیــرا آنــان را نســبت بــه خــودم متهــم نمی دانــم؛ آنــان را 
ــر  ــن ب ــاره م ــه خــودم ســهل انگار نمی شناســم و از آنچــه درب در نیکــی ب

1 . همان، دعای 24، فراز 5.
2 . همان، فراز 9.



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج841

عهــده گرفتنــد ناراضــی نیســتم ای خــدای مــن. 
ــْن َمکــُروٍه، أَْو  ــی ِم ــا َعنِّ ــَص إِلَیِهَم ــْن أًَذی، أَْو َخَل ــی ِم ــُهَما ِمنِّ ــا َمسَّ ــمَّ َو َم اللَُّه
ــًة لُِذنُوبِِهَمــا، َو ُعُلــّواً فـِـی َدَرَجاتِِهَمــا،  َضــاَع قِبَلِــی لَُهَمــا ِمــْن َحــقٍّ فَاْجَعْلــُه ِحطَّ

 1
ــیئَاِت بَِأْضَعافَِهــا ِمــَن الَْحَســنَاِت. َل السَّ ــدِّ َو ِزیــاَدًة فِــی َحَســنَاتِِهَما، یــا ُمبَ

خداونــدا و هــر آزاری کــه از مــن بــه آنــان رســیده یــا ناخوشــایندی کــه از 
مــن بــه ایشــان رخ داده یــا حّقــی از آن هــا نــزد مــن ضایــع شــده، پــس آن 
را ســبب ریــزش گناهانشــان و بلنــدی درجــات ایشــان و افزایــش نیکی هــا 

ــا. ــر از نیکی ه ــن براب ــه چندی ــا ب ــده بدی ه ای تبدیل کنن
امام درباره فرزندان خود با خداوند چنین راز و نیاز می فرمایند:

ــْم، َو  ِــی َصِغیَرُه ِــی.2 َو َربِّ ل ــْم ل ــِدی َو بِِإْصاَلِحِه ــاِء ُولْ ــی بِبََق ــنَّ َعَل ــمَّ َو ُم  اللَُّه
ِــی َو  ــْم،  َو أَْدِرْر ل ــْم َو أَْخاَلقَُه ــْم َو أَْدیانَُه ِــی أَبَْدانَُه ــحَّ ل ــْم، َو أَِص ِــی َضِعیَفُه ــوِّ ل قَ

ــْم.3  ــِدی أَْرَزاقَُه ــی ی َعَل
ــان  ــه اصــاح نمــودن آن ــای اوالدم و ب ــه بق ــذار ب ــن منت گ ــر م ــا ب  خدای
بــرای مــن ... خردســاالن آنــان را برایــم پــرورش بــده و ضعیفــان فرزندانــم 
ــان را و اصــاح  ــن و اخــاق آن ــا و دی ــن بدن ه ــرای م ــاز و ب ــوی س را ق
فرمــای بــرای مــن، و بــه دســت مــن روزی آنــان را برایشــان نــازل فرمــا.   

ْــَراراً أَتِْقیــاَء بَُصــَراَء َســاِمِعیَن ُمِطیِعیــَن لـَـک، َو ِلَْولِیائِــک ُمِحبِّیــَن  َو اْجَعْلُهــْم أَب
ُمنَاِصِحیــَن، َو لَِجِمیــِع أَْعَدائـِـک ُمَعانِِدیــَن َو ُمْبِغِضیــَن، آِمیــَن.4 اللَُّهــمَّ َو اْجَعْلُهــْم 
لـِـی ُمِحبِّیــَن، َغیــَر َعاِصیــَن َو اَل َعاقِّیــَن5 َو أَِعنِّــی َعَلــی تَْربِیتِِهــْم َو تَْأِدیبِِهــْم، َو 

ِجیــِم6 ــیَطاِن الرَّ یتِــی َمــا الشَّ ِهــْم،... َو أَِعْذنـِـی َو ُذرِّ بِرِّ
ــود، و  ــر خـ ــا و شــنوا و فرمان ب ــار و دانـ ــی پرهیزکـ ــان را نیکوکاران  و آن
دوســتدار و پنددهنــده دوســتانت، و ســتیزه جو و کینه تــوزِ همــه دشــمنانت 
ــه  ــان را دوســتدار مــن نســبت ب ــا. آن قــرار ده. )ایــن دعــا را( اجابــت فرم

1 . همان، فراز 8.
2 . همان، دعای 25، فراز 1.

3 . همان، فراز 2.

4 . همان، فراز 3.
5 . همان، فراز 4
6 . همان، فراز 5.
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مــن ســرکش و عــاق قــرار نــده. و مــرا بــر تربیــت و ادب آموختــن و نیکــی 
بــه ایشــان یــاری نمــا. و مــرا و فرزندانــم را از شــیطانِ رانــده شــده، پنــاه ده.

 قابل توجــه اســت کــه در ایــن روزگار بحــران ارزش هــای عـــاطفی و افـــول 
ــا  ــتحکام خانواده ه ــاس و اس ــان و اس ــه بنی ــی ک ــز خانوادگ ــط محبت آمی رواب
توســط لشــکر نامریــی امــواج و فیلم هــای ماهــواره ای هرلحظــه و هـــر ســاعت 
ــاط  ــه انحط ــانوادگی زمین ــز خـ ــاد مودت آمی ــت بنی ــود؛ و گسس ــاران می ش بمب
اخاقــی جوامــع را فراهــم می ســازد در چنیــن زمانــه ای بازگشــت بـــه مکتــب 
اخاقی امـــام ســجاد و تنظیم روابـــط خانوادگی نســبت بـــه پـــدر و مـــادر 
 و نســبت بـــه فرزنــدان بــر اســاس آموزه هــای دقیــق و عرفانــی امــام ســجاد
چقــدر می توانــد در متــن و بطــن جامعــه ایجــاد قــدرت نــرم کنــد! و چــه بنیــان 
ــد!  ــرم و ویرانگــر دشــمن ایجــاد کن ــر هجــوم ن ــد در براب مرصوصــی را می توان
و چقــدر جــای پژوهــش و تحقیــق در ایــن زمینــه خالــی اســت!! و اگــر شالـــوده 
آمـــوزش فرزنــدان در سیســتم آمـــوزشی جامعه مــان و آمــوزش خانواده هــا بـــر 
اســاس همیــن مکتــب اخاقــی، پی ریــزی شـــود؛ بـــر همیــن اســاس هـــنر و 
فیلــم و رسانـــه و داســتان و بازی هــای رایانــه ای تنظیــم شــود چــه پتانســیل نــرم 
ــه در  ــه ای ک ــای نهفت ــه قوه ه ــد؛ و چ ــد ش ــاد خواه ــه ایج ــگرفی در جامع و ش

جهــت ســعادت جامعــه بالفعــل نخواهــد شــد!؟

5� قدرت نرم روابط سالم اجتماعی )ساختار�امت�محور�در�برابر�شهروند�محور(
 از دیگــر مــواردی کــه دعـــاهای صحیفــه ســجادیه قـــابلیت ایجــاد قــدرت 
نــرم بــرای افـــراد جامعــه را ترســیم می  کنــد دعـــای بیســت و ششــم صحیفــه 
ــی را  ــداوند مطالب ــان، از خـ ــاره همســایگان و دوستـ ــه حضــرت درب اســت کـ
مســألت می نماینــد. تأکیــد بـــر ایــن مهــم الزم اســت کــه دعـــای داعــی بـــاید 
ــدرت  ــی جهــت ایجــاد ق ــر اســاس دعــای او باشــد؛ یعن ــوم عمــل داعــی ب مق
نــرم در شــخصیت یــک فــرد و نهایتــًا تولیــد قــدرت نــرم در متــن اجتمــاع اگــر 
ــردد،  ــای 26 معطــوف گ ــای حضــرت ســجاد در دع ــه آموزه ه ــی ب توجــه عمل
ــد:  ــرت می فرمای ــد! حض ــدا می دان ــد خ ــد ش ــاد خواه ــی ایج ــدرت نرم ــه ق چ
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َو َوفِّْقُهــْم ... فـِـی إِْرفَــاِق َضِعیِفِهــْم، َو َســدِّ َخلَّتِِهــْم، َو ِعیــاَدِة َمِریِضِهــْم، َو ِهَدایــِة 
ــِد قَاِدِمِهــْم، َو كْتَمــاِن أَْســَراِرِهْم، َو  ُمْستَْرِشــِدِهْم، َو ُمنَاَصَحــِة ُمْستَِشــیِرِهْم، َو تََعهُّ
َســْتِر َعْوَراتِِهــْم، َو نُْصــَرِة َمْظُلوِمِهــْم، َو ُحْســِن ُمَواَســاتِِهْم بِالَْماُعــوِن، ... َو إِْعَطــاِء 
ــَؤاِل َو اْجَعْلنـِـی اللَُّهــمَّ أَْجــِزی بِاْلِْحَســاِن ُمِســیئَُهْم،... َو  َمــا یِجــُب لَُهــْم قَْبــَل السُّ

أَُغــضُّ بََصــِری َعْنُهــْم ِعفَّــًة1 
 خدایا دوســتان و همســایگان مـــرا تـــوفیق ده در ارفاق به نــــاتوانشان و پر 
کـــردن کم وکاســت آنان و بــه عیادت بیـمارشـــان و راهنمایی راه جـــویشان 
و پنـــد دادن مشــورت کننده شــان و دیـــدار بـــا از ســفر بـــازگشته شان و 
کتمــان اسرارشــان و پوشــاندن عیب هایشــان و یــاری ستم دیده شــان و 
همیــاری نیکــو در مایحتــاج زندگی شــان ...و خداونــدا مــرا بــر آن دار کــه 
بدکارشــان را بــه نیکــی پــاداش دهــم ... و بــا پاک دامنــی، دیــده از ایشــان 

فروبنــدم. 
حضــرت از خداونــد توفیــق می خواهــد کــه بتوانــد روابــط بــا همســایگان و 
دوســتان خویــش را به گونــه ای مدیریــت کنــد کــه موجــب برهــم خــوردن عفــت 
و پاکــی حریــم دوســتی و همســایگی نشــود. تـــوجه بــه روابـــط نـاسـالـــم بـــا 
دوســتان و همســایگان و مشــکاتی کــه از ایـــن رهگــذر گریبــان گیــر خـــانواده 
و اجتمــاع می شـــود عمــق و اهمیــت ایـــن درخـــواست حضــرت ســجاد را 
به خوبــی آشــکار می ســازد؛ و بـــر اســاس ایـــن آمـــوزه دعـــایی حضــرت، چـــه 
ــزان فرهنگــی جامعــه در جهــت  ــه ری ــر اســت مســئولیت برنام ســنگین و خطی
ــاط  ــط اجتماعــی و مدیریــت رفت وآمدهــا و ارتب ــن منشــور رواب ــن و تدوی تبیی
ــن  ــؤال در همی ــن س ــای ای ــر. ج ــا یکدیگ ــی ب ــتان خانوادگ ــایگان و دوس همس
نقطــه از بحــث باقــی اســت کــه ایـــن ســیل بنیان کــن فرهنــگ آپارتمــان نشــینی، 
ــات دارد؛ و  ــجاد مناف ــام س ــای ام ــن آموزه ه ــا روح ای ــدازه ب ــه ان ــا چ ت
ضــرر و زیــان فرهنگــی و اجتماعــی و قــدرت تخریــب نـــرم ایـــن پروژه هــای 
ــم، کجــا و در چــه  ــر می گذاری ــز مســکن مهـ ــامش را نی ــه نـ ــم مســکن ک عظی
ــه  ــا ب ــر بن ــال اگ ــد! و ح ــدا می دان ــد؟ خ ــد ش ــبه خواه ــی محاس ــر و دیوان دفت
ضــرورت نـــاچار بـــه اجــرای چنیــن پروژه هایــی هســتیم بــرای مقابلــه بــا ضــرر 

1 . همان، دعای 26، فراز 3-2.
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ــار فرهنگــی  ــد کـ ــدر بایـ ــی چق ــن پروژه های ــی چنی ــرم و اخاق ــای ن و زیان ه
شــود و برنامه ریزی هــای آموزشــی شــکل گیــرد، جزوه هــای آموزشــی در 
ــی و  ــاص رادیوی ــبکه های خ ــرد، ش ــرار گی ــراد ق ــار اف ــی در اختی ــمار میلیون ش
تلویزیونــی راه انــدازی شــود تــا شــاید قــدری از آب رفتــه بــه جــوی بازآیــد! و 

ــه مقابلــه شــود!  ــا تخریــب نــرم ایــن مقول ب

6� قدرت نرم هنر در راهبرد امام سجاد
 یکــی از هنرمندی هــای ظریف امـــام ســجاد در طـــول زندگــی بهره گیری 
از جذب دل ها بـــا صوت خوش تاوت قـــرآن در اوقـــات خاصی از شــبانه روز 
ــگام گــذر از پشــت  ــه شــده اســت ســقای مشــک بـــر دوش هن می باشــد. گفت
ــرت  ــرآن حض ــاوت ق ــدای ت ــنیدن ص ــا ش ــجاد ب ــام س ــزل ام ــوار من دی
ســجاد بــرای اســتماع صــوت خــوش آن حضــرت توقــف می کــرد و بارهــا 
ــد و  ــره می چکی ــک قطره قط ــف آب مش ــن توق ــه در ای ــود ک ــاده ب ــاق افت اتف
مشــک خالــی می شــد، ولــی ســقا نمی توانســت از التــذاذ اســتماع صــوت قــرآن 
و مناجــات آن حضــرت دل برکنــد.1 ایــن در جــای خــود ذهــن آدمــی را متوجــه 

ــد. ــی می نمای ــه در هنرهــای صوت ــرم نهفت ــدرت ن ق
ــم  ــین تنظی ــن الحس ــی ب ــام عل ــرم در کام ام ــدرت ن ــی از ق مصادیق
اســاس  بــر  اقتصــادی  و  فرهنگــی، سیاســی  اجتماعــی،  برنامه هــای کان 

وحیانــی: آموزه هــای 
ــٍد َو آلـِـِه، َو كــْد لَنـَـا َو اَل تَکــْد َعَلینـَـا، َو اْمکــْر لَنـَـا َو اَل    اللَُّهــمَّ فََصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ

تَْمکــْر بِنـَـا، َو أَِدْل لَنـَـا َو اَل تـُـِدْل ِمنَّــا2 
 بــار الهــا بــر محمــد و خاندانــش درود فرســت و بــه ســود مــا تدبیــر کــن 
نــه بــر زیــان مــا. بــه ســود مــا مکــر نمــا نــه بــر زیــان مــا. مــا را پیــروزی 

ده و پیــروزی از مــا مســتان.

1 . كلینی،  اصول كافی، ج11، ص 615.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 5، فراز 8.
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7� قدرت نرم زبان
دعــای بیســتم صحیفــه ســجادیه معــروف بــه دعــای مــکارم اخــاق حــاوی 
ــا  ــدن آن ه ــرآورده ش ــه ب ــت ک ــی اس ــز و لطیف ــای نغ ــت ها و دعاه درخواس
ــاده ای خواهــد شــد و جــا  ــرم فوق الع ــدرت ن ــه ق ــرد داعــی ب ــده ف ــز کنن تجهی
ــزی در ســطح اجتمــاع  ــان برنامه ری ــردی و هــم متولی ــه طــور ف دارد کــه هــم ب
ــکارم اخــاق  ــرآورده شــدن قطعه هــای پرشــور دعــای م ــی ب راهکارهــای عمل
ــْن  ــی...َو مِ ِ ــم. َو أَبِْدلْن ــاره می نمایی ــی را اش ــه قطعه های ــد؛ ک ــزی کنن را برنامه ری
ُحــبِّ الُْمَدارِیــَن تَْصِحیــَح الِْمَقــِة1 خدایــا دوســتی اهــل مــدارا )تظاهــر کننــدگان 

بــه دوســتی( را برایــم تبدیــل بــه دوســتی واقعــی بنمــای.

8� سالمت جسمی افراد زیربنای قدرت نرم سالمتی جامعه
ــه  ــرد و جامع ــرای ف ــرم ب ــدرت ن ــأ ق ــمانی منش ــتی جس ــامتی و تندرس  س
ــرای  ــه ب ــرد و ن ــرای ف ــه ب ــدرت، ن ــالم تصــور ق ــای س ــدون بدن ه می باشــد. ب
جامعــه تصــوری محــال اســت. بدن هــای ســالم و آمــاده زمینــه صــدور و ارائــه 
و اجــرای برنامه هــای بالنــده را خواهنــد داشــت. امــام ســجاد در فرازهایــی 

ــد: ــتی می نمای ــال تقاضــای تندرس ــد متع از خداون
نِّی  ــٍد َو آلـِـِه، َو أَلْبِْســنِی َعافِیتـَـک، َو َجلِّْلنـِـی َعافِیتـَـک، َو َحصِّ اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ْق َعَلی بَِعافِیتـِـک، َو َهْب  بَِعافِیتـِـک، َو أَكِرْمنـِـی بَِعافِیتـِـک، َو أَْغنِنـِـی بَِعافِیتـِـک، َو تََصــدَّ
ْق بَینـِـی َو بَیــَن  لـِـی َعافِیتـَـک َو أَْفِرْشــنِی َعافِیتـَـک، َو أَْصلِــْح لـِـی َعافِیتـَـک، َو اَل تَُفــرِّ
ــٍد َو آلـِـِه، َو َعافِنِــی َعافِیــًة  نْیــا َو اآْلِخــَرةِ. اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ َعافِیتَــک فِــی الدُّ
نْیــا وَ اآْلِخــَرةِ.2  ِّــُد فِی بََدنـِـی الَْعافِیــَة، َعافِیــَة الدُّ كافِیــًة َشــافِیًة َعالِیــًة نَاِمیــًة، َعافِیــًة تَُول

 9� زندگی بدون قرض 
 حضــرت ســجاد در فرازهــای اول تــا ســـوم دعــای ســی ام از آفــت و غصه 

و انـــدوه و کاســتی حاصــل از وام و قــرض بــه خداونــد پنــاه بــرده می فرمایــد:

1 . همان، دعای 20، فراز10.
2 . همان، دعای 23، فراز 1و2
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ــِه  ِ ــُق ب ــٍن تُْخلِ ــْن َدی ــَة ِم ِــی الَْعافِی ــْب ل ــِه، َو َه ِ ــٍد َو آل ــی ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــمَّ َص  اللَُّه
َوْجِهــی، َو یَحــاُر فِیــِه ِذْهنـِـی، َو یتََشــعَُّب لـَـُه فِکــِری، َو یُطــوُل بُِمَماَرَســتِِه ُشــْغلِی 
یــِن َو َســَهِرِه، فََصــلِّ  یــِن َو فِکــِرِه، َو ُشــْغِل الدَّ ، ِمــْن َهــمِّ الدَّ َو أَُعــوُذ بـِـک، یــا َربِّ
ــِه فِــی  َّتِ ، ِمــْن ِذل ـِـِه، َو أَِعْذنـِـی ِمْنــُه، َو أَْســتَِجیُر بـِـک، یــا َربِّ ــٍد َو آل َعَلــی ُمَحمَّ
ــُه  ـِـِه، َو أَِجْرنــی ِمْن ــٍد َو آل ــاِة، فََصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ ــَد الَْوفَ ــِه بَْع ــْن تَبَِعتِ الَْحیــاِة، َو ِم
ـِـِه، َو اْحُجْبنِــی  ــٍد َو آل بُِوْســٍع فَاِضــٍل أَْو كَفــاٍف َواِصــٍل. اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــَن  ــی ُحْس ــاِد، َو َعلِّْمنِ ــْذِل َو ااِلْقتَِص ــی بِالْبَ ْمنِ ــاِد، َو قَوِّ ــَرِف َو ااِلْزِدی ــِن السَّ َع

التَّْقِدیــِر، َو اْقبِْضنِــی بُِلْطِفــک َعــِن التَّْبِذیــر.1 
خداونــدا بــر محّمــد و خاندانــش درود فرســت و مــرا معــاف دار، از وامــی 
کــه بــا آن آبرویــم را ببــری و ذهنــم در آن ســرگردان شــود و فکــرم بــرای 
آن پریشــان گــردد و کارم در چــاره آن طــول کشــد. و بــه تــو پنــاه می بــرم 
ــی اش،  ــرض و بی خواب ــه وام و از کار ق ــدوه و اندیش ــروردگارم از ان ای پ
پــس بــر محّمــد و خاندانــش درود فرســت و مــرا از آن پنــاه ده. و پنــاه از 
تــو می جویــم -ای پــروردگار مــن- از خــواری آن در زندگــی و از پیامــد 
ــا  ــرا ب ــش درود فرســت و م ــد و خاندان ــر محّم ــس ب ــرگ، پ ــس از م آن پ
ــد و  ــر محّم ــدا ب ــات ده. خداون ــی، از آن نج ــراوان و روزی کاف ــروِت ف ث
ــه  ــاز دار. و ب ــاده روی ب ــراف و زی ــرا از اس ــت و م ــش درود فرس خاندان
بخشــش و میانــه روی، اســتوار گــردان و روش نیکــو را بــه مــن بیامــوز و 

مــرا - بــه لطــف خــود- از ولخرجــی بــاز دار. 
از دیــدگاه امــام ســجاد داشــتن قــرض و دِیــن نشــاط روحــی و جســمی و 
عقلــی صاحــب قــرض را می گیــرد و حضــرت پــس از پنــاه بــردن بــه خداونــد 
از شــرور و آفـــات قـــرض، خویشــتن داری از اســراف و زیــاده روی و بـــذل و 
ــو و  ــزی نیک ــی برنامه ری ــر یعن ــن التقدی ــه روی و حس ــن میان ــش در عی بخش
ــل توجــه اســت  ــد. )قاب ــد مســئلت می نمای بـــا ایســتادن از تبـــذیر را از خداون
کــه اســراف زیـــاده روی در مســائل مطلــوب و تبذیــر هزینــه کـــردن در مســائل 
نـــامطلوب اســت.2 آنچــه از ایــن فــراز ســخن امــام ســجاد قابــل اخذ اســت، 
داللــت می نمایــد بــر این کــه اگــر زندگــی فــردی یــک نفــر، یــا یــک خانــواده 

1 . همان، دعای 30، فراز 1تا3.
2 .  دهخدا، لغت  نامه، ج 1.
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و یـــا یــک جامعــه به گونــه ای طراحــی شــود کــه به جــای قــرض بــــا قنــوع و 
میانــه روی و صبــر همراه باشــد، زندگی چنین فـــرد یـــا خانــواده و یـــا جامعه ای 
در بـــطن رشــد و نمــو خــود حـــاوی نوعــی قــدرت نــرم خواهــد بــود. قابل ذکر 
اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن رهنمــود امــام ســجاد ســبک زندگــی دو دهــه 
اخیــر جامعــه مــا کــه بــر اســاس قــرض طراحــی شــده اســت و نمــود آن رشــد 
ــدرت  ــدت ق ــد در میان م ــواری می باش ــاری رباخ ــات اعتب ــه مؤسس ــارچ گون ق
ــه  و نشــاط روحــی جامعــه را ســلب نمــوده و زندگــی خانواده هــا و افــراد را ب
ــه  ــه برنام ــدل خواهــد نمــود و بایســته اســت ک ــرض مب ــر اســاس ق زندگــی ب
ریــزان اســتراتژیک جامعــه فکــری بــرای ایــن معضــل برداشــته و آحــاد جامعــه 
را بــرای تنظیــم زندگــی بــدون قــرض آمــوزش دهنــد. در حالــی کــه متأســفانه 

ــر خــاف ایــن مطلــب اســت.  همــه جریان هــای تبلیغــی و اقتصــادی ب

10� قدرت نرم توبه
 یکــی دیگــر از ابزارهــای ایجــاد قــدرت نــرم در مکتــب اســام و 
ــتی  ــی بازگش ــه یعن ــت. توب ــه اس ــزار توب ــیع اب ــب تش ــوص در مذه علی الخص
پـــرشکوه و امیدوارانـــه از خطاهـــا و پناهندگی مجدد بـه دامـان کبریایی حضرت 
حــق. توبـــه اگـــر بازگشــتی واقعــی باشــد عــاوه بــر احیــای مجــدد روحــی فرد 
ــه نیــز ایجــاد قــدرت نــرم می نمایــد. در  ــه کننــده در محیــط جغرافیــای توب توب
صحنــه کربــا توبــه حــر بــن یزیــد ریاحــی، عــاوه بـــر این کــه خــود حـــر را 
ــرش از  ــترین اث ــید بیش ــات بخش ــت نج ــی و جنای ــگاه پوچ ــت ترین جای از پس
آن کلیــت قیــام عاشوراســت. بـــاز آمــدن حـــر حتــی بیــش از آنچــه یـــاری امــام 
حســین و اصحــاب او: باشــد، جــا دهنــده و صفـــابخش حرکــت کربـــاست 
نقــش »ســخت قــدرت« ی حـــر آن قــدر نیســت کــه نقــش »قــدرت نـــرم« ی این 
بـــازگشت بــه خــودش اختصــاص داده اســت. تـــا دنیا دنیاســت قدرت نـــرم این 
بازگشــت پرشــکوه در اعمــاق دل و تــا پنهان تریــن زوایــای وجـــدان هــر آزاده 
خطــاکاری نفــوذ خواهــد کـــرد. حضــرت ســجاد نیــز از ایــن ابزار پــر قدرِت 
ــه  ــم صحیف ــی و یک ــای س ــر آن، دع ــاوه ب ــوده و ع ــت ننم ــرم« غفل ــدرت ن »ق
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ــه مناســبت های  ــز ب ــردازد، در دعاهــای دیگــر نی ــه می پ ــه بحــث توب ســجادیه ب
ــای  ــد دع ــد. همانن ــش می کش ــه را پی ــف توب ــدرت و لطی ــث پرق ــف بح مختل
ــا خــود مناجــات  ــه مناســبت وداع مــاه مبــارک رمضــان ب چهــل و پنجــم کــه ب
ــَة1  َ یتَُه التَّْوب ــمَّ ــِوک، َو َس ــی َعْف َ ــًا إِل ــادِک بَاب ــَت لِعِبَ ــِذی َفتَْح َّ ــَت ال ْ ــد: أَن می نمای
ــوده ای و آن را  ــت گش ــوی بخشایش ــه س ــت، دری ب ــرای بندگان ــه ب ــی آنک توی

ــه نامیــده ای. توب
 حضــرت ســجاد توبــه را نیــز نعمتــی از نعمت هــای پــروردگار می دانــد. 

آن بزرگــوار چنیــن می فرمایــد:
ــا،  ِــی َو َصَغائِِرَه ــِر ُذنُوب ِ ــْن كبَائ ــَذا ِم ــی َه ــی َمَقاِم ــک فِ ــوُب إِلَی ِّــی أَتُ ــمَّ إِن  اللَُّه
ــْن  ــَة َم َ ــا، تَْوب ــی َو حوادث ه تِ ــَوالِِف َزالَّ ــا، َو َس ــیئَاتِی َو َظَواِهِرَه ــِن َس َو بََواِط
ــَت  ــْد قُْل ــٍة. َو قَ ــی َخِطیئَ ــوَد فِ ــُر أَْن یُع ــٍة، َو اَل یْضِم ــُه بَِمْعِصی ُث نَْفَس ــدِّ اَل یَح
ــُل التَّْوبـَـَة َعــْن ِعبَــاِدک، َو تَْعُفــو َعــِن  َّــک تَْقبَ یــا إِلَِهــی فِــی ُمْحکــِم كتَابـِـک إِن
ابِیــَن، فَاْقبـَـْل تَْوبَتـِـی كَمــا َوَعــْدَت، َو اْعــُف َعــْن َســیئَاتِی  ــیئَاِت، َو تُِحــبُّ التَّوَّ السَّ
ــْرِطی  ــا َربِّ َش َــک ی ــَرْطَت. َو ل ــا َش ــک كَم ِــی َمَحبَّتَ ــْب ل ــَت، َو أَْوِج ــا َضِمْن كَم
أاَلَّ أَُعــوَد فـِـی َمکُروِهــک، َو َضَمانـِـی أَْن اَل أَْرِجــَع فـِـی َمْذُموِمــک، َو َعْهــِدی أَْن 

ــَع َمَعاِصیــک.2  ــَر َجِمی أَْهُج
خداونــدا مــن در ایــن جایگاهــم، از گناهــان بــزرگ و کوچکــم و از 
بدی هــای پنهــان و آشــکارم و از لغزش هــای گذشــته و تــازه ام، بــه 
ــی از ذهنــش نمی گــذرد  ــه کســی کــه نافرمان ــه می کنــم. توب درگاهــت توب
و قصــد بازگشــت بــه خطــا را نــدارد. و ای خدای من، در کتـــاب اســتوارت 
فرمـــوده ای همانــا توبـــه بندگانت را می پذیــری، و از بـــدی ها درمی گذری، 
ــده دادی،  ــه وع ــه ک ــس همانگون ــی داری. پ ــت م ــدگان را دوس و توبه کنن
ــم درگــذر و  ــرده ای، از بدی های ــت ک ــر و آن چنان کــه ضمان ــه ام را بپذی توب
همان طــور کــه شــرط کــرده ای، دوســتی خــود را برایــم واجــب گــردان. و 
ای پــروردگار مــن، بـــا تـــو قــرار می گــذارم، در کاری کــه ناپســند توســت، 
ــده توســت، بازنگــردم  برنگــردم و ضمانــت می دهــم، در کاری کــه نکوهی

ــم. ــو، دوری گزین ــای ت ــه نافرمانی ه ــدم، از هم ــد می بن و عه
1 . صحیفه سجادیه، دعای 45، فراز 10.

2 . همان، دعای 31، فراز 14تا46.
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و در نهایت امام با مصادیق سلبی و ثبوتی توبه را چنین نجوا می فرمایند: 
ِّــی أَتـُـوُب إِلَیــک ِمــْن كلِّ َمــا َخالـَـَف إَِراَدتـَـک، أَْو َزاَل َعــْن َمَحبَّتـِـک  اللَُّهــمَّ َو إِن
ِمــْن َخَطــَراِت قَْلبِــی، َو لََحَظــاِت َعینِــی، َو ِحکایــاِت لَِســانِی، تَْوبـَـًة تَْســَلُم بَِهــا 

كلُّ َجاِرَحــٍة َعَلــی ِحیالَِهــا ِمــْن تَبَِعاتـِـک1 
خداونــدا و همانــا مــن از هــر چه مخالف خواســته تـــو یـــا دور از دوســتی 
تـــوست؛ از انـــدیشه های دلـــم و نگاه هـــای چشــمم و بیانــات زبانــم، بــه 
درگاهــت توبــه می کنــم. توبــه ای کـــه بـــا آن هــر عضــوی بــه ســهم خــود 

از کیفرهایــت سالـــم مانَد. 

11� ساختار اجتماعی توبه
 امـــام ســجاد در هفــت مــورد از خداونــد متعــال عذرخواهــی می کنـــد 
و ســپس عیــار کامــل تـوبـــه را نـــدامت و پشــیمانی واقعــی عنـــوان می نمایــد 
و ســپس اثــر ایــن پشــیمانی را در ســیمای رفتــاری آینــده شــخص تائــب بـــه 

تصویــر می کشــد و می فرمایــد: 
ِّــی أَْعتـَـِذُر إِلَیــک ِمــْن َمْظُلــوٍم ُظلِــَم بَِحْضَرتـِـی فََلــْم أَنُْصــْرهُ، َو ِمــْن َمْعُروٍف  اللَُّهــمَّ إِن
أُْســِدی إِلـَـی فََلــْم أَْشــکْرهُ، َو ِمــْن ُمِســی ٍء اْعتـَـَذَر إِلـَـی فََلــْم أَْعــِذْرهُ، َو ِمــْن ِذی فَاقٍَة 
َســَألَنِی فََلــْم أُوثـِـْرهُ، َو ِمــْن َحــقِّ ِذی َحــقٍّ لَِزَمنـِـی لُِمْؤِمــٍن فََلــْم أَُوفِّــْرهُ، َو ِمــْن َعیِب 

ُمْؤِمــٍن َظَهــَر لـِـی فََلــْم أَْســتُْرهُ، َو ِمــْن كلِّ إِْثــٍم َعــَرَض لـِـی فََلــْم أَْهُجــْرهُ.2 
خداونــدا مــن بــه درگاه تــو عــذر مــی آورم از ســتم دیده ای کــه در حضــور 
ــه  ــه ب ــی ای ک ــردم. و از نیک ــاری نک ــس او را ی ــد، پ ــتم ش ــه او س ــن ب م
ــن  ــه از م ــرداری ک ــاوردم. و از بدک ــا نی ــکر آن را به ج ــس ش ــد، پ ــن ش م
ــم. و از نیازمنــدی کــه از مــن  عذرخواهــی کــرد، پــس عــذر او را نپذیرفت
درخواســت کــرد، پــس او را بــر خــود بـــرتری نــدادم. و از حــقِّ حــق دار 
مـــؤمنی کــه بــر مــن الزم گردانــده بــودی، پــس آن را بــه تمامــی ادا نکــردم 
و از عیــب مؤمنــی کــه بــرای مــن آشــکار شــد، پــس آن را نپوشــاندم. و از 

هــر گناهــی کــه برایــم پیــش آمــد، پــس از آن دوری نکــردم. 

1 . همان، فراز 22.
2 . همان، دعای 38، فراز 1.
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ــت  ــی و حفاظ ــتم امنیت ــالوده سیس ــر ش ــه اگ ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب چنی
ــر  ــًا ب ــان را واقع ــی و سیســتم دادگســتری و کًا سیســتم اداری جامعه م اطاعات
ــش از %50 مشــکات و  ــند بی ــم دهـ ــد و تعلی ــم کنن ــا تنظی ــن دع اســاس همی
نارســایی های کنـــونی در دســتگاه های مذکــور را نخواهیــم داشــت. ای کـــاش 
روزی بـــرسد کـــه اصحــاب رسانـــه و فرهنــگ در جامعــه شــیعی مان کمــا هـــو 
ــتم  ــی و هش ــای س ــه در دع ــرم نهفت ــدرت ن ــا و ق ــق و غنـ ــوجه عم ــه متـ حق
ــی و  ــای فرهنگ ــی از حرکت ه ــلمًا خیل ــوند، آن روز مس ــجادیه ش ــه س صحیف

اجتماعــی و رســانه ای مـــا چهــره عــوض خواهنــد کـــرد.

12� آخرین الیه قدرت نرم 
ــه شــایان توجــه اســت و  ــه دیگــر ک ــدرت ســخت نکت ــزاری ق ــه نرم اف جنب
شــائبه ســکوت یــا همــکاری حضــرت ســجاد بــا حکومــت را از ســوئی در 
ذهــن کوته بینــان توجیــه و از ســوی دیگــر بــا نگاهــی عمیــق و تحلیلی در ذهـــن 
 اهـــل دقــت و نظــر شــائبه زدایـــی می نمایــد، مـــاجرای دعــای امــام ســجاد
در حــق مــرزداران ســـرحدات جامعــه اســامی اســت، کــه در ایــن موردتوجــه 
ــش  ــای خوی ــجاد در دع ــرت س ــه حض ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــه ای ب
ــم  ــا بگویی ــدارد تـ ــروان ن ــی م ــه و بن ــی بنی امی ــت داخل ــل امنی ــه عوام کاری بـ
کــه حضــرت اعــوان الظلمــه را دعــا کــرده اســت پــس ایــن نوعــی مماشــات و 
ــه  ــه حلق ــد ک ــرزداران ســرحدات را دعــا می کن ــه اســت! اوالً حضــرت م مداهن
اول مقابلــه بــا جهــان کفــر و شــرک آن روز هســتند. ثانیــًا ســبک و ســیاق دعــای 
ــن  ــه حضــرت ســجاد در ای ــه ای اســت ک ــرزداران به گون ــرای م حضــرت ب
دعــای شــریف بی آنکــه مهــر تأییــدی بــر »آنچــه هســت« ســربازان و مــرزداران 
ــد باشــند« را از  ــی دعــا، درخواســت »آنچــه بای ــود عرفان ــان رمزآل ــا زب ــد، ب بزن
خداونــد متعــال بــرای رزمنــدگان جامعــه اســامی درخواســت می نماینــد. امــام 
ســجاد به گونــه ای روشــن و بــرای همیشــه تاریــخ اســام، ســیمای اخاقــی 
و وضعیــت روحـــی مجاهــدان لشــگر اســامی را تـــدوین و ترســیم می نمایــد 
ــه ایــن اســت کــه هیــچ دعایــی بــدون همراهــی عملــی دعــا کننــده،  و مگــر ن
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مســتجاب نمی شــود؟ پــس ایــن درخواســت های حضــرت در دعــای مــرزداران 
بــه نوعــی ارائــه منشــور جامــع ســیمای عملــی و اخاقــی و اعتقــادی رزمنــدگان 
ــد  ــق بن ــرای تحق ــی ب ــب می باشــد. یعن ــا اجان ــی دائمــی ب مســلمان در رویاروی
بــه بنــد درخواســت های حضــرت در ایــن دعــا بایــد سیاســت ها و راهکارهــای 
ــه تلقــی شــود کــه دعــای دوم صحیفــه  ــی اندیشــیده شــود. شــاید این گون عمل
ــدرت ســخت می باشــد  ــه حیطــه ق ــوط ب ــًا مرب ــرزداران صرف ــرای م ســجادیه ب
ــروزه  ــه ام ــت ک ــن اس ــی ای ــی احتمال ــن تلق ــواب ای ــا ج ــرم، ام ــدرت ن ــه ق ن
ــاماندهی  ــق س ــازوکارهای دقی ــتن س ــا داش ــان ملت ه ــخ در می ــه تاری و همیش
ــل  ــور کام ــه منش ــخت، و ارائ ــگ س ــادای جن ــرای روز مب ــانی ب ــای انس کادره
رزم و رزمندگــی، جــزو قســمت نرم افــزاری جنگ هــا و مرافعه هــای میــان 
جوامــع مختلــف اســت. و ایــن مشــخص اســت کــه هرقــدر سیســتم نرم افــزاری 
ــع و کامــل باشــد،  یــک جامعــه حتــی در عرصــه جنگ هــای ســخت جامع ومان
ــی  ــی برخــوردار اســت؛ یعن ــرم باالی ــدرت ن ــدازه، از ق ــه همــان ان ــه ب آن جامع

ــه اســام. ــان جامع ــه از کی ــاع همه جانب ــی دف آمادگ

نتیجه 
ــخ  ــول تاری ــه در ط ــت ک ــن اس ــن ای ــدر یقی ــد و ق ــر می رس ــه نظ ــن ب چنی
ــدرت  ــی ق ــی و مبارزات ــری -مذهب ــای فک ــب و نحله ه ــته از مکات ــط آن دس فق
ــک  ــن ی ــر تدوی ــاوه ب ــند ع ــته باش ــه توانس ــد ک ــدگاری یافته ان ــی و مان پایای
ــود را  ــی خ ــی مبارزات ــی، مش ــی و عقیدت ــی کام ــم و اساس ــوب محک چارچ
ــی  ــند و تمام ــرده باش ــی ک ــدی و نظم  ده ــان قالب بن ــات زم ــا مقتضی متناســب ب
نحله هــای فکــری و مذهبــی کــه صرفــًا یــک مشــی مبارزاتــی انعطاف ناپذیــری 
ــن  ــش( در مت ــی خوی ــی و عقیدت ــدی کام ــن و قالب بن ــدون تدوی ــم ب )آن ه
تاریــخ عرض انــدام کرده انــد محکــوم بــه فنــا شــده و هویــت مســتقل خویــش 
ــای  ــای جغرافی ــا در مکتب ه ــه ی ــان رفت ــی از می ــا به طورکل ــت داده، ی را از دس
محیطــی خویــش مســتحیل گردیده انــد. امــا حضــرت ســجاد بــا نــگاه ژرف و 
مدبرانــه ای ضمــن مبــارزه منفــی بــا دســتگاه جبــار زمانــه عــاوه بــر بسترســازی 
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ــان خودشــان آغــاز و در  ــه در زم ــی شــیعه – ک ــن چارچــوب کام ــرای تدوی ب
زمــان امــام باقــر رشــد اساســی نمــوده و در دوره امــام صــادق بــه اوج 
ــای همیشــگی و ســالم شــیعه اثناعشــریه منجــر  ــه بق ــوغ خــود می رســد و ب بل
ــدرت  ــری از ق ــای بهره گی ــجاد به ج ــام س ــر ام ــه اگ ــی ک ــردد. در حال می گ
نــرم و تدویــن ســاختارهای آن بــا شــیوه ســخت افزاری بــا دســتگاه ســتم زمانــه 
مقابلــه می کــرد بــا توجــه بــه واقعیــات زمانــی، ایــن شــیوه نه تنهــا مؤثــر واقــع 
ــی  ــی داد ب ــت م ــش را از دس ــانی خوی ــرمایه های انس ــام س ــه تم ــد بلک نمی ش
ــتین  ــیع راس ــت تش ــد و تثبی ــا و رش ــه بق ــهادت ها ب ــا و ش ــن ایثاره ــه ای آن ک
ــران جامعــه در  ــی رهب ــی کنون منجرشــود. شایســته اســت کــه در جامعــه انقاب
 تدویــن راهــکار بلندمــدت انقــاب اســامی بــه مشــی مبارزاتــی امــام ســجاد
و اســتفاده بهینــه ایشــان از قــدرت نــرم نگاهــی داشــته باشــند در ایــن صــورت 
جایــگاه منطقــه ای و بین المللــی مــا بســی متعالی تــر از آنچــه کــه اکنــون هســت 

خواهــد شــد. 
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از منظر امام سجاد قیام امام حسین
ابراهیمصالحیحاجیآبادی1

چکیده
ــل  ــام حســین را نق ــام ام ــات قی ــه اتفاق بیشــتر کســانی ک
ــث  ــن باع ــد و همی ــعد بودن ــن س ــکریان اب ــد، از لش کرده  ان
شــده گروهــی بــه علــت وجــود ایــن راویــان، اعتبــار چندانــی 

ــل نشــوند.  ــا قائ ــرای حــوادث نقــل شــده از کرب ب
ایــن نوشــته بــا بررســی کتــب معتبــر و کهــن و منابــع متعــدد، 
درصــدد بیــان برخــی اتفاقــات و حــوادث حادثــه عاشوراســت 
ــدف آن  ــت. ه ــده اس ــل ش ــجاد نق ــام س ــان ام ــه از زب ک
ــع  ــان مناب ــه بی ــوق، ب ــبهه ف ــع ش ــر دف ــاوه ب ــا ع ــت ت اس
متعــدد و معتبــر و نقــش امــام ســجاد در درون و اســتمرار 
ــوی  ــر مســتندات، جل ــه ب ــا تکی ــًا ب ــردازد. طبیعت ــام بپ ــن قی ای
ــز  ــن رخ داده، نی ــب متأخری ــه در کت ــی ک بســیاری از تحریفات

ــود. ــه می ش گرفت
ــه  ــت، کوف ــام ســجاد، عاشــورا، روای ــدی:  ام واژه گان کلی

و شــام.

مقدمه
حادثــه کربــا، از جملــه مهم تریــن اتفاقاتــی بــود کــه در تاریــخ بشــریت بــه 
ــر ایجــاد تحــول اساســی در حکومــت  ــه ای کــه عــاوه ب وقــوع پیوســت. حادث

1 .  طلبه و پژوهشگر.
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ــرای بیشــتر انقاب هایــی شــد کــه  ــه، منشــأ و الگویــی بســیار مناســب ب بنی امی
بعــد از عاشــورای ســال 61 بــه وقــوع پیوســتند. از آنجــا کــه ایــن حادثــه بــرای 
جوامــع بشــری بســیار مهــم و قابــل احتــرام و اســتناد بــوده، و تمــام انســان های 
آزاده، قیــام امــام حســینرا بــه عنــوان اســوه و الگویــی مناســب بــرای خــود 
قلمــداد می کننــد، لــذا بیــان حقایــق و مطالــب معتبــر ایــن قیــام در شــکل گیری 
ــز  ــیار حائ ــود، بس ــه می ش ــا ارائ ــه کرب ــه از حادث ــی ک ــا و تحلیل های انقاب ه
ــه در  ــود ک ــانی ب ــجادخود از کس ــه حضــرت س ــا ک ــت اســت. از آنج اهمی
متــن ایــن حادثــه تاریخــی وجــود داشــته و از طــرف دیگــر ایشــان بــه عنــوان 
یکــی از شــخصیت های بــزرگ اســامی مــورد احتــرام مســلمانان و بــه اصطــاح 
ــخ  ــه تاری ــًا آنچ ــد، طبیعت ــمار می رون ــه ش ــه ب ــن حادث ــان ای ــن راوی از معتبرتری
کهــن و معتبــر از زبــان ایشــان نقــل کــرده، مطالبــی مهــم و قابــل تأمــل و اســتناد 

می باشــد. 
ــزرگ از آن  ــان ب ــه تاریخ  نویس ــی ک ــکان- مطالب ــد ام ــته - در ح ــن نوش ای
ــا  ــد، را ب ــا کرده ان ــی ایف ــوادث نقش ــان در آن ح ــا ایش ــرده ی ــل ک ــرت نق حض
تکیــه بــر منابــع متعــددِ کهــن و معتبــر بیــان کــرده اســت. مقالــه مذکــور صرفــًا 
ــب منقــول از آن حضــرت اکتفــا نکــرده، بلکــه در برخــی  ــه جمــع آوری مطال ب
ــه بــه برخــی مطالــب منقــول نیــز داشــته اســت. از دیگــر  مــوارد نگاهــی نقادان
ــر  ــدد و معتب ــع متع ــب و مناب ــه کت ــور ب ــب مذک ــای آن، ارجــاع مطال خصیصه ه
می باشــد، کــه خــود بــرای تحقیقــات گســترده تر بســیار راه گشــا و مفیــد اســت.

نگاهی گذرا به زندگانی امام سجاد
شــهربانو دختــر یزدگــرد، فرزنــد شــهریار بــن شــبرویه بــن پرویــز بــن هرمــز 
بــن انــوش روان، پادشــاه عــادل بــود؛ در زمــان خافــت عثمــان، او و خواهــرش 
کیهــان را از مرزهــای فــارس اســیر کــرده و قصــد فروختــن آن هــا را داشــتند، امــا 
علــی بــن ابی طالببــا ایــن کار مخالفــت کــرد و فرمودنــد: »ال یعامــل فــی بنی 
الملــوک معاملــه ســائرهم«؛ »نبایــد بــا فرزنــدان پادشــاهان هماننــد دیگــر مــردم 
معاملــه کــرد«. بــه همیــن علــت شــهربانو بــا حســین بــن علــی ازدواج کــرد 
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و علی اصغــر ]زین العابدیــن[ چشــم بــه جهــان گشــود و محمــد بــن أبــی بکــر 
ــو ازواج کــرد.1 در میــان تاریخ  نویســان، نام هــای دیگــری هماننــد  ــا کیهــان بان ب
حــرار،2 غزالــه یــا ســافه نیــز بــرای مــادر حضــرت ســجاد ذکر شــده اســت.3 
امــا بــا توجــه بــه متــون معتبــر و اولیــه نــام آن شــخصیت شــهربانو اســت، هــر 

چنــد دیگــر نام هــای مذکــور نیــز بــرای آن بــزرگ ذکــر شــده اســت.
ــه از  ــد ک ــینذکر کرده ان ــام حس ــرای ام ــی را ب ــان فرزندان  تاریخ نویس
ــام  ــروه ن ــن ع ــرة ب ــت م ــی بن ــادرش لیل ــه م ــود ک ــر ب ــا علی اکب ــه آن ه جمل
داشــت و در ســن 18 ســالگی در کربــا بــه شــهادت رســیدند.4 فرزنــد دیگــر آن 
ــد.  ــان حضــرت زین العابدینمی باش ــراد[ هم ــود ]و م ــر ب حضــرت علی اصغ
ــه  ــت اینک ــا عل ــد.5 ام ــود آم ــه وج ــیناز وی ب ــام حس ــل ام ــه نس ــی ک کس
ــرت  ــدش حض ــان ج ــه در زم ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــد ب ــر نامن وی را علی اصغ
علیچشــم بــه جهــان گشــود و در ســن دو ســالگی بــود کــه آن حضــرت بــه 
شــهادت رســیدند. 6علــی بــن الحســین، زین العابدینبــه ســال 38 هجــری در 
مدینــه چشــم بــه جهــان گشــود؛ از جملــه کنیه هــای وی ابومحمــد و ابوالحســن 
ــه  ــا ب ــدرش در کرب ــه پ ــود ک ــاله ب ــه س ــت و س ــرت بیس ــد.7 آن حض می باش
شــهادت رســید. از فرزنــدان امــام حســینتنها علــی بــن حســین باقــی مانــد 
و نســل سیدالشــهدا از آن حضــرت می باشــد.8حضرت سیدالســاجدین در ســال 

92 از دنیــا رفتنــد.9
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خروج از مکه
هنگامــی کــه سیدالشــهداقصد خــروج از مکــه را داشــت، افــرادی بــا گفتار 
و نامه هــای خــود- بــه نظــر خــود- درصــدد نصیحــت امــام بــر آمــده و مطالبــی 
را بــه آن حضــرت گــوش  زد کردنــد. در میــان ایــن افــراد، عبــداهلل بــن جعفــر، 
شــوهر حضــرت زینــب نامــه ای بــه امــام نوشــت. حضــرت سجادداســتان 
ــداهلل  ــدیم، عب ــه خــارج ش ــا از مک ــه م ــی ک ــد: هنگام ــل فرمودن ــه نق را این گون
ــن از  ــیله دو ت ــت و آن را به وس ــام حسیننوش ــه ام ــه ای ب ــر نام ــن جعف ب
ــی فرســتاد.  ــن عل ــای عــون و محمــد، خدمــت حســین ب ــش بنام ه فرزندان
عبــداهلل در نامــه خــود نوشــته بــود: امــا بعــد، مــن از تــو خواهــش می کنــم، بــه 
خــدای هنگامــی کــه نامــه مــرا مشــاهده فرمــودی، از محلــی کــه قصــد آنجــا را 
نموده ایــد، بازگردیــد! مــن مشــفق و دلســوز شــما هســتم!]راهی کــه شــما پیــش 
گرفته ایــد[ هاکــت خــود و آوارگــی و نابــودی اهل بیــت تــو را بــه دنبــال دارد! 
اگــر شــما امــروز از میــان برویــد، نــور زمیــن خامــوش می گــردد. همانــا شــما 
َعَلــم و چــراغ هدایــت یافتــگان و امیــد مؤمنیــن هســتید! پــس در حرکــت ]بــه 

ســمت عــراق[ عجلــه نکنیــد.1
ــام  ــه ام ــتناد آن ب ــدون اس ــوق را، ب ــه ف ــده ای نام ــان، ع ــان تاریخ نویس در می
ــه ای  ــزرگ و اولی ــان ب ــه تاریخ نویس ــا ک ــا از آنج ــد،2 ام ــجادذکر کرده ان س
هماننــد ابومخنــف )م 157( و طبــری )م 310(، آن نامــه را از زبــان مبــارک امــام 
ــام  ــر ن ــدون ذک ــز ب ــدی نی ــان بع ــر تاریخ نویس ــه نظ ــد، ب ــجادنقل کرده ان س

ــد. ــه بســنده کرده ان ــل اصــل نام ــه نق راوی ب
نامــه ای کــه امــام ســجادنقل فرمودنــد، تــا حــدی بیانگــر فضــای حاکــم بر 
آن زمــان اســت، کــه بــزرگان و افــراد موجــه ســال 61 هجــری از ایــن حقیقــت 
ــام حســین و اصحــاب و  ــراق شــهادت ام ــه ع ــه ورود ب ــتند ک ــی داش آگاه
نیــز اســیری اهل بیــت را بــه دنبــال خواهــد داشــت، لــذا هرکــدام بــه هــر نحــو 

النبالء، ج 4، ص 386؛ الوافی بالوفیات، ج 20، ص 230؛ تاج الموالید، ص 36.
1. مقتل الحسین، ابومخنف، ص 69؛ تاریخ طبری، ج 4، ص 291؛ البدایة و النهایة، ج 8، ص 181.

2. الفتوح، ج 5، ص 67؛ االرشاد، ج 2، ص 68؛ الکامل فی التاریخ، ج 4، ص 40.
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ممکــن قصــد داشــتند، مانــع از حرکــت تاریخــی سیدالشــهدابه طــرف عــراق 
گردنــد. امــا امــام حســینطبق دیــد وســیع و آینده نگــری کــه داشــتند، بــه راه 
ــه  ــه شــهادت رســیدند و این گون ــا شــده و ب ــا وارد کرب ــد، ت ــه دادن خــود ادام

ــد. ــی ایجــاد نمای ــام خلل ــم ام ــا نتوانســت در تصمی ــا و پیام ه نامه ه

شب عاشورا
ــهدابه  ــه سیدالش ــاد و آنچ ــاق افت ــورا اتف ــب عاش ــه در ش ــی ک حوادث
ــد، از جملــه  اصحــاب فرمودنــد و نیــز آنچــه اصحــاب آن حضــرت بیــان کردن
مهم تریــن اســناد تاریخــی اســت کــه بــر عظمــت و بزرگــی یــاران آن حضــرت 
ــان  ــریت را بی ــخ بش ــردان تاری ــد آن ابرم ــه ای از روح بلن ــرده و گوش ــت ک دالل

می کنــد.  
عصــر تاســوعا، لشــکر ابــن ســعد قصــد حملــه بــه خیــام حــرم را داشــتند، 
ــزد  ــا ن ــرد ت ــت ک ــاس درخواس ــرت عب ــود حض ــرادر خ ــیناز ب ــام حس ام
ــد.  ــت بگیرن ــتغفار مهل ــردن و اس ــا ک ــرای دع ــب را ب ــه و یک ش ــپاه رفت آن س
ــن  ــی ب ــرت عل ــرد. حض ــع ک ــود را جم ــیناصحاب خ ــام حس ــپس ام س
حســین، زین العابدینواقعــه مذکــور را چنیــن نقــل می کننــد: »]وقتــی پــدرم 
اصحــاب خــود را جمــع کــرد[ مــن نزدیــک خیمــه آن حضــرت شــده تــا کام 
ــض  ــگام مری ــن هن ــن در ای ــه اصحــاب خــود را بشــنوم!- م ــام را خطــاب ب ام
بــودم- شــنیدم کــه پــدرم فرمودنــد: بهتریــن حمــد و ثنــا بــر خداونــد بــاد و او 
ــر  ــه خاط ــو را ب ــن ت ــا! م ــم. باراله ــد می نمای ــر مشــکات و ســختی ها حم را ب
ــا نبــوت کرامــت بخشــیدی و قــرآن را بــه مــا آموختــی و مــا را  اینکــه مــا را ب
ــه  ــی خاشــع[ ب ــا ]ی ــا و چشــم ها و قلب ه ــدی و گوش ه ــه گراندی ــن فقی در دی
مــا عنایــت کــردی، حمــد می کنــم! پــس مــا را در زمــره شــاکرین قــرار ده! امــا 
ــت  ــی، وال أهــل بی ــن أصحاب ــرا م ــی وال خی ــا أوف ــم أصحاب ــی ال أعل ــد: »فإن بع
ــاب  ــر از اصح ــر و بهت ــی باوفات ــن اصحاب ــی« م ــل بیت ــن أه ــل م ــر وال أوص أب
ــر و دلســوزتر از اهل بیــت خــود  ــی نیکوکارت ــز اهل بیت ــدارم و نی خــود ســراغ ن
نمی شناســم. خداونــد بــه شــما جــزای خیــر دهــد. آگاه باشــید! گمــان کنــم ایــن 
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ــس  ــه شــما اذن بازگشــتن داده ام! پ ــن ب ــد م ــات ماســت، بدانی ــن روز حی آخری
ــد،  ــرار داده و بروی ــد و شــب را مرکــب خــود ق همگــی حرکــت کــرده و بروی
در ایــن هنــگام بــرادران و فرزنــدان و فرزنــدان بــرادر وی و دو فرزنــد عبــداهلل 
ــد از شــما در  ــا بع ــم[ ت ــن کار را انجــام داده ]و بروی ــا ای ــد: م ــر گفتن ــن جعف ب
قیــد حیــات باشــیم!! خداونــد آن روز را نیاورد.1ســپس هــر یــک از اصحــاب آن 
حضــرت مطالبــی را بیــان کردنــد. مســلم بــن عوســجه عــرض کــرد: بــه خــدای 
ــده، ســپس  ــن کشــته ش ــه م ــم ک ــر بدان ــرده و اگ ــرک نک ــو را ت ــا ت ســوگند م
ــم  ــاره می یاب ــات دوب ــش کشــیده شــده، بعــد حی ــه آت ــده می شــوم، ســپس ب زن
و ایــن کار هفتــاد مرتبــه صــورت پذیــرد مــن شــما را تــرک نمی کنــم تــا اینکــه 
بــه شــهادت برســم. »فکیــف ال أفعــل ذلــک وإنمــا هــی قتلــة واحــدة ثــم هــی 
ــه  ــال آنک ــم، ح ــن کار را نکن ــه ای ــدا« چگون ــا أب ــاء له ــی ال انقض ــة آلت الکرام
ایــن یک بــار کشــته شــدن اســت و ]در مقابــل بــه[ کرامــت ابــدی دســت پیــدا 
ــن دوســت  ــه خــدای ســوگند م ــرد: ب ــز عــرض ک ــن نی ــن قی ــر ب ــم. زهی می کن
ــه  ــل برســم و این گون ــه قت ــاره ب ــده شــده، دوب ــل برســم، ســپس زن ــه قت دارم ب
هــزار مرتبــه ]بمیــرم و زنــده گــردم[ تــا خداونــد بــا مــرگ مــن، مــرگ و بــا را 

ــد.2 ــع نمای ــان، دف ــما و اهل بیتت از ش
آنچــه حضــرت ســجاداز ایــن واقعــه گــزارش کردنــد، دلیــل بــر عظمــت 
ــد،  ــان کردن ــل در آنچــه اصحــاب بی ــا تأم اصحــاب سیدالشــهدا اســت، و ب
معنــای کام امــام کــه فرمودنــد: »صحابــی بهتــر از اصحــاب خــود نمی شناســم« 
ــه  ــردا ب ــم داشــتند، ف ــا اینکــه عل ــام حســین ب ــاران ام روشــن تر می شــود. ی
ــرده و از آن  ــاری ک ــود پافش ــام خ ــت از ام ــر حمای ــاز ب ــند، ب ــهادت می رس ش

حضــرت دســت بــر نداشــتند.
ــب و  ــک ش ــعد، ی ــن س ــپاه اب ــاس از س ــرت عب ــه حض ــد از آنک  بع

1. االرشــاد، ج 2، ص 91؛ مقتــل الحســین، ابــو مخنــف، ص 107؛  طبــری، ج 4، ص 318؛ روضــة الواعظیــن، ص 
183؛ امالــی، شــیخ صــدوق، ص 221؛ اعــالم الــوری، ج 1، ص 456.

ــوری، ج 1، ص  ــالم ال ــن، ص 184؛ اع ــة الواعظی ــری، ص 204؛ روض ــة الکب ــاد، ج 2، ص 91؛ الهدای 2. االرش
456 و 457.



103 ازمنظرامامسجادقیامامامحسین

ــاره  ــرت زین العابدیندراین ب ــد. حض ــول کردن ــا قب ــت، آن ه ــت خواس مهل
ــه  ــن ســعد آمــده و گفــت: مــا ب می فرماینــد: شــب عاشــورا پیکــی از طــرف اب
ــزد عبیــداهلل  ــا فــردا مهلــت می دهیــم! اگــر تســلیم شــدید مــا شــما را ن شــما ت
ــر از  ــا اگ ــرد![ ام ــم می گی ــما تصمی ــه ش ــع ب ــود راج ــرده ]و او خ ــاد ب ــن زی ب
ــگ  ــما وارد جن ــا ش ــرد ]و ب ــم ک ــرک نخواهی ــما را ت ــد، ش ــاع کردی ــت امتن بیع

می شــویم[.1
ــرح  ــین مط ــام حس ــام ام ــون قی ــه پیرام ــبهاتی ک ــن ش ــه مهم تری از جمل
ــرا  ــس چ ــد، پ ــهادت می رس ــه ش ــر آن حضــرت می دانســت ب ــه اگ اســت اینک
خــود و اهل بیــت خــود را بــه کشــتن و اســیری گرفتــار نمــود؟! در پاســخ بایــد 
گفــت: همان گونــه کــه امــام ســجادنقل فرمودنــد، وقتــی امــام حســیندر 
کربــا گرفتــار شــدند، هیــچ راهــی جــز پذیــرش حکومــت یزیــد و بیعــت بــا او 
یــا جنــگ و شــهادت را در پیــش روی نداشــت. بــا توجــه بــه شــیوه حکومــت 
یزیــد، هتــک حرمت هــا و زیــر پــا گذاشــتن احــکام الهــی، آن حضــرت راهــی 
جــز قیــام و برچیــدن حکومــت فاســد و آشــکار کــردن چهــره واقعــی بنی امیــه 
را نداشــت! امــا علــت اینکــه چــرا اهل بیــت خــود را بــه همــراه بــرد، بــا تأمــل 
ــام و  ــه، ش ــه در کوف ــی ک ــین و حوادث ــام حس ــت ام ــای اهل بی در خطبه ه
ــا کاروان  ــت ب ــی اهل بی ــزوم همراه ــه ل ــوان ب ــاد، می ت ــاق افت ــد اتف ــر یزی قص
ــه  ــد، چ ــی نمی کردن ــام را همراه ــت ام ــر اهل بی ــرا اگ ــرد. زی ــی ب ــینی، پ حس

ــع می نمــود؟! ــر مطل ــردم را از حقیقــت ام ــه م ــه و شــام و مدین کســی در کوف
ــه آن دارای  ــه لحظ ــه ب ــه لحظ ــود ک ــب هایی ب ــه ش ــورا، از جمل ــب عاش ش
پیــام و درس بــود. از جملــه حوادثــی کــه در ایــن شــب اتفــاق افتــاد،  ایــن اســت 
ــه شــهادت  ــح آن ب ــدرم صب ــه پ ــد: در شــبی ک ــام ســجادنقل فرمودن ــه ام ک
رســید، مــن -در حــال مریضــی- نشســته بــود و عمــه ام زینــب از مــن پرســتاری 
ــوی،  ــت؛ ح ــه ای رف ــه گوش ــت و ب ــاره گرف ــش کن ــدرم از اصحاب ــود. پ می نم
ــود.  ــان ب ــا ایش ــز ب ــرت[ نی ــاب آن حض ــی از اصح ــاری ]یک ــوذر غف ــی اب مول
ــن  ــی داد. در ای ــل م ــاده و صیق ــردا آم ــگ ف ــرای جن حــوی شمشــیر خــود را ب

1. مقتل الحسین، ص 107؛ طبری، ج 4، ص 317؛ االرشاد، ج 2، ص 91؛ روضة الواعظین، ص 184.
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ــد: ــن علــی ایــن شــعر را خواندن موقــع حســین ب
ــل ــن خلی ــک م ــر أف ل ــا ده   کــم لک باالشــراق واألصیلی
والدهــر ال یقنــع بالبدیــلمــن صاحــب أو طالــب قتیــل
الجلیــل إلــی  االمــر  إنمــا  ــبیلو  ــالک الس ــی س و کل ح

ــدادان و  ــتی در بام ــدی هس ــت ب ــه دوس ــه چ ــو ک ــر ت »ای روزگار، وای ب
شــامگاهان، چــه بســا یــاران و دنیــا جویانــی کــه آنــان را کشــتی و روزگار کســی 
ــل  ــد جلی ــه دســت خداون ــا کار ب ــد و همان ــول نمی کن ــه جــای دیگــری قب را ب

ــد.« ــرگ را می پیمای ــار راه م ــه ناچ ــده ای ب ــر زن اســت و ه
ــا اینکــه مــن  ــد، ت ــا ســه مرتبــه تکــرار کردن سیدالشــهدااین شــعر را دو ی
ــرا فشــار داد و  ــدم، بغــض گلــوی م ــن حســین[ منظــور ایشــان را فهمی ]علــی ب
اشــک از چشــمانم جــاری شــد و دانســتم کــه بــا نــازل می شــود ]و راه گریــزی 
از آن نیســت[. عمــه ام زینــب آنچــه را مــن شــنیدم او نیــز شــنید. وی زن بــود و 
در زنــان دلســوزی و جــزع ]بیشــتر از مــردان[ وجــود دارد. پــس کنتــرل خــود را 
از دســت داد و بــا ســرعت بــه طــرف حســین رفــت، به گونــه ای کــه لباســش را 
]بــر زمیــن[ می کشــید؛ چــون بــه بــرادر خــود رســید، فرمونــد:"وا ثــکاه" ای کاش 
مــرگ مــرا از میــان بــرده بــود. امــروز مــادرم فاطمــه، پــدرم علــی و بــرادرم حســن 
ــه  ــام ســجاددر ادام ــدگان! ام ــاه آین ــه گذشــتگان و پن ــد. ای خلیف ــا رفتن از دنی
ــر  ــه خواه ــام[ حســیننگاهی ب ــام شــد، ]ام ــه ام تم ــد: چــون کام عم فرمودن
کــرده و فرمودنــد: ای خواهــرم، شــیطان حلــم و صبــر تــو را از میــان نبــرد. زینــب 
پاســخ دادنــد: پــدر و مــادرم بــه فدایــت ای اباعبــداهلل! خــود را بــرای مــرگ آمــاده 
کــرده ام! در ایــن هنــگام غــم و انــدوه حســین را فــرا گرفــت و اشــک از چشــمانش 
جــاری شــد؛ پــس خطــاب بــه خواهــر خــود فرمودند:»لــو تــرک القطــا لیــا لنــام«؛ 
ــب پاســخ  ــد«. زین ــه او می خوابی ــا می شــد، هــر آیین ــرغ قطــا،1 شــب ره »اگــر م
دادنــد: ای وای! آیــا بــه ناچــار تــن بــه مــرگ داده ای؟ این بیشــتر قلب مــرا مجروح 
می ســازد و تحملــش بــر مــن ســخت تر اســت! ســپس زینــب بــه صــورت خــود 

1. گفته اند: مرغ قطا از ترس صیاد، شب تا به صبح نمی خوابد.
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زد و گریبــان خــود را چــاک کــرد و بی هــوش بــر زمیــن افتــاد. حســین بــه طــرف 
خواهــر خــود رفتــه و مقــداری آب بــر صــورت ایشــان پاشــید، ]بعــد از بهــوش 
آمــدن[ خطــاب بــه خواهــر فرمودنــد: ای خواهــرم! تقــوای الهــی را پیشــه کــن و 
بــا صبــری کــه خــدا داده صبــر نمــا )یعنــی چنــان صبــر کــن کــه محبــوب خــدا 
ــر  ــد و ه ــی نمی مانن ــمان باق ــل آس ــد و اه ــن می میرن ــل زمی ــدان اه ــت( و ب اس
چیــزی بــه جــز ذات خداونــدی کــه زمیــن را بــا قــدرت خــود خلــق کــرد و خلــق 
را بــاز می گردانــد، و تنهاســت، هــاک خواهــد شــد. بــدان پــدر و مــادرم بهتــر از 
مــن بودنــد! و رســول اهلل بــرای مــن و آن هــا و هــر مســلمانی اســوه حســنه هســت! 
پــس حســین بــه خواهــر خــود تســلیت عــرض کــرد و فرمودنــد: ای خواهــر! مــن 
ــان خــود را چــاک نکنــی و صــورت  ــه خــدای قســم می دهــم کــه گریب ــو را ب ت
ــا  ــه واوی ــن صــدای خــود را ب ــه خاطــر شــهادت م خــود را زخمــی نکــن و ب
گفتــن بلنــد مکــن! پــس آن حضــرت، خواهــر خــود را نــزد مــن آورد و نشــاند، و 

نــزد اصحــاب خــود بازگشــت.1
ــجادبیان  ــام س ــرت ام ــوق را حض ــه ف ــد، واقع ــان ش ــه بی ــه ک همان گون
ــارات  ــن و عب ــا مضامی ــان آن را – ب ــتر تاریخ نویس ــه بیش ــی ک ــد. حقیق کردن
ــه  ــرش از جمل ــه خواه ــام حســین ب ــفارش ام ــد. س ــان کرده ان ــف- بی مختل

ــورد. ــم می خ ــه چش ــوق ب ــارات ف ــه در عب ــی ک ــن نکات مهم تری
نکتــه دیگــر آنکــه برخــی از تاریخ نویســان نــام فــردی را کــه شــب عاشــورا 
نــزد امــام حســین شمشــیر خــود را صیقــل مــی داد جویــن2 یــا جــون3 ضبــط 
کرده انــد، امــا بــه نظــر قــول ابومخنــف و دیگــر بــزرگان از معتبریــن و متقدمیــِن 

ــد، اضبــط می باشــد.4 ــام وی را "حــوی" ذکــر کرده ان تاریخ نویســان کــه ن

ــن، ص 184؛  ــة الواعظی ــری، ج 4، ص 318 – 319؛ روض ــخ طب ــف، ص 111؛ تاری ــین، ابومخن ــل الحس 1. مقت
ارشــاد، ج 2، ص 93؛ تاریــخ یعقوبــی، ج 2، ص 244؛ اعــالم الــوری، ج 1، ص 456؛ مقاتــل الطالبیــن، ص 75؛ 
مناقــب، ج 3، ص 75؛ الکامــل فــی التاریــخ، ج 4، ص 59؛ البدایــة و النهایــة، ج 8، ص 191؛ الفتــوح، ج 5، ص 

84؛ جواهــر المطالــب، ابــن دمشــقی، ج 2، ص 283.
2. االرشاد، ج 2، ص 93؛ اعالم الوری، ج 1، ص 456.

3. مقاتل الطالبین، ص 75.
ــخ، ج 4، ص 59؛  ــی التاری ــل ف ــری، ج 4، ص 318؛ الکام ــخ طب ــف، ص 111؛ تاری ــین، ابومخن ــل الحس 4. مقت



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج1061

صبح عاشورا
ــه ســپاه  ــی ک ــح عاشــورا هنگام ــد: صب ــل کردن  حضــرت زین العابدیننق
آمــاده جنــگ شــد، حسیندســتان خــود را بــاال بــرد و این گونــه دعــا نمودنــد:
ــی  ــی ف ــت ل ــی كل شــدة و أن ــی ف ــرب، و رجائ ــی كل ك ــی ف ــت ثقت ــم أن الله
كل أمــر نــزل بــی ثقــة و عــدة، كــم مــن هــم یضعــف فیــه الفــؤاد، و تقــل فیــه 
الحیلــة، و یخــذل فیــه الصدیــق، و یشــمت فیــه العــدو، أنزلتــه بــک و شــکوته 
إلیــک رغبــة منــی إلیــک عمــن ســواک، ففرجتــه و كشــفته، و أنــت ولــی كل 

نعمــة، و صاحــب كل حســنة، و منتهــی كل رغبــة1
خدایــا تــو در هــر غــم و اندوهــی پناهــگاه مــن، و در هــر پیشــامد ناگــواری 
مایــه امیــد مــن هســتی، هــر حادثــه تلخــی پیــش آیــد تــو ســاح و پناهــگاه 
ــر مــن فــرود آمــده کــه دل هــا  مــن هســتی. چــه اندوه هــای کمرشــکنی ب
ناتــوان و راه چــاره مســدود می شــود، و دوســتان خــوار شــده و دشــمنان 
ــه پیشــگاه  ــکایت ب ــی ش ــن مواقع ــایند، در چنی ــماتت می گش ــه ش ــان ب زب
ــایش  ــم گش ــاخته و در کارهای ــرف س ــا را برط ــن غم ه ــو ای ــو آورم و ت ت
ایجــاد نمایــی! تــو صاحــب هــر نعمــت و هــر حســنه ای هســتی! تــو امیــد 

هــر مشــتاقی!
ــجادنقل  ــام س ــان ام ــوق را از زب ــای ف ــم دع ــن حات ــد و اب ــیخ مفی ش
کرده انــد، امــا برخــی دیگــر از تاریخ نویســان متقــدم آن را از ابــی خالــد کابلــی 
نقــل کرده انــد،2 و ایــن منافاتــی نــدارد، زیــرا ممکــن اســت ابــی خالــد آن را از 

امــام ســجاد یــا فــردی دیگــر نقــل کــرده باشــد.
ــل  ــورا نق ــح عاش ــوادث صب ــجاداز ح ــام س ــه ام ــی ک ــر مطالب از دیگ
کرده انــد، خطبــه امــام حسیناســت. هنگامــی کــه دشــمن امــام حســینو 
ــه  ــام حســینی حمل ــه خی ــردن ب ــد، قصــد ک ــه کردن ــپاه آن حضــرت را احاط س
کننــد؛ در ایــن هنــگام امــام حســینبرای اتمــام حجــت و ارشــاد ســپاه ابــن 
ــل  ــه نق ــه را این گون ــجادآن خطب ــام س ــد. ام ــراد فرمودن ــه ای ای ــعد، خطب س

البدایة و النهایة، ج 8، ص 191.
1. الرشاد، ج 2، ص 96؛ نظم الدرر السمطین، ص 216؛ الدر النظیم، ص 552.

ــة و  ــق، ج 14، ص 217؛ البدای ــخ دمش ــری، ج 4، ص 321؛ تاری ــف، ص 115؛ طب ــین، ابومخن ــل الحس 2. مقت
ــاكر، ص 313. ــن عس ــه اب ــة، ج 8، ص 183؛ ترجم النهای
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ــد:  کردن
بدانیــد ابــن زیــاد بی پــدر فرزنــد زیــاد زنــازاده مــرا در میــان دو راه مخیــر 
کــرده اســت؛ یــا آن کــه شمشــیر از نیــام کشــیده و بجنگــم و یــا آن کــه تــن 
بــه خــواری و پســتی داده و تســلیم او و یزیــد گــردم! امــا ذلــت و خــواری 
ــر و  ــا را نخواهــد و پیغمب ــد خــواری م ــا اهل بیــت دور اســت. خداون از م
ــادران و  ــاک م ــای پ ــد داد و دامن ه ــن نخواهن ــه آن ت ــا ایمــان ب ــان ب مردم
جوانــان باغیــرت و رادمــردان باحمیــت، کــه هرگــز تــا راه مــرگ و شــهادت 
بــه روی آن هــا بــاز اســت از راه پســتی و مذلــت و اطاعــت از فرومایــگان 

ــد.1  نخواهنــد رفــت و از خــواری و ذلــت مــا امتنــاع می ورزن
سیدالشــهدادر ایــن خطابــه هــدف از قیــام خــود را عــدم پذیــرش 
حکومــت یزیــد کــه ذلــت و خــواری را بــه دنبــال داشــت بیــان فرمودنــد. امــام 
ــای  ــه پ ــر ایــن نکت ــا عــراق ب ــه ت حســیندر جای جــای ســفر خــود از مدین
ــا حکومــت جــور  فشــاری می کردنــد، کــه هــدف مــن از قیــام عــدم ســازش ب
بــوده و اینکــه ایــن حکومــت مــرا ناگزیــر بــه پذیــرش دو امــر کــرده اســت و 
اینــک کــه بــه کربــا رســیده ام، راهــی جــز انتخــاب یکــی از آن دو نــدارم، یــا 

ــار ظلــم و ســتم بــروم! بــه شــهادت برســم و یــا زیــر ب

عصر عاشورا
ــه  ــا هم ــز ب ــا و نی ــا و خوبی ه ــوادث و فداکاری ه ــام ح ــا تم ــورا ب روز عاش
ــن مســلم  ــد ب ــود. حمی ــان ب ــه پای ــا و خباثت هــای ســپاه شــیطان رو ب جنایت ه
ــام  ــه ام ــی ک ــد: هنگام ــورا[ گوی ــران عاش ــه و ناظ ــان آن حادث ــه راوی ]از جمل
ــن  ــین ب ــن حس ــی ب ــه عل ــن ب ــیدند، م ــهادت رس ــه ش ــاران ب ــین و ی حس
علــی کــه اصغــر ]لقــب داشــت[، و در حــال مریضــی روی فرش دراز کشــیده 
بــود، رســیدم! در ایــن موقــع شــمر بــا گروهــی از پیــاده نظام هــا رســیدند! یــاران 

ــی الحدیــد، ج 3، ص 249؛ تحــف العقــول، ص 240؛ احتجــاج طبرســی، ج 2،  ــن أب 1. شــرح نهــج البالغــة، اب
ص 24؛ مثیراالحــزان، ص 40؛ لهــوف، ص 59؛ هــر چنــد در منابــع اخیــر، نــام راوی ایــن خطبــه ذكــر نشــده، و 
برخــی هماننــد ابــن نمــا آن را در شــب عاشــورا از زبــان سیدالشــهداء نقــل كرده انــد، امــا اصــل خطبــه بــا انــدک 

تفــاوت جزئــی همــان اســت كــه ذكــر شــد. 
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ــم:  ــن گفت ــد: م ــد گوی ــیم!؟ حمی ــی را نکش ــن صب ــا ای ــد: آی ــه او گفتن ــمر ب ش
ــه قتــل می رســانید، علــی بــن حســین صبــی  ــان را هــم ب ــا صبی ســبحان اهلل! آی
ــری  ــن حســین جلوگی ــی ب ــل عل ــن همین طــور از قت ــد[ م اســت! ]حیمــد گوی
ــان وارد  ــه و خیمــه زن ــه خان ــد و گفــت: ب ــه ابن  ســعد آم ــن ک ــا ای ــردم، ت می ک
نشــوید و کســی بــه ایــن غــام مریــض کاری نداشــته باشــد؛ هــر کســی چیــزی 
ــه غنیمــت گرفتــه بازگردانــد! بعــد از ایــن واقعــه علــی بــن حســین  از آن هــا ب
فرمودنــد: بــه خــدای ســوگند! خداونــد بــا ایــن کام شــما شــری را از مــن دفــع 
ــن حســینروز  ــی ب ــد، عل ــه کــه تاریخ نویســان نقــل کرده ان کــرد.1 همان گون
عاشــورا مریــض بــود، و بــه همیــن علــت بــه شــهادت نرســید. بــه طــور حتــم 
مریضــی آن حضــرت دلیــل زنــده مانــدن، وی بــود. آن حضــرت شــب عاشــورا 

و روز عاشــورا مریــض بــود.

امام سجاددر کوفه
بعــد از پایــان جنــگ، ابــن ســعد بــر پیکــر کشــته شــدگان از ســپاهیان خــود 
 نمــاز گــذارد و آن هــا را بــه خــاک ســپردند، امــا اجســاد مطهــر امــام حســین
و اصحــاب بــا وفایــش را رهــا کــرده. وقتــی کاروان اســیران از کربــا بــه کوفــه 
حرکــت کــرده و از کوفــه عبــور می کردنــد، زنــان شــروع کردنــد بــرای اهل بیــت 
ــل و  ــجادکه غ ــام س ــع ام ــن موق ــردن؛ در ای ــزاداری ک ــه و ع ــین گری حس
ــه  ــوز ادام ــی وی هن ــود، و مریض ــش ب ــت های مبارک ــردن و دس ــه گ ــر ب زنجی
ــه می کنند؟!]اگــر  ــا گری ــرای م ــا ب ــد: این ه ــف فرمودن ــا صــدای ضعی داشــت، ب
حقیقتــًا می گرینــد[ پــس چــه کســی مــا را کشــت؟!2 آن حضــرت بــا ایــن جملــه 

ــة، ج 8، ص 205؛  ــة و النهای ــری، ج 4، ص 347؛ البدای ــخ طب ــف، ص 201؛ تاری ــین، ابومخن ــل الحس 1. مقت
تذكــرة الحفــاظ، ج 1، ص 74؛ ســیر أعــالم النبــالء، ج 3، ص 320؛ الکامــل فــی التاریــخ، ج 4، ص 79؛ معــارج 
الوصــول، ص 97؛ الرشــاد، ج 2، ص 113؛ روضــة الواعظیــن، ص 189؛ إعــالم الــوری، ج 1، ص 469؛ الفصــول 

المهمــة فــی معرفــة الئمــة، ج 2، ص 848.
ــخ  ــی، ج 2، ص 29؛ تاری ــاج طبرس ــی، ص 91؛ االحتج ــیخ طوس ــی ش ــد، ص 321؛ امال ــیخ مفی ــی ش 2. امال
یعقوبــی، ج 2، ص 245؛ بالغــات النســاء، ابــن طیفــور، ص 23؛ الفتــوح، ج 5، ص 120؛ الــدر النظیــم، ص 560؛ 

ــی، ج 2، ص 29. ــاج، طبرس ــوول، ص 403؛ االحتج ــب الس مطال
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ــت را  ــیری اهل بی ــز اس ــش را و نی ــدر و یاران ــهادت پ ــی ش ــت اصل ــاه، عل کوت
متوجــه کوفیــان نمــود! و بــا زبــان بی زبانــی خطــاب بــه آن هــا فرمودنــد: شــما 
ــه  ــرای پــدرم نامــه نوشــته و او را دعــوت کردیــد، امــا قبــل از آنکــه پــدرم ب ب
اینجــا برســد، بــه دشــمن او ملحــق شــده و بــه همراهــی ســپاه ابــن زیــاد مــا را 

بــه چنیــن روزی دچــار کردیــد!

حضرت زین العابدیندر کاخ ابن زیاد ملعون
 روز یازدهــم ابــن ســعد اســیران کربــا، را بــه کوفــه بــرد. حمیــد بــن مســلم 
گویــد: هنگامــی کــه علــی بــن حســینبر ابــن زیــاد وارد شــد، مــن نــزد او 
ایســتاده بــودم. ابــن زیــاد بــه ایشــان گفــت: نامــت چیســت؟ فرمودنــد: علــی بــن 
حســین! گفــت: مگــر خــدا علــی بــن حســین را نکشــت؟ آن حضــرت ســاکت 
مانــد. ابــن زیــاد گفــت: چــرا ســکوت کــردی؟ پاســخ دادنــد: بــرادری بنــام علــی 
داشــتم و وی بــه شــهادت رســید. ابــن زیــاد گفــت: خــدا او را کشــت! علــی بــن 
حســین فرمودنــد:"اهلل یتوفــی األنفــس حیــن موتها«1»ومــا کان لنفــس أن تمــوت 
ــرد"  ــان می گی ــگام مرگش ــه هن ــردم را ب ــان م ــه ج ــت ک ــإذن اهلل«2 "خداس إال ب
"و بــرای هیــچ کــس ممکــن نیســت کــه جــز بــه اذن خــدا بمیــرد." ابــن زیــاد 

بعــد از شــنیدن ایــن کام گفــت: بــه خــدای کــه تــو از آن هایــی ]روش و منــش 
تــو هماننــد پدرانــت می باشــد[ پــس عبیــداهلل بــن زیــاد نگاهــی بــه علــی بــن 
حســین کــرد و گفــت: ببینیــد آیــا ایــن فــرد ]علــی بــن حســین[ همان گونــه 
ــری،  ــاذ أحم ــن مع ــری ب ــس م ــر؟!  پ ــا خی ــد ی ــد، می فهم ــردم درک دارن ــه م ک
ازار و لبــاس علــی بــن حســین را برداشــت ]کنایــه از اینکــه وی بــه ســن بلــوغ 
رســیده[ و گفــت: بلــه وی از بــزرگان اســت! عبیــداهلل دســتور داد وی را بــرده و 
گردنــش را بزننــد! در ایــن هنــگام علــی بــه او گفــت: چــه کســی ایــن زنــان را 
بــه مقصــد برســاند! هنگامــی کــه عمــه اش متوجــه شــد، ابــن زیــاد قصــد کشــتن 
علــی بــن حســین را دارد، وی را گرفتــه و گفــت: ای ابــن زیــاد ]دیگــر کشــتن از 

1. سوره زمر، آیه 42.
2. سوره آل عمران، آیه 145.
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مــا بــس اســت[ آیــا ندیــدی چــه خون هایــی از مــا ریختــی؟! آیــا یــک نفــر را 
بــرای مــا باقــی گذاشــتی؟! مــن تــو را بــه خــدای ســوگند می دهــم اگــر قصــد 
کشــتن او را داری، اول مــرا بکــش! در ایــن موقــع علــی بــن حســینابن زیــاد 
ملعــون را صــدا زده و فرمودنــد: اگــر میــان تــو و ایــن زنــان قرابــت و دوســتی 
هســت، پــس مــردی پرهیــزکار را همــراه آن هــا بفرســت تــا از آن هــا محافظــت 
ــم از  ــب می کن ــت: تعج ــرد و گف ــگاه ک ــب ن ــه زین ــی ب ــاد مدت ــن زی ــد! اب کن
ــم، زینــب دوســت دارد  ــه خــدای ســوگند گمــان می کن رابطــه خویشــاوندی! ب
ــی را رهــا  ــس دســتور داد عل ــل برســد؛ پ ــه قت ــن حســین ب ــی ب ــه همــراه عل ب

کننــد تــا زنــان را همراهــی کنــد.1
الزم بــه ذکــر اســت کــه برخــی از تاریخ نویســان هماننــد ابوالفــرج اصفهانــی 
ــزد  ــه ن ــاد، ن ــاق افت ــد اتف ــور یزی ــوق در حض ــب ف ــی از مطال ــته اند: بخش نوش
ــد گفــت: ایــن واقعــه  ــع، بای ــه تعــدد و تقــدم مناب ــا توجــه ب ــا ب ــاد!2 ام ــن زی اب
ــی نصــر بخــاری )م 341(،  ــاد رخ داد. نکتــه دیگــر آنکــه اب ــن زی در حضــور اب
ــته و آن  ــت دانس ــین را نادرس ــن حس ــی ب ــردن عل ــش ک ــتور تفتی ــتان دس داس
ــان  ــه بی ــه ک ــا همان گون ــت. 3 ام ــرده اس ــنذکر ک ــن حس ــرو ب ــرای عم را ب
ــن  ــی ب ــکن عل ــخ دندان ش ــد از پاس ــد: بع ــح کرده ان ــان، تصری ــد، تاریخ نویس ش
حســینبه عبیــداهلل، او دســتور داد علــی بــن حســین را بیازماینــد، نــه عمــرو 

بــن حســن را؟!
ــن  ــی ب ــه عل ــی ک ــد: هنگام ــل کرده ان ــان نق ــه تاریخ نویس ــر آنک ــه دیگ نکت
حســین نــزد یزیــد رفــت، عمــرو بــن حســن بــن علــی کــه غامــی صغیــر بــود، 
نیــز وی را همراهــی نمــود. یزیــد خطــاب بــه عمــرو می گویــد: آیــا بــا فرزنــد 
مــن خالــد بــه مبــارزه برمی خیــزی؟ عمــرو پاســخ می دهــد: نیــزه ای بــده تــا بــا 
هــم بجنگیــم. یزیــد فرزنــدش را در آغــوش گرفتــه و گفــت: »هــل تلــد الحیــة 
1. مقتــل الحســین، ابومخنــف، ص 206؛ تاریــخ طبــری، ج 4، ص 350؛ االرشــاد، ج 2، ص 116؛ مثیــر االحــزان، 
ص 72؛ التمهیــد، ج 9، ص 157؛ طبقــات ابــن ســعد، ج 5، ص 212؛ الکامــل، ج 4، ص 82؛ اعــالم الــوری، ج 1، 

ص 472؛ الــدر النظیــم، ص 561؛ لهــوف، ص 94؛ البدایــة و النهایــة، ج 8، ص 210.
2. مقاتل الطالبین، ص 80؛ شرح االخبار نعمانی، ج 3، ص 157.

3. سر السلسلة العلویة، ص 31.
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ــه از  ــن جمل ــا ای ــی آورد«.1 و ب ــا م ــه دنی ــار ب ــز م ــه ج ــار ب ــا م ــة«؛ »آی اال الحی
جنگیــدن عمــرو بــن حســن، بــا فرزنــدش خالــد جلوگیــری کــرد. امــا برخــی 
ــن حســینرا  ــی ب ــد، شــخص عل ــد: یزی ــرده و گفته ان ــر ک خــاف آن را ذک
بــه جنــگ بــا خالــد فــرا خوانــد؛2 امــا بــه نظــر ایــن مطلــب از ســهو قلــم صــادر 
ــزرگان و تاریخ نویســان  ــان شــد- بســیاری از ب ــه کــه بی ــرا- همان گون شــده، زی
تصریــح کرده انــد: یزیــد، عمــرو را بــه ایــن مبــارزه فــرا خوانــد، نــه علــی بــن 
ــد:  ــح کرده ان ــری تصری ــل از طب ــه نق ــن شهرآشــوب ب ــا اینکــه اب حســین را! ام
یزیــد، علــی بــن حســین را دعــوت بــه مبــارزه بــا خالــد کــرد، نیــز از ســهو قلــم 
نشــأت گرفته،3زیــرا طبــری ایــن مطلــب را بــرای عمــرو بــن حســن بــن علــی 

ــد.4 ــر کرده ان ذک
مطلــب دیگــر آنکــه برخــی از تاریخ نویســان ایــن فــرد- عمــرو یــا عمــر- را 
فرزنــد حضــرت حســین و بــرادر حضــرت زین العابدیــن معرفــی کرده انــد؛5و 
ــام  ــه ن ــدی ب ــام حســین فرزن ــرای ام ــر ب ــخ معتب ــه تاری ــی اســت ک ــن در حال ای
عمــرو را ضبــط نکــرده و همان گونــه کــه بزرگانــی هماننــد ابومخنــف، طبــری و... 
ذکــر کرده انــد، عمــرو فرزنــد حســن بــن علــی می باشــد، نــه حســین بــن علــی!

خطبه امام سجاددر کوفه
ــه  ــردم شــروع ب ــود، م ــراد فرم ــه ای ــه ای در کوف ــوم خطب بعــد از آنکــه ام  کلث
ــگام حضــرت  ــد؛ در ایــن هن ــه ســر و صــورت می زدن ــه کــرده و ب ضجــه و نال
ــز  ــا نی ــوند، آن ه ــاکت ش ــردم س ــا م ــرد ت ــاره ک ــت اش ــا دس زین العابدینب
ــای الهــی،  ــد از حمــد و ثن ــد شــد و بع ــس آن حضــرت بلن ســاکت گشــتند، پ

1. مقتــل الحســین، ابومخنــف، ص 215؛ تاریــخ طبــری، ج 4، ص 353؛ مثیــر االحــزان، ص 84؛ تاریــخ دمشــق، 
ج 69، ص 177؛ الکامــل فــی التاریــخ، ج 4، ص 87.

2. االحتجاج طبرسی، ج 2، ص 39.
3. مناقب، ج 3، ص 309.

4. تاریخ طبری، ج 4، ص 353.
5. االخبــار الطــوال، ص 261؛ البدایــة و النهایــة، ج 8، ص 212؛ اللهــوف، ص 112؛ الفصــول المهمــة، ج 2، ص 
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ــه  ــد، ک ــرا می شناس ــه م ــر ک ــردم، ه ــد: ای م ــول اهلل، فرمودن ــر رس ــوات ب و صل
ــن علــی  ــن الحســین ب ــد! مــن علــی ب می شناســد، و هــر کــه نمی شناســد، بدان
ــته نشــد،  ــگاه داش ــش ن ــه حرمت ــان کســی ک ــب، هســتم، هم ــی طال ــن أب ب
ــد  ــن فرزن ــد! م ــه ش ــارت گرفت ــه اس ــش ب ــت و اهل بیت ــارت رف ــه غ ــش ب مال
کســی هســتم کــه در کنــار فــرات ذبــح شــد! مــن فرزنــد کســی هســتم کــه بــر 
قتلــش صبــر نمــود و ایــن بــرای فخــر مــن کفایــت می کنــد! ای مــردم خــدا را 
ــدرم  ــرای پ ــه ب ــد ک ــانی بودی ــان کس ــما هم ــد ش ــا می دانی ــرم، آی ــاهد می گی ش
نامــه نوشــته و او را دعــوت نمودیــد، ســپس بــا نیرنــگ بــا وی برخــورد کردیــد؟ 
شــما بــا او عهــد و میثــاق یــاری نمودیــد، امــا پــدرم را بــه شــهادت رســاندید، 
پــس وای بــر شــما و آنچــه بــرای خــود مهیــا نمودیــد! بــا کدامیــن چشــم بــه 
رســول اهلل نــگاه می کنیــد، هنگامی کــه شــمارا مواخــذه کــرده و بگوینــد: عتــرت 
مــرا بــه قتــل رســاندید و حریــم مــرا هتــک کردیــد، شــما از امــت مــن نیســتید! 
راوی گویــد: بعدازایــن کام امــام ســجاد، از هــر طــرف صــدای نالــه مــردم، بلنــد 
ــد؟!  ــد: شــما هــاک شــده و نمی دانی ــه بعضــی دیگــر می گفتن شــد و برخــی ب
ــه  ــی ک ــر کس ــدای ب ــت خ ــجادفرمودند: رحم ــرت س ــگام حض ــن هن در ای
ــش  ــه رســول اهلل و اهل بیت ــرا راجــع ب ــت م ــرده و وصی ــول ک ــرا قب نصیحــت م
حفــظ نمایــد. همانــا رســول اهلل بــرای مــا اســوه حســنه هســت! در ایــن موقــع 
تمــام مــردم گفتنــد: همــه مــا بــه کام شــما گــوش فــراداده و مطیــع امــر شــما 
هســتیم، راجــع بــه شــما و امــر شــما رغبــت داریــم! پــس بــه مــا امــر کــن تــا بــه 
آن عمــل نماییــم! مــا دشــمن دشــمنان شــما بــوده و دوســت دوســتداران شــما 
هســتیم! دســتور دهیــد تــا تقــاص خــون شــهدا را از یزیــد بگیریــم! و از هــر کــه 
بــه شــما ظلــم کــرد، برائــت بجوییــم! امامفرمودنــد: هیهــات هیهــات! شــما 
اهــل حیلــه و نیرنــگ هســتید و شــهوات بــر شــما حاکــم شــده! آیــا می خواهیــد 
ــا مــا نیــز برخــورد نماییــد؟!  ــا پــدران مــن برخــورد کردیــد ب همان گونــه کــه ب
هرگــز! هنــوز زخــم شــهادت پــدرم و اهل بیتــش التیــام نیافتــه، همان گونــه کــه 
رحلــت پیامبــر، و شــهادت پــدرم و فرزنــدان پــدرم را هنــوز بــه یــاد دارم! تلخــی 
و ســختی ایــن مصیبــت گلویــم را می فشــارد! " و مســألتی أن تکونــوا ال لنــا وال 
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علینــا" تنهــا خواســته مــن از شــما ایــن اســت کــه نــه بــه مــا کمــک کنیــد و نــه 
بــر علیــه مــا قیــام نماییــد.1

امام سجاددر شام
بعــد از آنکــه اســرا کوفــه را بــه طــرف شــام تــرک کردنــد، بــه مقــر حکومــت 
ــا  ــه شــام وارد شــدند، آن ه ــا ب ــی اســرای کرب ــد حرکــت داده شــدند. وقت یزی
ــز  ــزرگان و چهره هــای اهــل شــام نی ــز ب ــد. در آن روز نی ــد بردن ــه کاخ یزی را ب
حضــور داشــتند! هنگامــی کــه چشــم یزیــد ملعــون بــه علی بــن حســینافتاد، 
گفــت: تــو کیســتی؟ آن حضــرت پاســخ دادنــد: مــن علــی بــن حســین هســتم! 
یزیــد گفــت: ای علــی! پــدر تــو رحــم مــرا قطــع کــرد و حــق مــرا نشــناخت و 
در حکومــت بــا مــن بــه نــزاع برخاســت، پــس آن گونــه کــه دیــدی خداونــد بــا 
وی برخــورد کــرد. علــی بــن حســینفرمودند: »َمــا أََصــاَب مـِـن ُمِصیبــٍة فـِـی 
 ِ األْْرِض َواَل فـِـی أَنُفِســکْم إاِلَّ فـِـی کتَــاٍب مـِـن َقبْــِل أَن نَبَْرأََهــا إِنَّ ذلـِـک َعَلــی اهللَّ
ــان روی نمی دهــد  ــورد خودت ــه در م ــن و ن ــه در زمی ــی ن ــچ مصیبت ــیٌر«2 »هی یِس
مگــر آن کــه پیــش از ایــن کــه آن را بــه وجــود آوریــم، در کتابــی ثبــت شــده 

اســت. بــه راســتی ایــن بــر خــدا آســان اســت«.
 یزیــد بــه فرزنــدش خالــد گفــت: جــواب او را بــده، امــا خالــد نمی دانســت 
ــن  ــم مِ ــا أََصابَک ــت: »َوَم ــرت گف ــخ آن حض ــد در پاس ــس یزی ــد، پ ــه بگوی چ
ــه شــما  ــی ب ــٍر«؛3»و هــر مصیبت ــن کثِی ــوا َع ــبَْت أَیِدیکــْم َویْعُف ــا کَس ــٍة َفبَِم ُمِصیبَ
ــان  ــیاری ]از گناه ــدا[ از بس ــت و ]خ ــان اس ــتاورد خودت ــبب دس ــه س ــد ب برس

شــما[ درمی گــذرد«.
ــد.  ــا ســر ناســازگاری دارن ــا م ــًا ب ــت دائم ــن اهل بی ــت: ای ــد گف ســپس یزی

ــد: ــد فرمودن ــه یزی ــن حســین خطــاب ب پــس علــی ب
وأن نکــف األذی عنکــم وتؤذونــاال تطمعــوا أن تهینونا ونکرمکم

1. اللهوف، ص 91 – 93؛ مثیر االحزان، ص 70؛ احتجاج طبرسی، ج 2، ص 32؛ بحار، ج 45، ص 112.
2. سوره حدید، آیه 22.

3. سوره شوری، آیه 30.
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تحبونــافــاهلل یعلــم أنــا ال نحبکــم لــم  إن  نلومکــم   وال 
»طمــع نکنیــد کــه بــا اکــرام و احتــرام گذاشــتن بــه مــا می توانیــد از ]نصایــح 
و قیــام مــا[ در امــان باشــید. خداونــد می دانــد کــه مــا شــما را دوســت نداریــم 

و شــما را بــه ایــن علــت کــه مــا را دوســت نداریــد، مامــت نمی کنیــم«.
ــر  ــو می خواســتند امی ــدر و جــد ت ــی ای غــام! پ ــد گفــت: راســت گفت یزی
باشــند، ولــی بحمــداهلل، خداونــد آن هــا را ذلیــل کــرده و خــون آن هــا را ریخــت. 
علــی بــن حســیندر پاســخ فرمودنــد: یــا بــن معاویــه و هنــد و صخــر! قبــل 
ــدر  ــد! روز ب ــری می کردن ــن امی ــدران و اجــداد م ــد شــوی، پ ــو متول از آنکــه ت
و احــد و احــزاب، پرچــم رســول اهلل در دســت جــد مــن علــی بــن ابــی طالــب 
بــود! در حالــی کــه در دســت پــدر و جــد تــو پرچــم کفــر جــای گرفتــه بــود. 

ســپس آن حضــرت فرمودنــد:
مــاذا فعلتــم وأنتــم آخــر األمــم مــا ذا تقولــون إن قــال النبــی لکــم
منهــم أســاری ومنهــم ضرجــوا بــدمبعترتــی وبأهلــی بعــد منقلبــی
أن تخلفونــی بســوء فــی ذوی رحمیمــا کان هــذا جزائــی إذ نصحتکــم

     »چــه پاســخی خواهیــد داد اگــر پیامبــر بــه شــما بگویــد، شــما کــه آخرین 
ــه  ــن چــه گون ــکان م ــدان و نزدی ــا خان ــن ب ــت م ــس از رحل ــد پ ــا بودی امت ه
رفتــار کردیــد؟ چــرا برخــی را بــه زنجیــر اســارت کشــیدید و برخــی دیگرشــان 
را بــه خــون آغشــته ســاختید؟ ایــن ســزای مــن نبــود کــه بــرای شــما دلســوزی 

نمــودم و شــما ایــن چنیــن بعــد از مــن بــا خویشــاوندانم بــدی کرده ایــد«.
در ادامــه خطبــه، علــی بــن حســینفرمودند: وای بــر تــو ای یزیــد! اگــر 
می دانســتی چــکار کــردی و در حــق پــدر و اهل بیــت و عمــو و بــرادر مــن چــه 
کــردی، هــر آیینــه بــه کوه هــا فــرار کــرده و بــرای خــود مــرگ و نکبــت را آرزو 
ــر در مدینــه  ــود- ب می کــردی، بجــای آنکــه ســر حســین- کــه امانــت پیامبــر ب
شــهر ]آویــزان[ باشــد! بشــارت بــاد تــو را بــه خســران و پشــیمانی در روزی کــه 

تمــام مــردم جمــع می شــوند و شــکی در آن نیســت«.
در ایــن هنــگام یکــی از علمــاء یهــود کــه در مجلــس حاضــر بــود، خطــاب 
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ــدر  ــن ســر پ ــد گفــت: صاحــب ای ــن غــام کیســت؟ یزی ــد گفــت: ای ــه یزی ب
ــن  ــی ب ــن عل ــت: حســین ب ــن ســر کیســت؟ گف اوســت! پرســید: صاحــب ای
ابیطالــب! عالــم یهــودی گفــت: مــادرش چــه کســی بــود؟ یزیــد گفــت: فاطمــه 
دختــر محمــد! آن عالــم گفــت: ســبحان اهلل! ایــن پســر دختــر پیامبــر شماســت 
ــود  ــر خ ــه پیامب ــورد ذری ــت در م ــدر زش ــانده اید! چق ــل رس ــه قت ــه او را ب ک
ــا  ــان م ــران در می ــن عم ــی ب ــر موس ــوگند اگ ــدای س ــه خ ــد! ب ــل کردی عم
ــا او را می پرســتیدیم! حــال  ــه م ــر آیین ــوه ای بجــای می گذاشــت، ه ســبط و ن
شــما چــه کردیــد!؟ دیــروز پیامبرتــان از دنیــا رفتــه و امــروز فرزنــد او را بــه 
ــودی  ــم یه ــتور داد آن عال ــد دس ــتید! یزی ــی هس ــد امت ــه ب ــاندید! چ ــل رس قت
ســاکت شــود!  امــا آن عالــم بلنــد شــد و گفــت: اگــر خواســتید مــرا بزنیــد یــا 
بکشــید، امــا بدانیــد کــه مــن در تــورات چنیــن یافتــم کــه هرکســی ذری هــای 
ــوب و  ــت مغل ــه در دنیاس ــی ک ــا زمان ــاند ت ــل برس ــه قت ــر را ب ــک پیامب از ی
ــش  ــد آت ــید خداون ــرا رس ــش ف ــه مرگ ــی ک ــوده و هنگام ــت خورده ب شکس
ــب  ــه خطی ــد ب ــگام یزی ــن هن ــت. در ای ــرده اس ــم ک ــرای او فراه ــم را ب جهن
دســتور داد بــاالی منبــر رفتــه و مــردم را از آنچــه اتفــاق افتــاده خبــردار کنــد! 
خطیــب نیــز بعــد از حمــد خداونــد! آنچــه از شــنائت و بــدی بــود را در مــورد 
ــه  ــد و معاوی ــت یزی ــرد و درشــان و منزل ــان جــاری ک ــر زب ــی و حســین ب عل
بســیار کام گفــت و هــر خوبــی را بــه آن هــا نســبت داد. در ایــن موقــع علــی 
ــر تــو ای خطیــب! رضایــت مخلــوق را در  ــرآورد: وای ب ــاد ب بــن حســین فری
ــه  ــاش! ســپس ب ــش ب ــدی!؟ منتظــر آت ــد خری ــل ســخط و غضــب خداون مقاب
یزیــد گفــت: اجــازه بــده از ایــن چوب هــا بــاال رفتــه و کامــی بگویــم کــه در 
آن رضایــت خداونــد و افــراد ایــن مجلــس باشــد کــه اجــر و ثــواب را نیــز در 
پــی دارد! یزیــد از اجــازه دادن امتنــاع کــرد. مــردم بــا اصــرار درخواســت علــی 
ــا ســخنی  ــرای آن ه ــه و ب ــر رفت ــاالی منی ــه ب ــد ک ــن حســین را مطــرح کردن ب
ــه  ــر آنک ــد مگ ــن نمی آی ــر رود، پایی ــاالی منب ــر او ب ــت: اگ ــد گف ــد! یزی بگوی
مــرا و آل ســفیان را مفتضــح و رســوا کنــد! گفتــه شــد: وی از چنیــن قدرتــی 
برخــوردار نیســت؟ یزیــد در جــواب گفــت: او از نســل کســانی اســت کــه علــم 
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روزی خــوب آن هاســت! وضــع بــر همیــن منــوال بــود تــا باالخــره علــی بــن 
حســین بــه منبــر رفــت.

خطبه امام سجاد در شام
ــد  ــد: بع ــن داده شــد، فرمودن ــه آن حضــرت اذن ســخن گفت ــه ب ــی ک هنگام
ــا  ــه و قلب ه ــه گری ــم ها ب ــه چش ــد ک ــه ای خوان ــی خطب ــای اله ــد و ثن از حم
جریحــه دار شــدند. ســپس فرمودنــد: هــر کــس مــرا می شناســد، کــه می شناســد، 
ــی  ــرای او معرف ــود را ب ــب خ ــب و نس ــد، حس ــرا نمی شناس ــس م ــر ک و ه
ــن  ــتم! م ــا هس ــزم و صف ــی و زم ــه ام و من ــد مک ــن فرزن ــردم! م ــم! ای م می کن
ــه حــج بجــای آورد و طــواف نمــود و ســعی  ــن کســی هســتم ک ــد بهتری فرزن
ــراق  ــا ب ــه ب ــد کســی هســتم ک ــن فرزن ــک گفــت! م ــا را بجــای آورد و لبی صف
ــه مســجد  ــد همــان هســتم کــه از مســجدالحرام ب ــه معــراج رفــت! مــن فرزن ب
ــه ســدرة  ــل او را ب ــه جبرائی ــردی هســتم ک ــد ف ــن فرزن ــرده شــد! م األقصــی ب
المنتهــی رســانید! مــن فرزنــد شــخصی هســتم کــه آن قــدر بــه خداونــد نزدیــک 
شــد کــه بــه انــدازه یــک قــوس یــا نزدیک تــر رســید! مــن فرزنــد کســی هســتم 
کــه مائکــه آســمان بــر او صلــوات فرســتادند! مــن فرزنــد فاطمــه زهــرا هســتم! 
ــات را  ــن جم ــین ای ــن حس ــی ب ــتم! عل ــان هس ــان جه ــیده زن ــد س ــن فرزن م
آن قــدر تکــرار کــرد تــا صــدای ضجــه و نالــه مــردم بلنــد شــد و یزیــد ترســید 
فتنــه و درگیــری بــر پــا شــود، فلــذا بــه مــؤذن دســتور داد بــا اذان گفتــن صــدای 
ــن حســین  ــی ب ــر! عل ــؤذن گفــت: اهلل أکب ــد! م ــن حســین را قطــع نمای ــی ب عل
ــهد أن  ــت: أش ــؤذن گف ــت! م ــر نیس ــد بزرگ ت ــزی از خداون ــد: هیچ چی فرمودن
ــو و پوســت و  ــه م ــی اســت ک ــن کام ــد: ای ــه إال اهلل! آن حضــرت فرمودن ال إل
گوشــت و خــون مــن بــه آن شــهادت می دهــد! مــؤذن گفــت: أشــهد أن محمــدا 
ــه یزیــد  ــاالی منبــر نگاهــی ب رســول اهلل! در ایــن هنــگام علــی بــن حســین از ب
کــرده و فرمودنــد: یزیــد! محمــد جــد مــن اســت یــا جــد توســت؟! اگــر فکــر 
ــری  ــر شــده ای و اگــر گمــان می ب ــه و کاف ــی کــه او جــد توســت دروغ گفت کن
ــی کــه  ــل رســاندی؟! هنگام ــه قت ــرت او را ب ــن اســت پــس چــرا عت او جــد م
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ــد و بعــد از نمــاز  مــؤذن از اذان و اقامــه فــارغ شــد، یزیــد نمــاز ظهــر را خوان
دســتور داد خانــه ای در اختیــار اســرای کربــا قــرار داده و بــه آن هــا اجــازه اقامــه 
عــزا را دادنــد. راوی گویــد: روزی علــی بــن حســین از خانــه خــارج شــد و در 
ــات  ــرو آن حضــرت را ماق ــن عم ــال ب ــد، منه ــت می کردن ــازار دمشــق حرک ب
کــرد و گفــت: ای فرزنــد رســول اهلل چگونــه ایــام را ســپری می کنیــد؟ فرمودنــد: 
آن گونــه کــه بنی اســرائیل در آل فرعــون ســپری می کردنــد، فرزندانشــان را ســر 
ــر عجــم  ــروز عــرب ب ــد و زنانشــان را نگــه می داشــتند! ای منهــال! دی می بریدن
افتخــار می کــرد کــه محمــد از آن هاســت و قریــش نیــز بــر ســائر عــرب افتخــار 
می کــرد کــه محمــد از آن هاســت، امــا امــروز مــا اهل بیــت محمــد هســتیم کــه 
حــق مــا غصــب شــده، مظلــوم هســتیم و بــه قتــل رســیده ایم و طــرد گشــته ایم! 

"فإنــا هلل وإنــا إلیــه راجعــون" بــر آنچــه بــر مــا روا شــد.1
بعــد از حوادثــی کــه در دمشــق رخ داد، یزیــد تصمیــم گرفــت، اهل بیــت امــام 
حســین را بــه دیــار خــود بازگردانــد. پــس علــی بــن حســین را فــرا خوانــده 
ــه ایشــان گویــد: »لعــن اهلل ابــن مرجانــه« خداونــد ابــن مرجانــه را  و خطــاب ب
لعنــت کند«]مــن راضــی بــه قتــل حســین و اصحابــش نبــودم[ آگاه بــاش کــه اگر 
مــن بــا حســین همــراه بــودم، هیچ چیــزی را از مــن درخواســت نمی کــرد مگــر 
ــر  ــردم، ه ــاع می ک ــود از او دف ــوان خ ــد ت ــردم و در ح ــا می ک ــه او عط ــه ب آنک
چنــد بــه هاکــت بعضــی از فرزندانــم منجــر شــود؛ لکــن امــر خداونــد بــر آنچــه 
رخ داد قــرار گرفتــه بــود. ســپس لبــاس بــه اســراء داده و بــه رســول ]نعمــان بــن 

بشــیر[ ســفارش آن هــا را کــرد.2
ــن  ــه مهم تری ــرد، از جمل ــان ک ــه حضــرت ســجاددر شــام بی ــه ای ک خطب
ــد زده  ــد یزی ــت فاس ــر حکوم ــر پیک ــه ب ــود ک ــی ب ــنگین ترین ضربه های و س
شــد. امــام ســجاد در ایــن خطبــه ضمــن بیــان و اثبــات حقانیــت خــود، پــدر و 

1. الفتوح، ج 5، ص 130 – 133؛ احتجاج طبرسی، ج 2، ص 40؛ مناقب، ج 3، ص 305 و 306؛ لهوف، ص 114-110.
2. مقتــل الحســین، ابومخنــف، ص 215؛ تاریــخ طبــری، ج 4، ص 353؛ روضــة الواعظیــن، ص 192؛ ارشــاد، ج 
2، ص 122؛ احتجــاج طبرســی، ج 2، ص 40؛ ســیر اعــالم النبــالء، ج 3، ص 317؛ الفتــوح، ج 5، ص 127؛ اعــالم 
الــوری، ج 1، ص 475؛ الکامــل فــی التاریــخ، ج 4، ص 87؛ تاریــخ االســالم، ج 5، ص 20؛ البدایــة و النهایــة، ج 

8، ص 254؛ الفصــول المهمــة، ج 20، ص 838.
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ــان کــرد!  ــز بی ــد را نی ــودن حکومــت یزی اهل بیــت خــود، بطــان و بی اســاس ب
هــر چنــد اهل بیــت امــام حســین در غــل و زنجیــر بودنــد، امــا بــا ایــن خطبــه 
از اســارت بــدر آمــده و یزیــد ملعــون و دیگــر ســتمکاران را مــورد نکوهــش و 
ســرزنش مــردم قــرار داد، به گونــه ای کــه یزیــد از دســت داشــتن در قتــل حســین 

برائــت جســته و آن را بــه ابــن زیــاد نســبت داد و وی را لعنــت کــرد.

بازگشت اهل بیت به مدینه
هنگامــی کــه یزیــد قصــد کــرد، اهل بیــت امــام حســین را بــه مدینــه بفرســتد، 
خطــاب بــه نعمــان بــن بشــیر گفــت: ای نعمان آنچــه آن افــراد نیــاز دارنــد، آماده 
کــرده و مــردی از اهــل شــام کــه امیــن و صالــح باشــد را همــراه آن بفرســت؛ 
افــزون بــر آن اســب و یارانــی بــرای حمایــت و محافظــت از آن هــا، بــه همراهــی 
ایــن کاروان بفرســت.1کاروان حســینی از شــام بــه طــرف مدینــه حرکــت کردنــد. 
هنگامــی کــه نزدیــک مدینــه رســیدند، امــام زین العابدیــن -علیه الســام- فــرود 
آمــد و خیمــه خــود را بــه پــا نمــود، عّمه هــا و خواهرانــش را پیــاده کــرد و روی 
بــه »بشــیر جذلــم« کــرد، بــه او فرمــود: ای بشــیر! »بــه مدینــه وارد شــو و کشــته 
شــدن اباعبــداهللَّ را خبــر بــده«. »بشــیر« بــه ســوی مدینــه رفــت و هنگامــی کــه 

بــه مســجد پیامبررســید، صــدای گریه آلــودش را بلنــد کــرد و گفــت:
ــدرار یــا اهــل یثــرب ال مقــام لکــم بهــا ــی م ــین فادمع ــل الحس قت
والــرأس منــه علــی القنــاة یــدارالجســم منــه بکربــاء مضــرج

»ای مــردم مدینــه! چــه نشســته اید کــه حســین کشــته شــده و چشــمانم بــر 
او می گرینــد. بــدن آغشــته بــه خونــش در کرباســت، در حالــی کــه ســر او را 

ــد«. ــزه می گردانن ــاالی نی ب
بشــیر روی بــه آنــان کــرد و گفــت: »ایــن علــی بــن الحســین اســت و همــراه 
بــا عمه هــا و خواهرانــش کــه بــه ســرزمین شــما وارد شــده اند، مــن فرســتاده او 
بــه ســوی شــما هســتم و محــل او را بــه شــما معرفــی می کنــم«. مــردم ســخت 

1. مقتل الحسین، ابومخنف، ص 214؛ تاریخ طبری، ج 4، ص 353؛ تاریخ دمشق، 69، ص 177.
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ــدان  ــرای اســتقبال از خان ــد، مگــر آنکــه ب ــه هیچ کســی نمان گریســتند؛ در مدین
ــی  ــه بازگشــتم. حضــرت عل ــزد خیم ــن ن ــد: م ــتافت. بشــیر گوی ــر ش پیغمب
ــت  ــه دس ــریف آورده و ب ــرون تش ــود، بی ــراپرده ب ــل س ــه داخ ــین ک ــن الحس ب
ــاک می کــرد! پشــت ســر  ــا آن پ ــود کــه اشــک خــود را ب مبارکــش دســتمالی ب
امــام خادمــی بــود کــه صندلــی بــه همــراه داشــت، خــادم کرســی را بــر زمیــن 
گذاشــته و آن حضــرت بــر روی کرســی نشســتند، امــا به گونــه ای منقلــب شــدند 
کــه نتوانســتند از گریــه خــودداری نماینــد، مــردم نــزد آن حضــرت آمــده و بــه 
ایشــان تســلیت می گفتنــد. پــس از آن حضــرت بــا دســت مبــارک خــود اشــاره 
ــه را انشــاء  ــن خطب ــه ســاکت شــدند و در آن حــال ای ــوده و هم ــردم نم ــه م ب
فرمودنــد: »حمــد و ســپاس خــدای را کــه پــروردگار جهانیــان اســت، مالــک و 
ــر  ــوده و ب ــد ب ــه بلن ــق، همــو ک ــده تمــام خائ ــار روز جــزا، آفرینن صاحب اختی
آســمان های افراشــته مســتولی؛ او نزدیــک اســت، آن گونــه کــه ســخنان آهســته 
را می شــنود. او را ســپاس می گویــم بــر ســختی های بــزرگ و آســیب های 
روزگار و آزار مصائــب دل خــراش و گــزش باهــای جان ســوز و انــدوه بــزرگ 
و مصیبــت عظیــم و بنیــاد کــن؛ ای مــردم! حمــد خــدای تبــارک و تعالــی را، او 
ــد،  ــد آم ــزرگ در اســام پدی ــه ب ــود. رخن ــم بیازم ــب عظی ــه مصائ ــا را ب ــه م ک
ــدان او اســیر گشــتند و ســر او  ــان و فرزن ــداهلل الحســین کشــته شــد و زن ابوعب
ــچ  ــد آن هی ــه مانن ــی اســت ک ــن مصیبت ــد، ای ــزه بگردانیدن ــر نی ــهرها ب را در ش
مصیبــت نیســت! کــدام یــک از مــردان شــما پــس از کشــتن او شــادی نمایــد؟! و 
کــدام دل اســت کــه بــرای او اندوهگیــن نشــود؟! و کــدام چشــم اســت سرشــک 
خــود را نگاهــداری توانــد و از ریــزش بــازدارد؟! آســمان های هفت گانــه بــرای 
او بــه گریــه درآمدنــد! دریاهــا بــا امــواج و آســمان ها بــا ارکان و زمیــن از همــه 
ــتگان  ــا و فرش ــوه آب دریاه ــان و انب ــاخ ها و ماهی ــا ش ــان ب ــب، و درخت جوان
ــتن او  ــدام دل از کش ــردم! ک ــتند. ای م ــمان ها بگریس ــل آس ــه و اه ــرب هم مق
ــه  ــوش اســت ک ــدام گ ــد و ک ــر نده ــه س ــرای او نال ــب ب ــدام قل نشــکافد و ک
داســتان ایــن رخنــه کــه در اســام پدیــد آمــد را بشــنود و کــر نشــود؟ ای مــردم! 
مــا آواره و رانــده شــدیم، و از خانه هایمــان جــدا گشــتیم، هماننــد بــردگان تــرک 
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و کابــل، نــه گناهــی کــرده بودیــم و نــه ناپســندی مرتکــب شــده یــا رخنــه در 
اســام بــه وجــود آورده بودیــم، چنیــن چیــزی را در زمــان پــدران اولیــه خــود 
نشــنیدیم. بــه خــدا قســم اگــر پیامبــر اســام بــه جــای آن وصیت هــای مودت 
و دوســت داشــتن اهل بیــت کــه بیــان فرمودنــد، بــه کشــتن مــا امــر می کردنــد، 
بیــش از این کــه بــا مــا کردنــد، انجــام نمی کردنــد »انــا هلل و انــا الیــه راجعــون«.1

نتیجه
ــام  ــی حــوادث قی ــاهد عین ــام ســجاد خــود ش ــه حضــرت ام از آنجــا ک
ــد،  ــل کرده ان ــان نق ــان ایش ــان از زب ــه تاریخ نویس ــود، آنچ ــین ب ــام حس ام
ــه آن حضــرت در  ــر آن، نقشــی را ک ــزون ب ــل اســتناد می باشــد. اف ــر و قاب معتب
روشــن  گری مــردم- از کوفــه تــا مدینــه- بــر دوش داشــتند، هــدف سیدالشــهدا 
ــام  ــهادت ام ــد از ش ــد. بع ــن می کن ــود را روش ــت خ ــردن اهل بی ــراه ک از هم
ــده  ــر عه ــین ب ــام حس ــام ام ــای قی ــق و ناگفته ه ــان حقای ــین، بی حس
حضــرت ســجاد و دیگــر اســراء بــود. امــام ســجاد در مقابــل ابــن زیــاد 
و نیــز در کاخ یزیــد، بــا مطالــب و خطبه هایــی کــه ایــراد فرمودنــد، بــر ضعــف 
و زبونــی حکومــت وقــت افزودنــد، افــزون بــر آنکــه حقیقــت حکومــت ظالــم 
آن هــا را افشــاء نمودنــد و همیــن امــر باعــث شــد کــه بعــد از ســال 61 قیام هایــی 

چــون توابیــن و قیــام مختــار رخ دهــد. 
ــون  ــوادث گوناگ ــا و ح ــا موقعیت ه ــاجدین ب ــید الس ــورد س ــوع برخ ن
بیانگــر آن اســت کــه آنچــه از چهــره آن حضــرت ترســیم کرده انــد کــه فــردی 
ــی و  ــد و خطبه های ــه یزی ــراض ب ــود، نادرســت اســت. اعت ــض و رنجــور ب مری
مطالبــی کــه از کوفــه تــا شــام بیــان کردنــد، همــه حاکــی از عظمــت روحــی و 

بزرگــی آن حضــرت اســت.

1. مثیر االحزان، ص 90 – 93؛ لهوف، ص 116؛ ینابیع المودة، ج 3، ص 93؛ بحار، ج 45، ص 148.
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ابــن االثیــر، علــی بــن ابــی الکــرم، الکامــل فــی التاریــخ، بیــروت، دار صــادر، 

1386 ق.
ــن  ــة م ــح: نخب ــری، تصحی ــری، الطب ــری، محمــد، تاریــخ الطب ــر طب ــن جری اب

ــات،1879 م. ــی للمطبوع ــة األعلم ــروت، مؤسس ــاء، بی ــاء األج العلم
ابن حاتم العاملی، الدر النظیم، قم مؤسسة النشر اإلسامی، بی  تا.

ابــن حمــدان الخصیبــی، حســین، الهدایــة الکبــری، بیــروت، موسســة البــاغ، 
.1411

ــاس،  ــق: احســان عب ــان، تحقی ــاء الزم ــاء ابن ــان و انب ــات الاعی ــکان، وفی ــن خل اب
ــا. ــة، بی  ت ــان، دار الثقاف لبن

ابــن دمشــقی، جواهــر المطالــب فــی مناقــب الإمــام علــی، تحقیــق: محمــد باقــر 
المحمــودی، قــم، مجمــع إحیــاء الثقافــة اإلســامیة،1416.
ابن سعد، محمد، طبقات ابن سعد، بیرت، دار صادر، بی  تا.

ــم،  ــاری، ق ــر الغف ــی اکب ــق: عل ــول، تحقی ــف العق ــی، تح ــعبة الحران ــن ش  اب
ــامی، 1404. ــر االس ــة النش موسس

ابــن شــهر آشــوب، محمــد بــن علــی، مناقــب آل ابــی طالــب، تحقیــق: لجنــة 
ــة، 1376 ق. ــاتذة النجــف االشــرف، النجــف االشــرف مطبعة الحیدری ــن اس م

ــم، دار  ــة الأئمــة، ق ــن محمــد، الفصــول المهمــة فــی معرف ــی ب ــاغ، عل ــن صب اب
ــث،1422. الحدی

ــن  ــوف، الســید اب ــی الطف ــی قتل ــوف ف ــن موســی، الله ــی ب ــاووس، عل ــن ط اب
ــدی، 147. ــوار اله ــم، ان ــاووس، ق ط
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ابن طیفور، بلاغات النساء، ابن طیفور، قم، مکتبة بصیرتی، بی  تا.
ابــن عبدالبــر، التمهیــد، تحقیــق: مصطفــی بــن احمــد، المغــرب، وزارة عمــوم 

االوقــاف، 1387 ق. 
ابــن عســاکر، علــی بــن حســن، ترجمــة الامــام الحســین، تحقیــق: محمــد باقــر 

المحمــودی، قــم، مجمــع احیــاء الثقافــة االســامیة،1414.
ــــــــــــــــــــ، تاریــخ مدینــة دمشــق، تحقیــق: علــی شــیری، بیــروت، دار 

الفکــر،1415 ق.
ابــن کثیــر، البدایــة والنهایــة، تحقیــق: علــی شــیری، بیــروت، دار إحیــاء التــراث 

العربی،1408.
ابــن نمــا الحلــی، محمــد بــن جعفــر، مثیــر الاحــزان، النجــف االشــرف، مطبعــة 

الحیدریــة، 1369 ق.
ــی،  ــق: ســید مهــدی الرجائ ــة، تحقی ــی، علــی، العــدد القوی ــن یوســف الحل اب

ــی، 1408. ــم، مرعشــی نجف ق
ــة،  ــة الحیدری ــن، النجــف االشــرف، المکتب ــل الطالبی ــی، مقات ــرج اصفهان ابوالف

1385 ق.
ابومخنــف، لــوط بــن یحیــی، مقتــل الحســین، تعلیــق: حســین الغفــاری، قــم، 

ــا. ــة بی  ت ــة العلمی مطبع
ــق:  ــة، تحقی ــلة العلوی ــر السلس ــداهلل، س ــن عب ــهل ب ــاری، س ــر البخ ــی النص اب
ــی،  ــریف الرض ــورات ش ــرف، منش ــف االش ــوم، النج ــر العل ــادق بح ــد ص محم

ق.  1413
تمیمــی المغربــی، القاضــی النعمــان، شــرح الاخبــار فــی فضائــل الائمــة الاطهــار، 

تحقیــق: محمــد الحســینی، قــم، موسســة النشــر االســامی،1414.
ــب  ــاء الکت ــرة، دار احی ــوال، القاه ــار الط ــن داود، الاخب ــد ب ــوری، احم دین

م. العربــی،1960 
ــاء التــراث العربــی،  ذهبــی، شــمس الدیــن، تذکــرة الحفــاظ، بیــروت، دار احی
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بی  تــا.
ــام،  ــد الس ــر عب ــق: عم ــلام، تحقی ــخ الاس ــد، تاری ــن احم ــد ب ــی، محم ذهب

بیــروت، دار الکتــاب العربــی،1407.
ـــــــــــــــــــ، ســیر اعــلام النبــلاء، چــاپ نهــم، تحقیــق: حســین االســد، 

ــروت، موسســة الرســالة، 1413. بی
زرندی الحنفی، نظم درر السمطین، بی  جا، بی  نا، 1377 ق.

ــق:  ــول، تحقی ــل آل الرس ــة فض ــی معرف ــول ال ــارج الوص ــافعی، مع ــدی الش زرن
ماجــد بــن احمــد، بی  جــا، بی  نــا، بی  تــا.

الســمعانی، عبدالکریــم بــن محمــد، الانســاب، تعلیــق: عبــداهلل عمــر، بیــروت، 
دارالجنــان، 1408.

شــافعی، محمــد بــن طلحــة، مطالــب الســؤول فــی مناقــب آل الرســول، بی  جــا، 
بی  نــا، بی  تــا.

شــیخ صــدوق، محمــد بــن علــی، الامالــی، تحقیــق: قســم الدراسات موسســة 
البعثــة، قــم، موسســة البعثــة، 1417.

شــیخ طوســی، الأمالــی، تحقیــق: قســم الدراســات اإلســامیة، قــم، دار الثقافــة 
للطباعــة والنشــر، 1414.

ــت،  ــة آل البی ــق: مؤسس ــاپ دوم، تحقی ــاد،  چ ــد، الارش ــد، محم ــیخ مفی ش
بیــروت، دار المفیــد، 1414 ق.

صالحــی الشــامی، محمــد بــن یوســف، ســبل الهــدی و الرشــاد فــی ســیرة خیــر 
العبــاد، چــاپ اول، تحقیــق: عــادل احمــد و...، بیــروت، دارالکتب العلمیــة، 1414. 
ــروت، دار  ــد، بی ــی و احم ــی مصطف ــق: ترک ــات، تحقی ــی بالوفی ــی، الواف صدف

ــراث، 1420. ــاء الت احی
طبرســی، إعــلام الــوری بأعــلام الهــدی، چــاپ اول، تحقیــق: مؤسســة آل البیــت، 

قــم، موسســة آل البیــت، 1417.
ــف  ــان، النج ــر الخرس ــد باق ــید محم ــق: الس ــاج، تعلی ــــــــــــــ، الاحتج
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ــر،1386 ق. ــة والنش ــان للطباع ــرف، دار النعم االش
ـــــــــــــ، تاج الموالید، قم، مرعشی نجفی، 1406.

فتــال نیشــابوری، روضــة الواعظیــن، تحقیــق: محمــد مهــدی، قــم، منشــورات 
ــا. ــی، بی  ت رض

ــاپ اول،  ــی، چ ــذوی القرب ــودة ل ــع الم ــم، ینابی ــن ابراهی ــلیمان ب ــدوزی، س قن
ــوة، 1416.  ــا، دار االس ــی ج ــراف، ب ــال اش ــی جم ــق: عل تحقی

ــودی، چــاپ  ــر البهب ــق: محمــد الباق ــوار، تحقی ــر، بحارالأن مجلســی، محمدباق
ــی، 1403.  ــراث العرب ــاء الت ــروت، داراحی دوم، بی

ــروت، دار صــادر،  ــی، بی ــخ الیعقوب ــوب، تاری ــی یعق ــن اب ــد ب ــی،  احم یعقوب
بــی تــا.



سیره امام سجاد در برخورد با سالطین اموی
فاطمهساداتآقاسیدمحمدقاری1

چکیده
ــت  ــم سیاس ــی، عل ــوق اساس ــوری در حق ــی و مح ــث اصل  از مباح
ــک  ــوان ی ــه عن ــت ب ــت. دول ــت اس ــل، بحــث دول ــوق بین المل و حق
ــه  ــی در عرص ــای تاریخ ــه دوره ه ــوری در هم ــم و مح ــر مه بازیگ
ــش  ــش- واکن ــر ُکن ــذاری ب ــوان تأثیرگ ــترین ت ــی بیش ــات جمع حی
نهادهــای غیردولتــی و شــهروندان را داشــته اســت؛ زیــرا در ایــن میــان 
ــی  ــدرت سیاس ــی ق ــش، یعن ــت خوی ــرایط موجودی ــی ترین ش از اساس
بهــره جســته اســت و بــه عنــوان حاکمیــت و یــا همــان قــدرت برتــر 
ــای  ــای نقش ه ــه ایف ــاص ب ــرزمینی خ ــرو و س ــارض در قلم و بالمع
خــود پرداختــه اســت و در حقیقــت بــا لحــاظ کــردن عناصــر اساســی 
ــا و کار  ــاختارها، فرآینده ــاد س ــت در ابع ــات دول ــوان مقوم ــه عن ب
ویژه هــای عمومــی در بخش هــای مختلــف هــم چــون سیاســت، 
فرهنــگ، اقتصــاد و غیــره یــا بــه عنــوان دولتــی کارآمــد و مطلــوب 
تجلــی یافتــه اســت یــا برعکــس، کــه در صــورت دوم جامعــه را بــا 

ــوده اســت. ــرو نم ــی روب ــات فراوان زحم
ــل  ــان از نقــش کســانی کــه همــواره در مقاب ــن می ــه در ای البت
دولــت و سیاســت های غلــط آن ایســتادگی می نماینــد و 
ــر اســتراتژی ها هســتند، هــم  ــز خواهــان اصاحــات و تغیی نی
ــب،  ــن انســان های حق طل ــوان گذشــت؛ و یکــی از همی نمی ت
ــکافانه  ــق و موش ــش دقی ــه پژوه ــت ک ــجاد اس ــام س ام
دربــاره زندگــی سیاســی و اجتماعــی ایشــان اهمیــت ویــژه ای 
دارد؛ زیــرا عــدم تحقیــق روشــمند در ایــن بــاره موجــب شــده 

1 . كارشناس ارشد علوم سیاسی.
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اســت کــه پرســش ها و شــبهات متعــددی دربــاره زندگــی آن 
امــام همــام بــه وجــود آیــد.

 برخــی بــر ایــن باورنــد کــه امــام ســجاد، فقــط بــه امــور 
ــائل  ــر مس ــه و در براب ــود می پرداخت ــادی خ ــخصی و عب ش
سیاســی جهــان اســام بی تفــاوت بــوده اســت؛1 در حالــی کــه 
ــود، ــاوت نب ــلمانان بی تف ــت مس ــر سرنوش ــا در براب وی نه تنه
بلکــه بــا حاکمــان ظالــم عصــر خــود نیــز مبــارزه می کــرد و صــدای 

ــاند. ــه گــوش دیگــران می رس ــی خــود را ب حق طلب
 بــر ایــن اســاس، بــا چنیــن نگرشــی پژوهــش حاضــر 
ــا تلفیقــی از مســائل  ــه ب ــذا ســاختار مقال ســامان یافته اســت. ل
و مباحــث تاریخــی و سیاســی بــه ایــن ترتیــب اســت کــه ابتــدا 
ــل  ــی قب ــان، اوضــاع سیاســی- اجتماع ــت اموی ــن دول ــه تبیی ب
از امامــت امــام ســجاد و تأثیــر آن هــا در اندیشــه سیاســی 
ــم  ــی مفاهی ــه بررس ــپس ب ــت. س ــده اس ــه ش ــان پرداخت ایش
اندیشــه، اندیشــه سیاســی، دولــت و نیــز طــرح آن هــا در 
اندیشــه سیاســی امــام ســجاد و همچنیــن تفاوت ایــن بینش 
ــوی  ــت ام ــت دول ــان ماهی ــا و بی ــایر دولت ه ــا س ــرش ب و نگ
ــه اندیشــه های  ــا توجــه ب ــت، ب ــن دول ــدی ای ــات ناکارآم و اثب
ــر مبنــای اصــول و شــاخصه های مطــرح  توحیــدی امــام ب

ــه شــده اســت. ــیره ایشــان پرداخت شــده در س
ــده  ــس از مطــرح شــدن مباحــث سیاســی موضــوع، نگارن  پ
ــن  ــی ب ــت عل ــرح امام ــه ط ــث ب ــت بح ــاظ اهمی ــه لح ب
ــان از  ــت ایش ــا دوران امام ــر ب ــای معاص ــین و خلف الحس
ــه  ــت پرداخت ــا سیاس ــق آن ب ــن تلفی ــی و همچنی ــر تاریخ نظ
اســت. و در هــر قســمت بــه تشــریح ویژگی هــای شــخصیتی 
خلفــا و روش هــای برخــوردی مناســب امــام ســجاد و نیــز 
ــا شــرایط و مقتضیــات زمانــی و  موضع گیری هــای متناســب ب
مکانــی و نیــز تاش هــا و خدمــات ایشــان در هدایــت جامعــه 

اشــاره شــده اســت.
1. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 5، ص 166.
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در پایــان نتیجــه گرفتــه می شــود کــه جوهــِر اندیشــه و ســیره 
ــوی، اوالً  ــت ام ــا دول ــه ب ــام ســجاد در مواجه سیاســی ام
ــجم  ــام منس ــک نظ ــه از ی ــت ک ــی اس ــر آموزه های ــی ب مبتن
دینــی حاصــل شــده اســت و ثانیــًا پرتــوی از ســیر و ســلوک 
ــان  ــر فرم ــپردگی وی در براب ــوه ای از سرس ــز جل ــی و نی اله
ــال و  ــوی کم ــه س ــه ب ــت جامع ــتای هدای ــی در راس حق تعال

ــدی اســت. ســعادت اب
ــیره، برخــورد، ســاطین  ــام ســجاد، س ــدی: ام واژگان کلی

ــت، اســام. ــوی، سیاســت، دول ام

مقدمه
 بــه روایــت تاریــخ، دشــواری های آن روز جامعــه در عصــر خافــت امــوی 
فــراوان و دارای گونه هــای بســیاری بــوده اســت، ولــی از یکســو منطــق گزینشــی 
ــک  ــرورت تفکی ــر ض ــوی دیگ ــی و از س ــای علم ــودن پژوهش ه )Selective( ب
دشــواری های کان و ُخــرد، یــا اصلــی و فرعــی مــا را بــه گزینــه نبــودِ مدیریــت 
ــوان مشــکل اصلــی در آن روزگار بیــش  ــت به عن اســتراتژیک و ناکارآمــدی دول

از هــر چیــز دیگــری ســوق می دهــد.
 بــه بــاور پژوهشــگران، مشــکل کان مشــکلی اســت کــه از یکســو زاینــده 
مشــکات در ســطوح پایین تــر اســت و از ســوی دیگــر، توابــع و پیامدهــای آن 
ــأت  ــت نش ــاخت دول ــاد و س ــاوه از نه ــود و به ع ــه می ش ــر ُکِل جامع دامن گی

می گیــرد.
 بنابرایــن می تــوان گفــت مشــکات آن روز جامعــه عبــارت بودنــد از: 
مجموعــه ای از ناتوانی هــا و کاســتی های فراوانــی کــه مبتــا بــه ســاختار دولــت 
یــا ناشــی از عملکــرد و تصمیمــات حاکمــان آن بــوده اســت. کــه البتــه موجــد 
ــی  ــود؛ یعن ــته ب ــز گش ــر نی ــر و پایین ت ــطوح کوچک ت ــاد و س ــکات در ابع مش
ــه اقتضــای مــکان و  ناکارآمــدی دولــت امــوی در انجــام کار ویژه هــای خــود ب
زمــان خــاص و نیــز غصــب دســتگاه حاکمیــت توســط آنــان. زیــرا گســتردگی 
دولــت امــوی همــه زوایــای حیــات فــردی و جمعــی جامعــه آن روز را در هــم 
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نوردیــده بــود و حتــی ایــن مســأله در حــوزه اعتقــادات نیــز مشــاهده می شــود.
 حــال بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، جــای ایــن پرســش ها مطــرح اســت 

کــه:
1. ماهیــت دولــت امــوی بــه چــه شــکلی اســت؟ آیــا ایــن دولــت بــرای اداره 

جامعــه از کارآمــدی و کارآیــی الزم برخــوردار اســت؟
ــا کجاســت  ــام ســجاد ت ــش ام ــت- در بین ــن مســأله- دول ــگاه ای 2. جای
ــایر  ــوی و س ــت ام ــا دول ــی ب ــه تفاوت ــان چ ــه ایش ــر اندیش ــی ب ــت مبتن و دول
ــاخصه هایی  ــه ش ــان از چ ــات ایش ــد در نظری ــت کارآم ــا دارد؟ و دول دولت ه

ــت؟ ــوردار اس برخ
3. ســیره، مواضــع و برخوردهــای امــام زین العابدیــن در قبــال ســاطین 

امــوی و حاکمیــت غصــب شــده توســط آنــان بــه چــه نحــو بــوده اســت؟ 

الف( تحوالت سیاسی- اجتماعی دوران قبل از امامت
امام سجاد و تأثیر آن ها در اندیشه سیاسی ایشان

ــاد  ــاد نه ــه بنی ــامی را در مدین ــت اس ــرم حکوم ــه پیامبراک ــی ک  از زمان
تــا زمــان خافــت امــام علــی، رســم بــر ایــن بــود کــه حاکمــان مســلمانان 
ــان  ــد و نظرش ــورت می کردن ــردم مش ــا م ــی ب ــی و اجتماع ــائل سیاس در مس
ــرعی  ــم ش ــخن از حک ــه س ــا ک ــر آنج ــر پیامب ــدند. در عص ــا می ش را جوی
نبــود، رســول خــدا در مــواردی کــه ضــرورت می دیــد بــا یــاران خــود بــه 
ــی  ــژه زمان ــان، به وی ــت عثم ــر خاف ــال های آخ ــت. در س ــورت می پرداخ مش
کــه بــر عملکــرد وی خــرده می گرفتنــد، عثمــان چنــد بــار از مــردم خواســت 
تــا اگــر بــر او اعتــراض دارنــد، بگوینــد و حتــی خــود در جمــع مــردم حاضــر 
ــه  ــان وی ب ــا اطرافی ــا را داد؛ ام ــده اصــاح در کاره ــه معترضــان وع ــد و ب ش
ــس از آن(،  ــه )و پ ــت معاوی ــر حاکمی ــا از عص ــد1 ام ــاح ندادن ــال اص او مج
ــر خلفــا و عامــان آن هــا بســته شــد و هــر کــه  ــه تدریــج راه خرده گیــری ب ب
ــار  ــرد، گرفت ــراض می ک ــا اعت ــزاران آن ه ــا کارگ ــا ی ــردار خلف ــا ک ــار ی ــه گفت ب

1. بالذری، انساب االشراف، ج 6، ص 180.



129 سیرهامامسجاددربرخوردباسالطیناموی

ــد. ــته می ش ــا کش ــت ی ــد و آزار می گش ــی، تهدی بازجوی
در ایــن مقطــع، معاویــه در تثبیــت ســلطه امویــان کوشــید و دایــره اهل بیــت 
ســتیزی را گســترش داد. او در همیــن دوره از خافــت خــود، دوســتداران 
امیرمومنــان را بــه جــرم پیــروی از حضرتــش بــه شــهادت رســاند. چنانکــه 
حجــر بــن عــدی و یارانــش کــه ناســزا گفتــن بــه علــی را روا نمی شــمردند، 

بــه دســت معاویــه بــه شــهادت رســیدند.1
 وی بــا توجــه اهدافــی کــه بــرای انتقــال قــدرت بــه فرزنــدش یزیــد داشــت، 
ــی در  ــت داخل ــون: سیاس ــی چ ــر پایه های ــش را ب ــاختمان حکومت ــید س کوش
راســتای اداره و موازنــه قبایلــی و ایجــاد والیتعهــدی و ســرکوب مخالفــان، تغییــر 
ــاری  ــش، خوش رفت ــش ارت ــرار دادن نق ــور ق ــی و مح ــام سیاس ــالوده نظ در ش
ــژه  ــه وی ــان ب ــه و فرزندانش ــم از صحاب ــامی اع ــزرگ اس ــخصیت های ب ــا ش ب
بنی هاشــم، اداره مســتقیم کارهــای حکومتــی و سیاســت توســعه طلبانه و...
ــت  ــت خاف ــرای تثبی ــه ب ــن معاوی ــد همچنی ــل می کن ــخ نق ــد. تاری ــتوار کن اس
خــود، از برخــی اصــول دینــی نیــز بهــره می بــرد. وی بــه قــدرت رســیدن خــود 
ــت.2  ــد اس ــت خداون ــا در دس ــه کاره ــرا هم ــت؛ زی ــدا می دانس ــوی خ را از س
زمانــی دیگــر گفــت: »ایــن خافــت امــری از امــر خداونــد و قضایــی از قضــای 

الهــی اســت«.3
ــرش  ــدی پس ــتثنایی، والیتعه ــاش اس ــک ت ــه در ی ــن معاوی ــر ای ــاوه ب  ع
یزیــد را بــر زبان هــا جــاری ســاخت، مســأله  ای کــه در اســام بی ســابقه بــود.4 
او در ســال 56، انجــام ایــن کار را از شــام آغــاز کــرد و از بــزرگان مدینــه نیــز 
خواســت تــا تــن بــه ایــن والیتعهــدی دهنــد. واکنــش امــام حســین و دیگــر 
ــی  ــدت، مکاتبات ــن م ــام در ای ــه و ام ــان معاوی ــود. می ــی ب ــور منف ــاب نام اصح
صــورت پذیرفــت در نامــه ای، امــام حســین بــه معاویــه هشــدار دادنــد و او 

1. ابوالعباس محمدبن یزید مبرد، الکامل فی اللغه و االدب، ج 1، ص 98.
2. كاند هلوی، حیاه الصحابه، ج 3، ص 529.

3. ابن منظور، مختصر تاریخ دمشق، ج 9، ص 85.
4. سیوطی، تاریخ الخلفا، ص 232.



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج1301

را بــه خداترســی رهنمــون کردنــد و تأکیــد فرمودنــد: »خداونــد فرمانــروا کــردن 
ــرای فرزنــد جوانــت را کــه شــراب می نوشــد و ســگ  و بیعــت ســتاندن تــو، ب
بــازی می کنــد، از یــاد نخواهــد برد«.1حضــرت در مرقومــه  ای دیگــر، بــه تنــدی 
بــا معاویــه ســخن راندنــد و او را بــر کارهایــش، مامــت کردنــد و فرمودنــد: 

ــین  ــت، جانش ــگ باز اس ــراب خوار و س ــی ش ــه نوجوان ــود را ک ــد خ فرزن
ــتان  ــتی و زیردس ــت رواداش ــود خیان ــت خ ــس در امان ــاختی. پ ــود س خ
خــود را بــه تباهــی کشــاندی و ســفارش پــروردگارت را به جــا نیــاوردی، 
ــا  ــد؟ ب ــراب می نوش ــه ش ــاری، ک ــلمانان می گم ــر مس ــی را ب ــه کس چگون
اینکــه شــراب خوار از فاســقان و تبهــکاران اســت و شــراب خوار بــر یــک 
درهــم نیــز امیــن نیســت، چگونــه بــر امتــی امیــن باشــد؟ بــه زودی آنــگاه 
کــه نامه هــای اســتغفار و توبــه پیچیــده شــود، نتایــج شــوم عمــل خــود را 

در می یابــی.2
ــد  ــی می دی ــه خوب ــت( ب ــل از امام ــام )دوران قب ــن ای ــجاد در ای ــام س  ام
ــه  ــرد ک ــورت می گی ــد ص ــدی یزی ــرای والیتعه ــی ب ــه در حال ــای معاوی تاش ه
ــح، رواج  ــی صحی ــام قضای ــون و نظ ــدان قان ــون: فق ــوری چ ــاهد ام ــه ش جامع
بی عدالتــی و خونریــزی، اداره شــدن جامعــه بــر اســاس دو مؤلفــه اساســی هــوا و 
هــوس و ســلیقه گرایــی بــا ایجــاد رعــب و وحشــت و اعمــال مجــازات ســنگین 
ــتمری و  ــع مس ــر قط ــی ب ــی مبن ــدور بخش نامه های ــت، ص ــان حکوم ــر مخالف ب
 ــروان علــی ــد دوســتداران و پی ــی، تهدی ــان حکومت حقــوق و مواجــب مخالف
و محــدود کــردن آزادی بیــان و اندیشــه های آنــان، ایجــاد بدعــت ســنت ســازی 
و شــریعت ســوزی و بــه عبارتــی تعطیلــی کامــل بســیاری از حــدود و مجــازات 
ــی، دور  ــی و رواج نادان ــن، جبرگرای ــث دروغی ــی، ســاخت و پرداخــت احادی اله
ــان  ــن می ــه انداخت ــز فاصل ــامی و نی ــاب اس ــه های ن ــردم از اندیش ــتن م نگاه داش
مــردم و اهل بیــت، خــارج کــردن اندیشــمندان پــاک از صحنــه علــم و جایگزیــن 
کــردن اهــل کتــاب و معرفــی آنــان به عنــوان اهــل علــم و معرفــت و فرهنــگ بــود.

پی درپــی  مخالفت هــای  نظاره گــر   ســجاد امــام  دیگــر  ســوی  از   
1. كاشانی، معاون الحکمه، ج 1، ص 582.
2. تمیمی، دعائم االسالم، ج 2، ص 132.
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ــه لحــاظ آشــفتگی  ــه ب ــا معاوی ــد ایشــان ب ــای تن ــام حســین و برخورده ام
ــت تصــدی  ــد جه ــت یزی ــدم صاحی ــز ع ــت موجــود و نی و نابســامانی وضعی
حکومــت بودنــد؛ چنان کــه آن زمــان کــه معاویــه بــرای تثبیــت موقعیــت یزیــد 
ــام حســین را خواســت.  ــاس و ام ــن عب ــد و اب ــه مکــه آم ــگاه ب ــه و آن ــه مدین ب
امــام حســین در ســخنانی بــر ایــن گفتــه معاویــه کــه »یزیــد خــود بــه حــد 
کمــال رســیده و می توانــد امــت محمــد را اداره کنــد« اشــاره کردنــد و فرمودنــد: 
ــا از کســی  ــی، ی ــا شــخص پوشــیده و ناشــناخته ای را توصیــف می کن گوی
کــه آگاهــی ویــژه دربــاره او داری، خبــر می دهــی؟ یزیــد خــود بــا رفتــار 
ــد از  ــرای یزی ــود. ب ــون می ش ــه اش رهنم ــگاه اندیش ــه جای ــردارش، ب و ک
همان گونــه کــه خــود بــه آن پرداختــه- همچــون پــی ســگ های برانگیختــه 
ــور را  ــار و تنب ــرا در ت ــان نغمه س ــاده و زن ــش افت ــای پی ــادن و کبوتره افت
ســرگرم شــدن- کــه او را یــاور ســخنانت خواهــی یافــت و دســت از ایــن 

ــردار.1 ــا ب تاش ه
ــاس  ــن عب ــه اب ــود. وی ب ــی ب ــام، ناراض ــورد ام ــت برخ ــه از کیفی  معاوی
ــد و او را  ــت نمی کن ــن بیع ــر م ــا پس ــه ب ــده ام ک ــین رنجی ــت: »از حس گف
ــام  ــپاه ش ــزرگ، ســران س ــی ب ــا منســوب می دارد«2گرچــه در محفل ــه اهانت ه ب
شمشــیر کشــیدند و امــام حســین و ســه نفــر دیگــر را تهدیــد کردنــد کــه در 
ــز گمــان  ــردم نی ــد کشــت و م ــا را خواهن ــد آن ه ــا یزی صــورت عــدم بیعــت ب
ــد:  ــن علــی فرمودن ــد، امــا امــام حســین ب ــد کــه ایشــان بیعــت کرده ان کردن

ــم«.3 ــت نکرده ای ــکار بیع ــی و آش ــد را در مخف ــا یزی ــه م »واهلل ک

ب( مفهوم اندیشه و اندیشه سیاسی
 اندیشــه در لغــت بــه معنــای فکــر، تفکــر و تأمــل اســت.4 و نوعــی فعالیــت 
ــته ها  ــف نادانس ــت کش ــه در جه ــود ک ــوب می ش ــل محس ــان عاق ــی انس ذهن

1. ابن واضح یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 228.
2. ابن اعثم، الفتوح، ص 804.

3. همان، ص 807.
4. محمد معین، فرهنگ فارسی، ج 2، ص 33.
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صــورت می گیــرد. در کتــب منطــق، اندیشــه عبــارت اســت از مرتــب ســاختن 
امــور معلــوم، بــرای رســیدن بــه کشــف مجهــول1 و یــا از آن بــه عنــوان حرکــت 
ــاد  ــوب ی ــوی مطل ــه س ــی( ب ــا تصدیق ــات تصــوری ی ــادی )معلوم ــن از مب ذه

می شــود.
 در معنــای خــاص، اندیشــه تفکــری اســت کــه دارای ویژگی هایــی همچــون: 
انســجام منطقــی، حــد و حــدود و مرزهــای منطقــی، قابلیــت اســتدالل، مبنــا و 
اهمیــت باشــد و در واقــع هرگونــه تفکــر یا تــاش ذهنی را کــه به لحــاظ منطقی، 
ــم و  ــوده و موجــه باشــد، اندیشــه می نامی ــا و چارچــوب ب منســجم و دارای مبن
اندیشــه سیاســی، مجموعــه ای از آرا و عقایــدی اســت کــه بــه شــیوه ای عقانی و 
منطقــی و مســتدل، دربــاره چگونگــی ســازمان دادن بــه زندگــی سیاســی مطــرح 
می گــردد کــه می توانــد توصیفــی یــا تبیینــی باشــد و اندیشــمنِد سیاســی کســی 
ــی و منطقــی  ــه شــیوه ای عقان ــد خــود، ب ــاره آرا و عقای ــد درب ــه بتوان اســت ک
ــًا آرا و ترجیحــات  ــر، صرف ــه اندیشــه های او دیگ ــا حــدی ک ــد، ت ــتدالل کن اس
شــخصی بــه شــمار نــرود. هــدف اندیشــه سیاســی نــه صرفــًا توضیــح علمــی، 
ــوده اســت. در  ــا تأییــد اخاقــی ب ــا ســرزنش ی بلکــه تغییــر واقعیــت، همــراه ب
واقــع هــدف اندیشــه سیاســی، پیــدا نمــودن راه هــای بــاال بــردن کارآمــدی حــوزه 
ــه اندیشــه  ــن ب ــل پرداخت ــر جامعــه می باشــد. در اصــل، دلی سیاســی و اداره بهت
ــه پرســش های اساســی محیــط خویــش، پیرامــون امــور  سیاســی، پاســخ دادن ب
ــت  ــد حکوم ــه کســی بای ــی اســت. پرســش هایی همچــون: چ ــائل سیاس و مس
ــد از  ــرا بای ــد؟ چ ــم باش ــی حاک ــه اصول ــر چ ــد ب ــت بای ــداف حکوم ــد؟ اه کن
حکومــت پیــروی کــرد؟ و چگونــه می تــوان تصمیــم صحیــح بــرای اداره جامعــه 

اتخــاذ کــرد؟
ــور  ــه ط ــد و ب ــود نمی آی ــه وج ــرک ب ــدون مح ــی ب ــه سیاس ــال اندیش  ح
ــی، اندیشــمنِد سیاســی همیشــه از مشــاهده نوعــی بی نظمــی و مشــکل، کار  کل
ــل  ــتجوی عل ــه جس ــکل ب ــخیص مش ــد از تش ــد و بع ــروع می کن ــود را ش خ
رفــع مشــکل می پــردازد و در نهایــت الگــوی خــود را بــرای درمــان مشــکات 

1. محمد خوانساری، منطق صوری، ص 11.
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ــا  ــد ت ــر اندیشــمندان سیاســی تــاش کرده ان ــه طــور کلــی اکث ــه می دهــد. ب ارائ
ــًا اندیشــه ماکیــاول  بحران هــای مهــم جامعــه خــود را حــل و فصــل کننــد. مث
بــرای بحــران فقــدان ثبــات سیاســی مطــرح گردیــد و هابــزوالک بــه ترتیــب بــه 
ــال حــل بحــران امنیــت و بحــران مشــروعیت نظــام سیاســی جامعــه خــود  دنب
ــی یافتــن علــل بی نظمی هــا و مشــکات  ــد. پــس اندیشــمند سیاســی در پ بودن
و بحران هــای جامعــه خــود اســت و اندیشــه سیاســی وی در واقــع تبییــن وضــع 
موجــود و ارائــه راه حــل بــرای حــل مشــکات و ارائــه الگــو بــرای رســیدن بــه 

جامعــه آرمانــی اســت.
 نحــوه تبییــن وضــع موجــود و درک صحیــح از چرایــی مشــکل، از مراحــل 
مهــم یــک اندیشــه اســت کــه در ایــن تبییــن عوامــل مهمــی همچــون: جهان بینــی 

و انسان شناســی محقــق نقــش مهمــی دارنــد.
ــم  ــل در اندیشــه های سیاســی، بســیار مه ــه تشــخیص عل ــی مرحل  به طورکل
ــح و  ــخیص صحی ــس از تش ــا پ ــاز، تنه ــان کارس ــرا درم ــت؛ زی ــی اس و اساس
ــوان گفــت کــه تفــاوت اندیشــه های  ــرد و می ت ریشــه یابی علــل صــورت می گی
ــه بعــد، کار محقــق  ــه ناشــی می گــردد. در مرحل مختلــف، بیشــتر از ایــن مرحل
تجویــزی اســت و وی بــه دنبــال ارائــه طرحــی جامــع یــا تصویــری اســت کــه 

ــه دهــد. ــرای برون رفــت جامعــه از بحــران موجــود ارائ ــد راه حلــی را ب بتوان

ج( تبیین اندیشه سیاسی امام سجاد
ــی از اندیشــه کان ایشــان   در اصــل، اندیشــه سیاســی امــام ســجاد، جزئ
ــخ و  ــه تاری ــا مطالع ــد. ب ــف اندیشــه های اســامی می باش ــاد مختل ــر از ابع و متأث
ــخصیتی  ــام ش ــه ام ــت ک ــوان دریاف ــود، می ت ــواهد موج ــناد و ش ــی اس بررس
چندبعــدی اســت کــه آثــار متعــددی از ایشــان در حــوزه مباحــث عرفــان، فقــه، 
ــار نشــان از عمــق و  ــده اســت و همگــی آث فلســفه، کام، سیاســت و...برجای مان
غنــای اندیشــه های حضــرت در هریــک از ابعــاد نامبــرده اســت. به طوری کــه 
می تــوان نوعــی نظــام اندیشــه ای منســجم، جامــع و منطقــی را در آثــار مختلــف 

ــد. ــم مرتبط ان ــا ه ــف آن ب ــه اجــزای مختل ــه ای ک ــت، به گون ایشــان یاف
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ــه تعبیــر دیگــر، اندیشــه های سیاســی امــام علــی بــن الحســین کــه از   ب
ســیره عملــی ایشــان در برخــورد بــا ســاطین امــوی مشــهود اســت، مجموعــه ای 
ــر از  ــی، منطقــی و مســتدل )فرات ــه شــیوه عقان ــدی اســت کــه ب از آراء و عقای
ــه زندگــی سیاســی  ــه چگونگــی ســازمان دادن ب آراء و ترجیحــات شــخصی( ب
ــاد،  ــا، فس ــاهده بی نظمی ه ــس از مش ــجاد پ ــام س ــرا ام ــت؛ زی پاسخگوس
ــل و  ــه عل ــی تشــخیص وضعیــت جامعــه ب ــه عبارت ــی و...و ب تبعیــض، بی عدالت
ــیره  ــن در س ــام زین العابدی ــت. ام ــه اس ــکات پرداخت ــع مش ــتجوی رف جس
عملــی خویــش در برخــورد بــا ســاطین امــوی از اندیشــه توحیــدی خــود در 
ایــن راســتا بســیار ســود جســته اســت؛ اندیشــه هایی کــه از ســویی متأثــر از نــوع 
نــگاه اســام بــه جهــان هســتی و انســان و از ســوی دیگــر، متأثــر از اندیشــه های 
ــه همیــن دلیــل، شــناخت اندیشــه سیاســی  ــی اســت. پــس ب توحیــدی و عرفان
ــا  ــام ب ــای ام ــز برخورده ــان و نی ــی ایش ــیره عمل ــار س ــجاد در کن ــام س ام

ســاطین امــوی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.

د( مفهوم دولت و جایگاه آن در اندیشه امام علی بن الحسین
ــه  ــت ک ــت اس ــم سیاس ــم عل ــن مفاهی ــی از بنیادی تری ــت یک ــوم دول  مفه
ــا  ــه خــود اختصــاص داده اســت و بن همــواره محوریــت مباحــث سیاســی را ب
ــت  ــن مســأله فلســفه سیاســی ماهی ــدان مهم تری ــه بســیاری از اندیش  من ــه گفت ب
ــیری  ــود تفس ــع خ ــه تب ــت ب ــت دول ــیری از ماهی ــر تفس ــد.1و ه ــت می باش دول
دربــاره غایــات حکومــت، بهتریــن شــکل دولــت و ضــرورت اطاعــت آن را بــه 

ــی آورد.2 ــال م دنب
ــت  ــه دول ــوط ب ــی مرب ــث علم ــدان مباح ــیاری از اندیش  من ــدگاه بس  از دی
ــرز  ــه مح ــه ک ــد. آنچ ــبت می دهن ــی )1527-1469( نس ــوال ماکیاول ــه نیک را ب
ــاف  ــورد اخت ــت م ــم سیاس ــای عل ــر واژه ه ــد دیگ ــت همانن ــت، واژه دول اس
ــت را در  ــن موضــوع تمامــی حوزه هــای نظــری و کارکــردی دول ــه ای اســت ک

1. عبدالرحمان عالم، بنیادهای علم سیاست، ص 132.
2. همان.
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برگرفتــه اســت. افــرادی همچــون پــرودون )1865-1809( دولــت را شــر مطلــق 
و افــرادی ماننــد بورگــس، دولــت را محــل اجمــاع بشــری می داننــد، در حقیقــت 
ــای خــود را  ــی اجــرای کار ویژه ه ــا توانای ــه دولت ه ــع اســت ک در درون جوام

ــد. ــدا می نمای پی
ــرا  ــت؛ زی ــرد دانس ــوم مج ــک مفه ــوان ی ــت را نمی ت ــوم دول ــع مفه  در واق
هــم در عرصــه نظــر مــورد مناقشــه بــوده و هــم در عرصــه عمــل بــا متغیرهــای 
فــراوان مواجــه اســت و بنــا بــه قــول انــدر وینسســت، دولــت نــه نهــادی منفعــل 
ــادف  ــل تص ــه حاص ــت و ن ــده گرف ــوان آن را نادی ــه بت ــت ک ــرف اس و بی ط
ِصــرف و ســاده اســت.1 از دیــدگاه ارســطو، ســاخت اقتصــادی دولــت اهــداف 
ــر اســاس روش دیالتیکــی هــگل  ــا ب ــد.2 ام غایــی و ماهیــت آن را تعییــن می کن
ــر  ــم ب ــت حاک ــا عقانی ــط ب ــده را مرتب ــه وجــود آم ــای ب ــک از نهاده ــه هری ک
ــی  ــای عقان ــی از نهاده ــوان یک ــه عن ــت را ب ــد، دول ــه و روح آن می دان جامع
معرفــی نمــوده اســت و در نهایــت دولــت را شــکل تکامــل خانــواده و جامعــه 
مدنــی معرفــی می نمایــد؛ از دیــدگاه او واقعیــت حقیقــی انســان ها و جوامــع در 
ــک  ــراد در هری ــت و اف ــت دول ــل آن را تابعی ــکل گرفته و دلی ــا ش درون دولت ه

ــد. ــل می دان ــع از عق از جوام
ــده  ــاد دارن ــجاد، نه ــام س ــی ام ــه سیاس ــت در اندیش ــوم دول ــا مفه  ام
ــت و  ــارکت، هدای ــت، مش ــت، محب ــز مدیری ــه ای ج ــه وظیف ــت ک ــدرت اس ق
خدمــت نــدارد. همان طــور کــه بــا وجــود عــدم تشــکیل حکومــت توســط امــام 
ــان  ــه های ایش ــخنان و اندیش ــام در س ــی تم ــه زیبای ــوم ب ــن مفه ــجاد، ای س
تجلی یافتــه اســت؛ زیــرا در اندیشــه های توحیــدی حضــرت، همه چیــز در 
محــور توحیــد و تکامــل انســانی معنــا و مفهــوم می یابــد و در ایــن راســتا اســت 
کــه ایــن واژه نیــز تبلــوری از توحیــد می باشــد کــه در راســتای کمــال بشــر و 

ــد. ــامان می یاب ــور س ــتی و اداره ام سرپرس
 بنابرایــن دولــت در اندیشــه امــام علــی بــن الحســین از مهم تریــن جایگاه 

1. اندر وینسست، نظریه های دولت، ص 17-18.
2. حسین بشیریه، فرد و سیاست، ص 24.
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برخــوردار اســت؛ زیــرا بــدون وجــود دولــت هرج ومــرج و نابســامانی همه جــا و 
ــرای تربیــت  ــز ب ــرد. پــس در اندیشــه ایشــان، همه چی ــر می گی ــز را در ب همه چی
انســان اســت و در ایــن میــان دولــت کارآمــد نیــز می توانــد بهتریــن زمینه ســاز 

رشــد مردمــان و فراهم کننــده بســتر ســیر آنــان بــه ســوی کمــال مطلــق باشــد.

هـ(� تفاوت دولت مبتنی بر اندیشه سیاسی امام سجاد با سایر دولت ها
ــی  ــی اله ــه دولت ــجاد ک ــام س ــه ام ــدگاه و اندیش ــر دی ــی ب ــت مبتن  دول
ــه  ــه لحــاظ شــکل و هــم ب ــده اندیشــه بشــر، هــم ب ــا دولت هــای زایی اســت، ب
ــواه  ــا، خ ــایر دولت ه ــر دارد. در س ــا یکدیگ ــاص ب ــاوت خ ــوا، تف ــبب محت س
ــن  ــر ای ــًا ب ــه ای ســرمایه دار غالب ــا طبق ــدر و ی ــردی مقت ــی، ف ــا طبقات ــردی و ی ف
ــی  ــی را قربان ــوی ملت ــادی و معن ــر م ــن ذخای ــت، عالی تری ــه در نهای ــد ک باورن
ــه ظاهــر مردم ســاالر اگــر اهــرم  ــی در دولت هــای ب ــد. حت مطامــع خویــش کنن
قــدرت برگزیــده مــردم باشــد- کــه غالبــًا چنیــن نیســت- و صــد درصــد همســو 
بــا خواســته های آنــان گام بــردارد، بــاز در عمــل برخــی تمایــات وجــود دارد 

ــه دســت فراموشــی ســپرده می شــود. ــی ب ــه حــدود اله ک
 حــال آنکــه در اندیشــه سیاســی امــام ســجاد، دولــت الهــی بــه موجــب 
ــت. در  ــدا اس ــق، خ ــم مطل ــذار و حاک ــم اال هلل«،1قانون گ ــریفه »ان الحک ــه ش آی
ــردم را  ــام عصمــت بخشــیده و م ــران مق ــه پیامب ــت، خــدا ب ــن شــیوه حکوم ای
ــاذن اهلل«؛  مطیــع آن هــا قــرار داده اســت: »و مــا ارســلنا مــن رســول اال لیطــاع ب
ــه اذن خــدا اطاعــت شــود«.2 و در فرمایشــات  ــری را نفرســتادیم، مگــر ب »پیامب
ایشــان ایــن فرمانبــرداری بــه منظــور منافــع و مصالــح ملت هــا اســت و چنانچــه 
کســانی ایــن روش را دنبــال نکننــد، طبــق این دیــدگاه مســلمان واقعی محســوب 
ــریف  ــه ش ــه آی ــتناد ب ــا اس ــورد ب ــن م ــن در ای ــام زین العابدی ــوند. ام نمی ش
قــرآن فرمودنــد: »فــا و ربــک ال یومنــون حتــی یحکمــوک فیمــا شــجر بینهــم 
ــن  ــت و یســلموا تســلیما«؛ »چنی ــا قضی ــی انفســهم حرجــا مم ــم ال یجــدوا ف ث

1. سوره یوسف،40.
2. سوره نساء،64.
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نیســت بــه پــروردگارت ســوگند کــه مؤمــن نیســتند تــا آنــگاه کــه فقــط تــو را 
ــًا  ــد و کام ــو اعتراضــی نکنن ــه حکــم ت ــد و ب ــر اختــاف خویــش حکــم کنن ب

تســلیم فرمــان تــو باشــند«.1
 ــن الحســین ــی ب ــام عل ــر اندیشــه سیاســی ام ــی ب ــت مبتن ــن دول  بنابرای
ــدود اراده  ــم در ح ــه، آن ه ــح جامع ــا مصال ــراد را ب ــته های اف ــو خواس از یک س
ــه حــال متوجــه  ــردم را در هم ــد و از ســوی دیگــر م ــل می کن ــروردگار تعدی پ
ــد. ــرار می ده ــان ق ــات آن ــون توجه ــد می ســازد و پیوســته او را کان ذات خداون
ــده اراده خــدا  ــوق زایی ــدی، حق ــن تفکــرات توحی ــر اســاس ای ــن ب  همچنی
اســت و بــر مفهــوم عدالــت تکیــه و تأکیــد فــراوان شــده اســت. دولــت زمینــی، 
ــه  ــی ظالمان ــر از آن، دولت ــی غی ــرد و هــر دولت ــت الهــی نشــأت گی ــد از دول بای
ــز  ــه اســت. دولــت حــق، تنهــا از خافــت الهــی ناشــی می شــود و نی و غاصبان
ــا  ــد و برنامه ه ــردم باش ــر دوش م ــد ب ــت بای ــای دول ــه پایه ه ــت ک ــت اس راس
بــا مشــارکت عمومــی تحقــق یابــد، امــا معیــار حــق و باطــل در همه چیــز و در 
همه جــا صرفــًا منتــج از نیــروی جامعــه یــاری جویــد؛ یعنــی اصــول از مکتــب 

باشــد و اجــرا از مــردم.

و( ماهیت دولت اموی
ــزی  ــتین چی ــم نخس ــم، می بینی ــری می کنی ــی را پیگی ــوادث تاریخ ــی ح  وقت
ــا رســول  ــد، خویشــاوندی خودشــان ب کــه خواســتاران قــدرت از آن دم می زدن
اکــرم بــود. ابوبکــر نخســتین کســی بــود کــه در روز »ســقیفه« ایــن ِشــگرد را 
آغــاز کــرد. ســپس عمــر بــود کــه اعــام داشــت کســی حــق نــدارد بــا آنــان در 
طلــب حجــت منازعــه کنــد، زیــرا هیچ کــس بــه لحــاظ خویشــاوندی از ایشــان 
ــاوندان  ــتان و خویش ــان دوس ــه ایش ــا اینک ــد.2 ی ــر نمی باش ــر نزدیک ت ــه پیامب ب

1. سوره نساء،65.
2. شیخ صدوق، عیون اخبارالرضا، ج 2، ص 233.
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ــد.2  ــده از اوین ــدا ش ــر و ج ــرت پیغمب ــان عت ــه این ــد ک ــا می گفتن ــد1 و ی پیامبرن
ــای  ــرا ادع ــد؛ زی ــرون راندن ــه بی ــن ســخنان انصــار را از صحن ــا ای و خاصــه ب

ــد. ــداد می کردن ــاس قلم ــه و اس ــاس، بی پای ــن اس ــر همی ــان را ب ــت آن خاف
 پــس از آن هــا- ابوبکــر و عمــر- بنی امیــه کــه همگــی خــود را خویشــاوند 
پیامبــر معرفــی می کردنــد، نیــز چنیــن ادعایــی کردنــد. حتــی ده تَــن از رهبــران 
اهــل شــام و ثروتمنــدان و بــزرگان آن نــزد ســفاح ســوگند خوردنــد کــه تــا پیش 
ــه  ــر از بنی امی ــه غی ــتند ک ــر، نمی دانس ــان پیامب ــی از خویش ــروان، یک ــل م از قت

کســی دیگــر هــم می توانــد خافــت را بــه ارث ببــرد.3
ــا پیغمبــر اســام نقــش مهمــی در خافــت   خاصــه خویشــاوندی نََســبی ب
ــا عــدم آگاهــی الزم از  ــه علــت جهــل ی ــز ب ــردم نی ــرد. م ــازی می ک اســامی ب
محتــوای اســام، می پذیرفتنــد کــه مجــردِ خویشــاوندی، کافــی بــرای حقانیت در 
خافــت اســت. شــاید هــم علــت ایــن اشــتباه، آیــات و احادیــث نبــوی بســیاری 
بــود کــه مــردم را بــه دوســتی و محبــت و پیوســتگی بــا اهل بیــت توصیــه کــرده 
بودنــد. از ایــن بدفهمــی تــوده، ریاســت طلبان بهره بــرداری کردنــد و ایــن اندیشــه 
غلــط را در ذهــن مــردم تثبیــت نمودنــد. ایــن بهره بــرداری و سوءاســتفاده منفــی 
از نســبت دادن خویشــاوندی خــود بــه پیامبراکــرم از ســوی ایــن ریاســت طلبان 
در حالــی صــورت می گرفــت کــه حاکمانشــان نیــز، دارای عملکــردی ناپســند و 
ــون، نبــودِ نظــام  ــد. اســتبداد حاکــم و فقــدان قان زمامدارانــی زشت ســیرت بودن
ــردن از  ــت اجتماعــی، دوری ک ــدان عدال ــی، فق ــح، رواج بی عدالت ــی صحی قضای
ــن  ــای ای ــامی از ویژگی ه ــتورات اس ــکار دس ــف و ان ــام، و تحری ــم اس تعالی

ــد. ــمار می آی دوره بش
 همچنیــن همان گونــه کــه پیش تــر نیــز اشــاره شــد، ایجــاد بدعــت و 
ــرای  ــزاری ب ــاختگی، اب ــث س ــن و احادی ــث دروغی ــن احادی ــاختن و پرداخت س
ــب  ــیس مذه ــه تأس ــه ب ــود ک ــوی ب ــان ام ــاف حکمران ــای خ ــه کاره توجی

1. محمدبن جریر طبری، تاریخ طبری، ج 3، ص 220.
2. همان، ص 200.

3. علی بن الحسین مسعودی، مروج الذهب، ج 3، ص 33.
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جبرگرایــی انجامیــد. سیاســت تحمیــق، تحمیــر و تجهیــل مــردم، از کارآمدتریــن 
ــت  ــد. سیاس ــاب می آم ــه حس ــن دوران ب ــان در ای ــدرت آن ــظ ق ــای حف ابزاره
ــا شــیوه های ترســاندن شــیعیان و پنهــان  ــام علــی ب ــان، کاســتن از مقــام ام اموی
ــدگان  ــاب کــردن گوین ــردن فضیلت هــای حضــرت و عق ــن ب کــردن و از بی
آن بــود. سیاســت اقتصــادی امویــان هــم، شــیعیان، علویــان و پیــروان اهل بیــت 

ــه تهیدســتی کشــاند. را ب
 تحلیــل امــام حســین از اوضــاع و شــرایط مــردم چنیــن اســت: »النــاس 
ــاذا  ــا درت معائشــهم ف ــه م ــی الســنتهم یحوطون ــن لعــق عل ــا و الدی ــد الدنی عبی
محصــوا بالبــاء قــل الدیانــون«. عصــر اختنــاق، بامعناتریــن نــام بــرای دورانــی 
ــرای  ــد ب ــت. یزی ــدرش در آن می زیس ــار پ ــجاد در کن ــام س ــه ام ــت ک اس
حفــظ قــدرت حاضــر بــود حتــی فرزنــد پیامبــر را بکشــد و از هیــچ جنایتــی 
فروگــذار نکنــد. نومیــدی از پیــروزی حرکــت مســلحانه، نتیجــه رعب و وحشــت 

شــدیدی بــود کــه امویــان ایجــاد کــرده بودنــد.
ــه  ــه، در ب ــه و مدین ــت مک ــب قداســت و مرکزی ــان در تخری  سیاســت اموی
ابتــذال و اباحیگــری کشــاندن مــردم بــود و آن شــهرها بــه مراکــز فســاد و فحشــا 
مبــدل شــد. ترویــج فرهنــگ ابتــذال در جامعــه، مــردم را از فکــر قیــام و انقــاب 
ــده  ــم، قصی ــث ه ــع حدی ــتان من ــرد و داس ــت دور می ک ــت و حکوم و سیاس

بلنــدی از فقــر شــدید فرهنگــی، علمــی، دینــی و اخاقــی مــردم بــود.
 بنابرایــن بــا ایــن اوصــاف، می تــوان گفــت ماهیــت دولــت امــوی نــه الهــی 
و نــه مردمــی بــود. برخــاف دولــت در اندیشــه اســامی- امــام ســجاد کــه 
ــق،  ــت ح ــکل دول ــن ش ــد. در ای ــی می باش ــت آن مردم ــت و مقبولی ــی اس اله
دولتــی اســت کــه بــر اســاس معیارهــای الهــی و حــق و بــا خواســت و اقبــال 

ــد. ــل می نمای ــان عم ــال آن ــارکت فع ــا مش ــرد و ب ــکل می گی ــردم ش م

ز( دولت اموی، کارآمد یا ناکارآمد
 مفهــوم کارآمــدی دولــت ماننــد هــر مفهــوم دیگــری در چارچــوب مقتضیات 
خــاص جامعــه ای کــه ایــن مفهــوم در آن بررســی می گــردد، تعریــف می شــود. 
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بــه تعبیــر بهتــر واجــد بُعــدی هرمنوتیــک و گفتمانــی اســت کــه تبییــن آن منــوط 
بــه لحــاظ کــردن مجموعــه ای از پیش فرض هــا، انتظــارات و ارزش هایــی اســت 
کــه بــرای و دربــاره انســان و دولــت مطــرح می شــود کــه البتــه ایــن مجموعــه 
ــن رو،  ــد. ازای ــیال می باش ــول و س ــی متح ــی- مکان ــرایط زمان ــای ش ــه اقتض ب
ــه  ــه جامع ــه ای ب ــن شــاخصه های آن از جامع ــدی و تعیی ــوم کارآم ــف مفه تعری
ــای  ــه مؤلفه ه ــد ب ــوم بای ــن مفه ــف ای ــذا در تعری ــد. ل ــاوت می کن ــر تف دیگ
ــف  ــا و وظای ــه، کار ویژه ه ــت، جامع ــات دول ــا غای ــداف ی ــون اه ــی چ مختلف
ــروی انســانی و  ــت نی ــا، وضعی ــازمان دهی آن ه ــت ســاختارها و س ــان، وضعی آن

ســرمایه توجــه داشــت.
 حــال تبییــن کارآمــدی یــا ناکارآمــدی دولــت امــوی نیــز منــوط بــه روشــن 
ــی و  ــی، اجتماع ــوالت سیاس ــر تح ــه آن روز از نظ ــای جامع ــودن ویژگی ه نم
ــا قبــل از دوران امامــت امــام  ــه ت ــر بدان هــا- البت فرهنگــی و...اســت کــه پیش ت

ســجاد- پرداختــه شــد.
ــا داشــتن شــاخصه هایی چــون: اســتبدادی   امــا به طورکلــی دولــت امویــان ب
و موروثــی شــدن نظــام حکومــت اســامی از زمــان معاویــه، به کارگیــری درآمــد 
ــان، رواج  ــرافی حاکم ــی اش ــی و زندگ ــال( در راه خوش گذران ــت )بیت الم دول
دســتگیری، زندانــی کــردن، شــکنجه، کشــتار و گاه قتل عــام مــردم، زیــر پــا نهادن 
 ،موازیــن فقهــی و رســمی و رایــج و عمــل برخــاف قــرآن و ســنت پیامبــر
ــر  ــان ب ــازات مجرم ــی( و مج ــای اله ــات )کیفره ــدود و دی ــن ح ــده گرفت نادی
ــبب  ــه س ــر ب ــی از منک ــروف و نه ــل شــدن امربه مع ــم، تعطی ــر حاک ــاس نظ اس
ــان، در هــم شکســتن حرمــت شــعائر و مظاهــر اســامی و  خشــونت فرمانروای
ــه اســارت  ــر و ب ــدان پیغمب ــه مقدســات، کشــتار دســته جمعی فرزن ــت ب اهان
ــران ایشــان، رواج شــعارها و ســنت های جاهلــی مذمــوم  ــان و دخت درآوردن زن
ــار  در عصــر پیامبــر، ظهــور فقیهــان و مفســران دین فــروش و توجیه گــر گفت
ــای باشــکوه، شــیوع  ــی و شــکل گیری کاخ ه ــق، رواج تجمل گرای ــان ناالی حاکم
ــه  ــژادی خشــن ب ــض ن ــور تبعی ــزکان آوازخــوان و ظه ــد کنی میگســاری و خری
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ســود اعــراب1 نفــرت و نارضایتــی عمومــی را در بیشــتر ســرزمین های اســامی 
پدیــد آوردنــد و زمینــه را بــرای ســرنگونی خویــش در ســال 132 هجــری فراهم 
آوردنــد. بــا دارا بــودن چنیــن حاکمانــی و نیــز اجرایــی نمــودن دســتورالعمل های 
ــن رهگــذر  ــرد و از ای ــی ب ــت پ ــن دول ــی ای ــه ضعــف و ناتوان ــوان ب ــان می ت آن

ناکارآمــدی آن هــا را اثبــات نمــود.

ح( کارآمدی و کارآیی دولت در اندیشه سیاسی امام زین العابدین
ــام  ــخنان ام ــش، در س ــری بودن ــازه و عص ــود ت ــا وج ــی ب ــوم کارآی  مفه
ســجاد بــه طــور اخــص و صریــح اگرچــه کمتــر مــورد اشــاره قــرار گرفتــه، 
امــا مضمــون آن بــه خوبــی در ایــن زمینــه بــه طــور عــام قابــل مشــاهده اســت. 
شــایان ذکر اســت درحالی کــه پیشــرفت و کارآیــی در ســازمان و نظام هــای 
ــا ماحظــات مــادی ســنجیده می شــود، ســازمان ها و  غیردینــی و الئیــک تنهــا ب
نظــام سیاســی در اســام، پــا را از ایــن ماحظــه مــادی فراتــر می نهــد و فقــط بــه 
فکــر اهــداف زودگــذر و کوتاه مــدت بــر پایــه ماحظــات اقتصــادی و کارآیــی 
اقتصــادی و مــادی نیســت و بدین وســیله هدف هــای فــردی، اجتماعــی، 
ســازمانی و دولتــی را صرفــًا در پرتــو محاســبات مــادی نمی نگــرد بلکــه ابعــاد 
معنــوی کارآیــی و شــرافت انســانی و ارتقــای کرامــت بشــری را نیــز در رفتــار 
ــادی را  ــازده م ــترین ب ــر دارد و بیش ــردم مدنظ ــت و م ــی دول ــازمانی و تعامل س
ــر  ــوی در نظ ــای معن ــی بازده ه ــه و کارآی ــش بهین ــا افزای ــارن ب ــه ای متق به گون
می گیــرد. حــال بامطالعــه اســناد و شــواهد تاریخــی می تــوان دریافــت کــه امــام 
ســجاد بــه مفهــوم کارآیــی اشــاراتی اختصاصــی داشــته کــه حداقــل مــواردی 
ــدی  ــر جســتجوی واژه کارآم ــاوه ب ــا ع ــت و درک شــده اســت.2 ام از آن رؤی
در بیانــات حضــرت می تــوان بــه مفهوم ســازی دراین بــاره پرداخــت و بــا 
توجــه بــه اینکــه بســیاری از اندیشــمندان معاصــر همچــون »لیپســت« کارآیــی و 
کارآمــدی را عملکــرد حقیقــی واقعــی دولــت یــا بــرآورده شــدن کار ویژه هــای 

1. علی اكبر حسنی، تاریخ تحلیلی و سیاسی اسالم، ج 2، ص 150-148.
2. عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج 30، ص 160؛ شیخ كلینی، اصول كافی، ج 2، ص 105.
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اساســی آن توســط نظــام تعریــف کرده انــد می تــوان کارآمــدی را در معنــای کار 
ــن کــرد. ــه آن هــا تبیی ــت و نحــوه ایفــای بهین ویژه هــای اساســی دول

1� کارآمدی به معنای ایفای بهینه کلیه کار ویژه های دولت
ــوع کار  ــجاد در موض ــام س ــای ام ــه دیدگاه ه ــوان ب ــر می ت  از دو منظ
ــام و منظــری خــاص.  ــد نگریســت؛ منظــری ع ــت کارآم ــی دول ــای اصل ویژه ه
ــت،  ــدادن حکوم ــا وجــود تشــکیل ن ــی از ســخنان حضــرت ب در بخش های
ــم و در منظرهــای خــاص  ــت برمی خوری ــی دول ــه اهــداف عال توســط ایشــان ب
ــورد  ــت را م ــی، مقاصــد دول ــه صــورت مباحــث فرع ــم، حضــرت ب ــر ه دیگ
تصریــح قــرار داده انــد. بــه عنــوان نمونــه از منظــر عــام: حاکمیــت دیــن و احیــای 
ارزش هــای اســامی،1 برچیــدن آثــار فتنــه و فســاد،2 اصــاح روابــط اجتماعــی و 

اقامــه حــدود الهــی اشــاره شــده اســت.3
ــامی  ــش اس ــر بین ــق ب ــه منطب ــین ک ــن الحس ــی ب ــام عل ــات ام  از بیان
ــد  ــت کارآم ــوارد متعــدد برداشــت می شــود کــه اهــداف یــک دول اســت، در م

از: عبارت انــد 
1. بسترسازی و تمهید حیات مادی و معنوی مؤمنان.

ــن  ــان و تأمی ــودن غیرمومن ــان ب ــایر شــهروندان و در ام ــوق س ــن حق 2. تأمی
ــادی ایشــان. ــات م حی

3. سامان دادن به نظام اقتصادی کشور، جهت اداره صحیح و توانمند جامعه.
4. تأمین امنیت و استیفای حقوق مردم، به ویژه مظلومان جامعه.

5. احیا و اقامه حق و دفع باطل.
6. تحقق عدالت.

7. تأمین رفاه عمومی.
8. تحقق وحدت امت در پرتو حکومت رهبری الهی.

1. بحاراالنوار، ج 3، ص 460.
2 . اصول كافی، ج 2، ص 105.

3. همان، ص 419.
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9. حفظ کرامت انسانی.
ــب  ــردم و کس ــت و م ــان دول ــت می ــح و مثب ــل صحی ــه تعام ــول ب 10. وص

ــا. ــت آن ه ــر رضای حداکث
 بدیهــی اســت میــزان دســتیابی بــه ایــن اهــداف و تحقــق ایــن کار ویژه هــا، 

ــت باشــد. ــی دول ــزان کارآمــدی و کار آی ــده می ــد تعیین کنن می توان

2� شاخصه های مهم کارآمدی و کارآیی و ارتباط آن ها با اصل رضایتمندی
ــا اصــل مهــم  ــاط آن هــا را ب ــن شــاخصه ها ارتب ــن ای  مســلم اســت کــه تبیی
ــوان  ــی می ت ــدی و کارآی ــرای کارآم ــاخت. ب ــد س ــان خواه ــدی نمای رضایتمن
شــاخصه هایی تعریــف کــرد. البتــه ایــن اشــارات نوعــی فهــم و دریافــت از کام 
امــام ســجاد اســت که بــا تأســی بــه ســخنان و فرمایشــات پــدران بزرگوارش 
ــرت  ــه حض ــود وگرن ــت می ش ــی دریاف ــام عل ــان ام ــد گرامی ش ــژه ج به وی
بطورمشــخص بــه چنیــن تقســیماتی، ذیــل عنــوان کارآمــدی اشــاره نداشــته اند، 
بلکــه در حقیقــت بــا تفســیر ســخنان ایشــان و تبییــن مفهــوم کارآمــدی می تــوان 
ــرای ایــن واژه تعریــف کــرد کــه وجــود آن هــا  ــی را ب چنیــن ســنجه ها و اصول
ــن  ــه عناوی ــط ب ــه فق ــود ک ــت می ش ــدی دول ــی و کارآم ــش کارآی ــث افزای باع

آن هــا بــا ذکــر یــک شــاهد مثــال بــه شــرح ذیــل اشــاره می شــود:
1. اصــل عدالــت و عدالــت ورزی: عــدل شــالوده ای )پایــه و زیربنایــی( اســت 

کــه برپایــی جهــان بــه آن وابســته اســت.1
2. اصــل شایسته ســاالری: وقتــی ناآگاهــان بــر جامعــه حاکــم شــوند، فســادی 
ــه  ــان ب ــه از کارش ــت ک ــی اس ــش از اصاح ــود، بی ــی می ش ــه از آن کار ناش ک

ــد.2 ــت می آی دس
3. اصــل تجربه گرایــی: ارگــزاران را بایــد از صاحبــان تجربــه و مهــارت، کــه 

از خاندان هــای صالــح باشــند انتخــاب نمــود.
4. اصــل نظــارت و کنتــرل: ازرســی و کنتــرل کارهــای متصدیــان در پنهانــی، 

1. بحاراالنوار، ج 78، ص 83.
2. اصول كافی، ج 1، ص 55.
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آنــان را وادار می کنــد تــا نســبت بــه امانــت داری اهتمــام ورزنــد... .1
5. اصــل ضابطــه و قانون گرایــی بــه جــای رابطه  گرایــی: هرکــس، هــر گــروه 
ــام  ــی را انج ــرم و خاف ــد و ج ــز زن ــه از قانون گری ــی ک ــر صاحب منصب ــا ه ی
ــزای  ــود و ج ــه نم ــه کاری وی را محاکم ــه ماحظ ــدون هیچ گون ــد ب ــد، بای ده

ــه وی داد... .2 ــش را ب خاف
6. اصــل امانــت داری و تکلیــف گرایــی: حکمرانــی نبایــد بــرای حاکم وســیله 
باشــد، زیــرا آن امانتــی اســت کــه بایــد نگهبــان آن باشــد و آن را بــه صاحبــش 

3 بازگرداند.
7. اصــل الگــو بــودن رهبــران و مدیــران و ســاده زیســتی آنــان: بــر رهبــران 
حــق اســت کــه بداننــد دنیــا تنهــا بــازی و ســرگرمی و تجمل پرســتی و 

ــد.4 ــان نده ــا فریبت ــه دنی ــید ک ــب باش ــس مراق ــت... پ ــی اس فخرفروش
ــه  ــه روی را ب ــس میان ــراف: هرک ــز از اس ــت و پرهی ــاف و قناع ــل کف 8. اص

ــازد.5 ــاه س ــراف او را تب ــد، اس ــت نکن ــق( رعای ــی )دقی خوب

ط( امامت امام سجاد، خلفای معاصر و برخوردهای حضرت با سالطین
 امــام ســجاد در ســال 61 هجــری پــس از فاجعــه کربــا و وفــات پــدرش 
امــام حســین، در ســن 33 ســالگی بــه امامــت رســید. مــدت امامــت ایشــان 
ســی وچهار ســال بــوده کــه بــه ترتیــب بــا شــش خلیفــه امــوی بــه شــرح ذیــل 

معاصــر بــوده اســت:
1. یزید بن معاویه )61-64(
2. عبداهلل بن زبیر )61-73(

3. معاویه بن یزید )چند ماه از سال 64(
4. مروان بن حکم )نه ماه از سال 65(

1. بحاراالنوار، ج 42، ص 557.
2. همان، ج 2، ص 122.

3. همان.
4. همان، ج 1، ص 178.

5. همان، ج 42، ص 274.
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5. عبدالملک بن مروان )65-86(
6. ولید بن عبدالملک )86-96(

1� یزید بن معاویه )61-64(
 وی یزیــد بــن معاویــه بــن ابــی ســفیان بــن صخربــن حــرب بــن امیــه بــن 
ــتانداری  ــگام اس ــه هن ــری ب ــال 26 هج ــت. در س ــوی اس ــد ام ــمس، ابوخال ش
ــادر  ــد. م ــا آم ــه دنی ــان ب ــت عثم ــه( در ســرزمین شــام در خاف ــدرش )معاوی پ
یزیــد »میســون« دختــر بَجــَدل کلبــی بــود.1 قبیلــه بنــی کلــب بادیه نشــین بودنــد. 
ــن و  ــورد طع ــان م ــان و نســب شناس ــدگاه برخــی از مورخ ــد از دی نســب یزی
ــد، وی  ــه بردن ــی کــه میســون را پیــش معاوی ــرا زمان ــه اســت. زی ــرار گرفت رد ق
بــه یزیــد از غــام پــدرش آبســتن بــوده اســت2 و چــون ایــن زن روزی در کاخ 
معاویــه شــعری زمزمــه کــرده و ضمــن آن از زندگــی در آن کاخ، اظهــار دل تنگــی 
نمــود، معاویــه او و فرزنــدش یزیــد را بــه محــل قبیلــه اش در بادیــه برگردانــد.
 بنابرایــن، یزیــد در قبیلــه و درون خیمــه و بــه دور از آداب ورســوم شــهری 
ــزرگ شــد. تنهــا بهره هایــی کــه از تربیــت گرفــت، گشــاده زبانی، شــعر نیــک  ب
ــرد او را  ــه ِگ ــاورانی ک ــد مش ــم ش ــه حاک ــس از آنک ــود3 پ ــکار ب ــن و ش گفت
گرفتنــد، در کار دیــن و ایمــان و شــناخت مــردم از او بهتــر نبودنــد. یزیــد حتــی 
ــازی و...در  ــز رعایــت نمی کــرد و از شــراب خواری، ســگ ب ظاهــر اســام را نی

انظــار مــردم ابایــی نداشــت.4
وی جوانــی بــود کــه نه تنهــا از تربیــت دینــی بهــره ای نداشــت، بلکــه بنابــر 
ــه  ــرورش یافت ــر اســاس تعلیمــات مســیحیت پ ــان، او ب ــاد بعضــی از محقق اعتق

بــود و یــا حداقــل بــه مســیحیت تمایــل داشــت.5
ــده  ــی را دی ــام عل ــت ام ــه دوران خاف ــا ک ــلمانان پارس ــی از مس  گروه

1. تاریخ الخلفاء، ص 205.
2. صاحبی نخجوانی، تجارب السلف، ص 67.

3. ابن طباطبا )ابن طقطقی(، تاریخ فخری، ص 154.
4. انساب االشراف، ج 5، ص 335.

5. عبداهلل عائلی، االمام الحسین )سمو المعنی فی سمو الذات(، ص 59-58.
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ــه  ــد ب ــتند و می دیدن ــم داش ــش چش ــه را پی ــای دوره معاوی ــد و بدعت ه بودن
واقــع یزیــد دنبالــه رو معاویــه و در خــوار شــمردن دیــن اســام حتــی گســتاخ تر 

ــد. ــت وی را برنمی تابیدن ــس حکوم ــت، پ از اوس
ــا  ــذا ب ــت، ل ــزی نمی دانس ــامی چی ــاور اس ــوزه پهن ــد از کار اداره ح  یزی
شــتاب و ســختگیری در بیعــت گرفتــن از امــام حســین، فاجعــه دل خــراش 
ــردن  ــن عمــل، اســیر ک ــه وجــود آورد و زشــت تر از ای محــرم 61 هجــری را ب
ــود کــه  ــه شــام ب ــه کوفــه و روان ســاختن ب ــان ب ــردن آن ــدان پیامبــر و ب خان
ــردم  ــورش م ــس از آن ش ــی داد و پ ــان م ــردی او را نش ــه نابخ ــی، بلک ناپختگ
ــن زبیــر در  مدینــه- واقعــه حــره صــورت گرفــت و ســپس شــورش عبــداهلل ب
مکــه انجــام شــد. البتــه بــه وقوع پیوســتن ســه اتفــاق فــوق جــای تعجبی نــدارد؛ 
زیــرا یزیــد خافــت حکومتــی وســیع و ثروتمنــد را صاحــب شــده بــود کــه وی 
ــی از  ــه به طورکل ــدون اینک ــس او ب ــود. پ ــرده ب ــاختن آن نک ــرای س ــی ب تاش
ــود و یقیــن داشــت  ــه حکمرانــی روی آورده ب ــردارد، ب ــی دســت ب خوش گذران
ــود کــه  ــاور ب ــن ب ــر ای ــت. و ب ــق خواســته او پیــش خواهــد رف ــه کارهــا طب ک
وظیفــه همــه مــردم اســت کــه از او اطاعــت کننــد و هرکــس عصیــان کنــد، بــا 

ــرو خواهــد شــد. شمشــیر او روب

موضع امام سجاد در برابر یزید بن معاویه
 امــام ســجاد در دورانــی بــه امامــت رســید کــه تنهــا شــش مــاه از آغــاز 
ــر  ــت س ــیبی را پش ــه، روزگار پرفرازونش ــت و جامع ــد می گذش ــلطنت یزی س
ــه کج اندیشــی،  ــود ک ــرایطی شــده ب ــود و آن حضــرت، وارث ش ــته ب گذاش
فرصت طلبــی، عدالــت گریــزی، دنیاپرســتی و عافیت طلبــی از ویژگی هــای 

ــود. ــارز آن ب ب
 حــال اگــر دوران امامــت امــام ســجاد را ســه مرحلــه در نظــر بگیریــم، 
در مرحلــه اول کــه دوران کوتــاه اســارت بــوده اســت، امــام ســجاد افــزون بر 
حفــظ اســام و تبییــن مبانــی اصیــل آن و تشــیع، بــر خــود فــرض می دانســت 
مــردم را از ایــن انحطــاط اخاقــی کــه آنــان را از مســیر انســانیت خــارج کــرده و 
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بــه ورطــه هاکــت و حیوانیــت ســوق مــی داد، نجــات دهــد و بدین وســیله بــه 
افشــای چهــره پلیــد امویــان و جنایــات هولناکشــان در حق پــدر بزرگــوارش امام 
حســین و یــاران باوفایــش بپــردازد و ســپس بــا ایــراد خطبــه ای روشــنگرانه 
در کنــار عمــه اش زینــب و دیگــر اهل بیــت ایــن مهــم را بــه انجــام برســاند و 
ــن واقعــه جان گــداز  ــاد و خاطــره ای ــده نگه داشــتن ی ــا زن در دو دوره بعــدی، ب

بــه آن عمــق بیشــتری بخشــد.
 از ایــن رو نخســت، امــام علــی بــن الحســین بــا مشــاهده شــیون و زاری 

زنــان کوفــه بــه ســرزنش آنــان پرداخــت و فرمــود: 
تنوحون و تبکون من اجلنا! فمن ذا الذی قتلنا؛

ــی  ــه کس ــس چ ــد! پ ــرایی و زاری می کنی ــا نوحه س ــرای م ــه ب ــما ک  ش
ــت؟1 ــته اس ــا را کش ــزان م عزی

سپس فرمودند: 
ــود  ــد، خ ــرا نمی شناس ــه م ــد. آنک ــد، می شناس ــرا می شناس ــه م ــردم، آنک م
ــن  ــی ب ــد عل ــد حســین، فرزن ــی، فرزن ــن عل ــانم. م ــه او می شناس را ب
ــش را در هــم شکســتند و نعمــت و  ــه حرمت ــم ک ــن پســر آن ــم. م ابی  طالب
ــر  ــن پس ــد. م ــیر کردن ــدان وی را اس ــد و خان ــارت بردن ــه غ ــال او را ب م
آنــم کــه در کنــار نهــر فــرات ســر بریدنــد، در حالیکــه نــه بــه کســی ســتم 
کــرده و نــه بــا کســی مکــری بــه کار بــرده بــود. مــن پســر آنــم کــه او را 
از قفــا ســر بریدنــد و ایــن مــرا فخــری بــزرگ اســت. آیــا شــما بــه پــدرم 
ــش  ــتید؟ و فریب ــان نبس ــد؟ و پیم ــت نکردی ــا او بیع ــتید؟ و ب ــه ننوش نام
ندادیــد؟ و بــه پیــکار او برنخاســتید؟ چــه زشــت کارانیــد و چــه بداندیشــه 
ــه شــما بگویــد: فرزنــدان مــرا کشــتید! و  و کرداریــد. اگــر رســول خــدا ب
حرمــت مــرا در هــم شکســتید! شــما از امــت مــن نیســتید، بــه چــه رویــی 

بــه او خواهیــد نگریســت؟2
ــرد و از  ــاد ک ــان ایج ــگفت در کوفی ــی ش ــجاد تحول ــام س ــخنان ام  س
ــد. ســپس  ــردم یکدیگــر را ســرزنش کردن ــه برخاســت. م ــگ گری ــر ســو بان ه

1. ابن طاووس، لهوف، ص 86.
2. بحاراالنوار، ج 45، ص 112؛ امین عاملی، اعیان الشیعه، ج 1، ص 613.
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علــی بــن الحســین بــر ایــن نکتــه تأکیــد کــرد کــه ســیرت مــا بایــد چــون 
ســیرت رســول خــدا باشــد کــه نیکوتریــن ســیرت اســت. مــردم کوفــه کــه 
ــد،  ــه بودن ــرار گرفت ــاجدان ق ــید س ــه س ــخنان حماســی و مخلصان مجــذوب س
فریــاد برآوردنــد کــه مــا فرمان بــردار توییــم و از تــو نمی بریــم و بــا هرکــس کــه 
گویــی پیــکار می کنیــم و بــا آنکــه خواهــی در آشــتی بــه ســر می بریــم! یزیــد را 
می گیریــم و از ســتمکاران بــر تــو بیزاریــم. امــام علــی بــن الحســین کــه بــا 

موضــع سســت کوفیــان آشــنا بــود فرمــود: 
هیهــات! ای فریبــکاران دغل بــاز، ای اســیران شــهوت و آز. می خواهیــد بــا 
مــن همــان کاری کنیــد کــه بــا پدرانــم کردیــد؟ نــه بــه خــدا. هنــوز زخمــی 
کــه زده ایــد خون فشــان اســت و ســینه از داغ مــرگ پــدر و برادرانــم ســوزان 
اســت. تلخــی ایــن غم هــا گلوگیــر و انــدوه مــن تســکین ناپذیر اســت. از 

شــما می خواهــم نــه بــا مــا باشــید و نــه بــر مــا1
ــه کربــا را از دو  ــاه و روشــنگر، حادث ــه کوت  امــام ســجاد در ایــن خطاب
بعــد مــورد بررســی و تجزیه وتحلیــل قــرارداد؛ از یک ســو، درنده خویی هــا 
ــل،  ــان را قات ــرد و آن ــا ک ــزدوران او را برم ــد و م ــات ضــد انســانی یزی و جنای
غارتگــر، شــکننده حرمــت فرزنــد پیامبــر و اســیر کننــده خانــدان وی معرفــی 
کــرد و کوفیــان را افــرادی حیله گــر، پیمان شــکن و شــریک جــرم یزیــد قلمــداد 
کــرده و بــه عواقــب وخیمــی کــه در انتظارشــان اســت، آگاهــی داد. و از ســوی 
ــود و  ــی فرم ــر معرف ــت پیامب ــش را اهل بی ــام حســین و خاندان ــر، ام دیگ
ــش  ــار خوی ــن افتخ ــوان بزرگ تری ــه عن ــش را ب ــرت و یاران ــهادت آن حض ش
ــه  ــت، از اینک ــن نهض ــی ای ــره اصل ــان چه ــا بی ــب ب ــن ترتی ــرد. بدی ــرح ک مط
دســتگاه تبلیغاتــی یزیــد، حــوادث را بــه نفــع خــود جلــوه دهــد و آن را جعــل و 

تحریــف کنــد، جلوگیــری کــرد.
 بــه هــر تدبیــر امــام ســجاد هماننــد پــدران بزرگــوارش در برخــورد بــا 
ــی از  ــاس زمان ــاص و حس ــع خ ــوی در آن مقط ــتمگر ام ــاطین س ــکام و س ح
ــینی  ــن عقب نش ــه( کوچک تری ــی ائم ــت سیاس ــود )حاکمی ــق خ ــر ح ــع ب موض

1. همان.
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ــر  ــی آشــکار ب ــش، حرکت ــر حــق خوی ــت ب ــا اعــان رســمی امام ــد و ب ننمودن
ضــد حاکمیــت امــوی را آغــاز نمودنــد امــام ســجاد بــا اســتناد بــه آیــه ای از 
قــرآن کریــم فرمودنــد: )انمــا ولیکــم اهلل و رســوله و الذیــن امنــوا الذیــن یقیمــون 
 ــزکاه و هــم راکعــون(؛ )ولــی شــما تنهــا خــدا و پیامبــر الصلــوه و یوتــون ال
اوســت و کســانیکه ایمــان آورده انــد همــان کســانیکه نمــاز را بــر پــا می دارنــد 

ــد(.1 ــوع زکات می دهن ــال رک و در ح
 امــام زین العابدیــن بــا ایــن استشــهاد قرآنــی، قصــد داشــتند بــه جامعــه 
بفهماننــد ورود ائمــه در عرصــه سیاســت و حکومــت از شــئون امامــت و والیــت 
آنــان اســت؛ همان گونــه کــه مقصــود پیامبراکــرم نیــز از پرداختــن بــه مســائل 
حکومتــی و سیاســی، نــه کســب قــدرت، بلکــه نجــات انســانیت از تیره بختــی و 

هدایــت آنــان بــه ســوی ســعادت بــود.
 همچنیــن پیرامــون افشــاگری چهــره بنی امیــه و تنویــر افــکار عمومــی توســط 
امــام ســجاد مورخــان اســامی نقــل کرده انــد کــه امــام درحالی کــه غــل 
ــاهده  ــا مش ــد، ب ــر یزی ــه قص ــه ورود ب ــتند، در هنگام ــردن داش ــه گ ــر ب و زنجی

شــادی و هیجــان وی و شــعرخوانی اش فرمودنــد: 
بــرای تــو قــرآن از شــعر ســزاوارتر اســت: مــا اصــاب مــن مصیبــه فــی االرض و 
ال فــی انفســکم اال فــی كتــاب مــن قبــالن نبراهــا ان ذلــک علــی اهلل یســیر. لکیال 

تاســوا علــی مافاتکــم و ال تفرحــوا بمــا اتاكــم و اهلل ال یحــب كل مختــال فخور
 هیــچ مصیبتــی نــه در زمیــن و نــه در نفس هــای شــما )بــه شــما( نرســد، 
ــن  ــت. ای ــی اس ــم، در کتاب ــد آوری ــه آن را پدی ــش از آنک ــه پی ــر آنک مگ
ــد اندوهگیــن  ــر آنچــه از دســت شــما رفته ان ــا ب ــر خــدا آســان اســت. ت ب
نشــوید و بــه )ســبب( آنچــه بــه شــما داده اســت، شــادمانی نکنیــد و خــدا 

ــدارد.2 هیــچ خودپســند فخرفروشــی را دوســت ن
ــر  ــر س ــه ب ــود ک ــی ب ــون پتک ــن چ ــام زین العابدی ــی ام ــتدالل قرآن  اس
یزیــد خودپســند فخرفــروش و غاصــب حکومــت فــرود آمــد. او ســخت خشــم 

1. سوره مائده، آیه 55.
2. سوره حدید، آیه 22-23.
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گرفــت و گفــت: پــدرت خویشــاوندی را بُریــد و حــق مــرا نادیــده گرفــت و بــر 
ســر قــدرت بــا مــن بــه ســتیز برخاســت. خــدا بــا او آن کــرد کــه دیــدی. امــام 
ســجاد بــا تمســک بــه آیــه ای از قــرآن کریــم جــواب وی را داد و افــزود: 

ــا  ــه دنی ــو ب ــه ت ــش از آنک ــر، پی ــد و صخ ــه و هن ــر معاوی ای پس
بیایــی، پیغمبــری و حکومــت از آن پــدر و نیــاکان مــن بــوده اســت. 
در روز بــدر و احــد و احــزاب، پرچــم رســول خــدا در دســت 
ــم  ــو پرچ ــد ت ــو و ج ــدر ت ــا پ ــان نبرده ــود و در هم ــن ب ــدر م پ

ــران را در دســت داشــتند.  کاف
سپس ادامه دادند: 

ای یزیــد اگــر می دانســتی چــه کــرده ای و بــر ســر پــدر و بــرادر و 
ــی  ــا می گریخت ــه کوه ه ــن چــه آورده ای ب ــدان م ــا و خان عموزاده ه
ــدرم  ــر پ ــی دادی. س ــر م ــه س ــدی و نال ــا می خوابی ــر ریگ ه و ب
حســین فرزنــد علــی و فاطمــه که ودیعت رســول خداســت 
بــر در شــهر شــما آویــزان اســت؟ روز قیامــت کــه مردمــان جمــع 

شــوند، تــو جــز خــواری و پشــیمانی نخواهــی داشــت.1
ــق  ــون ح ــجاد پیرام ــام س ــق ام ــه ح ــای ب ــت موضع گیری ه  در حقیق
 غصــب شــده خــود و خاندانــش یــادآور ایــن حدیــث ارزشــمند از امــام باقــر
ــاز، زکات، حــج، روزه و  ــتوار اســت: نم ــه اس ــج پای ــر پن ــه: »اســام ب اســت ک
ــل،  ــج اص ــن پن ــید: از ای ــر پرس ــام باق ــه زراره از ام ــت«. و هنگامی ک والی
ــر از ســایر اصل هاســت؛  ــام فرمــود: »والیــت برت ــر اســت؟ ام کدام یــک برت
ــت  ــد نمــاز، زکات، حــج و روزه می باشــد و صاحب والی ــت کلی ــرا کــه والی زی
ــری  ــه رهب ــن اصــول چهارگان ــه ســوی ای ــردم را ب ــه م ــام( کســی اســت ک )ام

می کنــد«.2
ــی  ــان اصــول زیربنای ــن اصــل در می ــن روایــت، مســأله والیــت برتری  در ای
اســام دانســته شــده اســت؛ البتــه ســخن امــام بــه معنــای برتــر دانســتن حــق 
ــو کشــاندن شــیعه نیســت؛ بلکــه اعــام  ــه غل ــا ب ــادت خــدا، ی خودشــان از عب

1. بحاراالنوار، ج 45، ص 132-136.
2 . اصول كافی، ج 2، ص 18.
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ــر ســایر اصــول اســام از جانــب ایشــان از آن جهــت اســت  برتــری والیــت ب
ــده  ــن کنن ــای او( تضمی ــر و اوصی ــی )پیامب ــران اله ــری رهب ــت و رهب ــه والی ک
اقامــه نمــاز و پرداخــت زکات و برگــزاری بایســته حــج و روزه اســت؛ زیــرا اگــر 
ــر الهــی و  ــران غی ــری امــت دســت جاهــان و رهب والیــت و حکومــت و رهب
ناشایســت قــرار گیــرد ســایر اصــول نیــز، یکــی پــس از دیگــری، تضعیــف شــده 
 ــجاد ــام س ــه ام ــه ک ــت؛ همان گون ــد رف ــان خواه ــامی از می ــت اس و در ام
بارهــا ایــن امــر را بــه حکومــت امــوی و از آن جملــه یزیــد اعــان فرمودنــد.

ــش،  ــای خوی ــخنان و موضع گیری ه ــًا در س ــن الحســین صراحت ــی ب  عل
ــرای حاکمیــت مســلمانان شایســته اســت  ــردی کــه ب ــاره ف بینــش خــود را درب
بیــان مــی دارد: همانــا امامــت و پیشــوایی اجتماعــی در صاحیــت کســی نیســت، 
مگــر ایــن ســه ویژگــی در او جمــع باشــد: اول: از تقــوای نیرومنــدی برخــوردار 
باشــد کــه وی را در برابــر آفــات قــدرت از فــرو افتــادن در دام حــرام نگــه دارد 
)زیــرا قــدرت آن چنــان فریبنــده و جــذاب اســت کــه تقــوای انــدک در برابــر آن 
کارآیــی نــدارد(. دوم: از بردبــاری ژرفــی برخــوردار باشــد کــه خشــم خــود را 
مهــار نمایــد. ســوم: بــر کســانیکه حکــم می رانــد، هماننــد پــدری مهربــان باشــد 

و بــه نیکــی رفتــار کنــد.1
ــراد  ــا ای ــا ب ــه عاشــورا، باره ــس از واقع ــام ســجاد پ ــل ام ــه هــر تحلی  ب
ــرزه  ــه ل ــد را ب ــت یزی ــتون های حکوم ــش، س ــنگرانه خوی ــای روش خطابه ه
ــرار داد  ــال ق ــع انفع ــت خورده ای در موض ــده شکس ــون فرمان درآورد و او را چ
ــه  ــا توج ــی واداشــت. ب ــراز دلجوی ــران خســارت و اب ــی و جب ــه عذرخواه و ب
بــه اوضــاع و شــرایط شــام و مقتضیــات زمانــی و مکانــی، درحالی کــه بــه نظــر 
می رســید همه چیــز بــه نفــع امویــان و بــه ضــرر اهل بیــت و شــیعیان باشــد، 
امــا امــام همــه معــادالت را بــه هــم ریخــت و در اوج موفقیــت، پیروزمندانــه 
در ادامــه راه شــهیدان کربــا قــدم برداشــت و وجــدان خفتــه مــردم را بیــدار و 
حقانیــت اهل بیــت را اثبــات کــرد. یزیــد کــه پیــش از آن خــدا را بــرای کشــته 
شــدن امــام حســین ســپاس می گفــت، پــس از ایــن شکســت، گنــاه جنایــات 

1. بحاراالنوار، ج 25، ص 137.
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کربــا را بــه گــردن عبیــداهلل انداخــت و می گفــت: »خــدا پســر مرجانــه را لعنــت 
کنــد کــه حســین را کشــت و مــن چنــان دســتوری نــداده بــودم.1

 امــا بعــد از بازگشــت از حادثــه کربــا، ســیره امــام ســجاد در برخــورد 
ــوده اســت،  ــر مســند حکومــت ب ــد ب ــان یزی ــه در آن زم ــوی ک ــا ســاطین ام ب
ــهر  ــردم ش ــه م ــت ک ــه بازگش ــه مدین ــی ب ــرت در حال ــد. حض ــاوت ش متف
پیامبــر بــه خاطــر مشــغول شــدن بــه امــور دنیایــی و عیــش و نــوش و غوطــه ور 
 شــدن در انحرافــات اخاقــی و فســاد اجتماعــی، بــه اهل بیــت پیامبــر اکــرم

گرایــش ضعیفــی داشــتند.
ــداز  ــه جان گ ــص در واقع ــیعیان مخل ــه شــهادت بســیاری از ش ــا توجــه ب  ب
ــه  ــود، زمین ــه ایجــاد شــده ب ــن فاجع ــر ای ــه در اث ــاق شــدیدی ک ــا و اختن کرب
ــود و در نتیجــه، کســی  ــه ب ــن رفت ــام ســجاد از بی ــرای فعالیــت آشــکار ام ب
 بــه عنــوان بازمانــده اهل بیــت جرئــت برقــراری ارتبــاط بــه امــام ســجاد

ــد. ــر روش ندی ــام چــاره ای جــز تغیی ــن، ام را نداشــت. بنابرای
ازایــن رو، در بقیــه دوره حکومــت یزیــد، امــام علی بــن الحســین از مردم 
ــر بعضــی نقل هــا، در خــارج از شــهر مدینــه، زیــر  کنــاره گرفــت و حتــی بناب
خیمــه و چــادر زندگــی کــرد. امــام باقــر در ایــن بــاره می فرمایــد: »پــدرم 
 ،ــی ــن عل ــدرش حســین ب ــد از کشــته شــدن پ ــن الحســین بع ــی ب عل
ــا  ــات ب ــام ماق ــرا ام ــرد، زی ــی ک ــادر زندگ ــه و چ ــال در بادی ــن س چندی
ــرای  ــه ب ــان بادی ــت. وی از هم ــوش نداش ــان را خ ــا آن ــد ب ــردم و رفت وآم م
ــار او  ــه عــراق می رفــت و کســی متوجــه رفت ــدرش ب ــارت مرقــد جــد و پ زی

نمی شــد«2
 امــام ســجاد بــا توجــه بــه وصیــت جــدش، کــه از ناحیــه خــدا رســیده 
بــود، کناره گیــری را اختیــار کــرد. چنانکــه بنــا بــر نقــل امــام صــادق، وقتــی 
 ــر ــدش پیامب ــت ج ــر از وصی ــد، ُمه ــت ش ــده دار امام ــجاد عه ــام س ام
ــرق و  ــی اط ــا عل ــت: »ی ــده اس ــاب ش ــه او خط ــه در آن ب ــد ک ــت و دی برداش

1. طبرسی، االحتجاج، ص 310-311.
2. ابن طاووس، فرحه الغری، ص 43.
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اصمــت؛ ای علــی: )وقتــی عهــده دار امــر امامــت شــدی( چشــم از خلــق بپــوش 
ــاش«.1 و ســاکت ب

ــا  ــق ب ــًا مطاب ــی کام ــاع آن روز، عمل ــجاد از اجتم ــام س ــری ام  کناره گی
مصلحــت زمــان بــود؛ زیــرا حاکمــان امــوی در پــی نابــودی رکــن مهــم دیــن، 
یعنــی عتــرت پیامبــر بودنــد و ایــن هــدف را بــا کشــتن امــام حســین و 
یــاران باوفایــش و اســیر کــردن خانــدان آن حضــرت بــه اجــرا گذاشــته بودنــد. 
اکنــون نوبــت امــام ســجاد تنهــا بازمانــده عتــرت پیامبــر بــود. در تمــام کــره 
خاکــی، کــس دیگــری نبــود کــه ادعــا کنــد فرزنــد حســین بــن علــی و از 
ــده، هــم  ــا بازمان ــن تنه ــت اســت. ای ــت رســول خــدا و شایســته امام اهل بی
ناشــناخته اســت و هــم بــدون حامــی و یــاور و هــم در معــرض اتهــام مخالفــت 
ــه ای  ــر نظــر دارد و منتظــر بهان ــه شــدت زی ــا نظــام حاکــم؛ حکومــت، او را ب ب
اســت تــا او را از میــان بــردارد و شــیعه را بــی رهبــر کنــد. بنابرایــن الزم اســت 
ــت، گام  ــت اس ــض و هدای ــطه فی ــه واس ــتن، ک ــظ خویش ــرای حف ــام ب ــه ام ک
بــردارد. بــه همیــن جهــت امــام ســجاد چنــد ســال از اجتمــاع مــردم کنــاره 
ــان  ــه او اطمین ــت ب ــا حکوم ــد ت ــرد و ارتباطــش را بســیار محــدود می کن می گی

پیــدا کنــد و زمینــه بــرای فعالیتــش فراهــم آیــد.
ــود و  ــتفاده از آن، خ ــا اس ــجاد ب ــام س ــه ام ــی ک ــل دین ــن اص  مهم تری
ــوظ  ــان محف ــه اموی ــرکوب گرایان ــات س ــد اقدام ــش را از گزن ــیعیان و پیروان ش
نگــه داشــت، »تقیــه« بــود. تقیــه ســپری بــود کــه هســتی و دوام زندگــی شــیعه 
را در طــول تاریــخ تضمیــن کــرده و ائمــه بارهــا رعایــت دقیــق و توجــه جــدی 

ــد. ــفارش کرده ان ــود س ــروان خ ــه پی ــه آن را ب ب
ــه  ــی ک ــت: کس ــده اس ــن وارد ش ــجاد چنی ــام س ــری از ام ــه در خب چنانک
امربه معــروف و نهــی از منکــر را تــرک کنــد، هماننــد کســی اســت کــه قــرآن را کنــار 
نهــاده و پشــت بــه آن کــرده باشــد، مگــر کســی کــه در حــال تقیــه باشــد. پرســیدند: 
تقیــه چیســت؟ فرمــود: »یخــاف جبــارا عنیــدا یخــاف ان یفــرط علیــه او یطغــی؛ )تقیه 

1. نعمانی، الغیبه، ص 53.
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آن اســت کــه( انســان از ســتمگر ســتیزه گر، بــه خاطــر تجاوز یا ســتمگریش بترســد«.1

2� عبداهلل بن زبیر )61-73(
ــدود  ــود و از مع ــاح ب ــر االص ــب و ظاه ــردی جاه طل ــر ف ــن زبی ــداهلل ب  عب
کســانی بــود کــه بــا یزیــد بیعــت نکــرده بــود؛ همــان امــری- عــدم بیعــت بــا 
یزیــد- کــه معاویــه بــا تشــخیص صحیــح خــود دربــاره شــخصیت عبــداهلل بــن 
ــن  ــود: »او )اب ــرده ب ــزد ک ــد گوش ــه یزی ــی ب ــش در نصیحت ــش از مرگ ــر پی زبی
ــن اســت( و سوســمار  ــد اســب )اســبی کــه در حــال یورتمــه رفت ــر( همانن زبی
اســت. اگــر او را دیــدی، میــخ کوبــش کــن، مگــر اینکــه از تــو صلــح بخواهــد، 
ــر«2و در  ــت را بگی ــزی قوم ــوی خونری ــی جل ــا می توان ــر و ت ــس از او بپذی پ
جایــی دیگــر نیــز خطــاب بــه یزیــد پیرامــون وی بــاز هــم گفــت: »...او کســی 
اســت کــه ماننــد شــیر، آمــاده حملــه بــه توســت و چنــان روبــاه بــا تــو نیرنــگ 
می کنــد و اگــر فرصتــی بیابــد، حملــه می کنــد، او عبــداهلل بــن زبیــر اســت. اگــر 

ــن«3 ــه اش ک ــی، قطعه قطع ــه او دســت یافت ــرد و ب ــن ک چنی
عبــداهلل بــن زبیــر پــس از مــرگ معاویــه، اندکــی پیــش از حرکــت حســین 
ــرگرم  ــا س ــت و در آنج ــهر گریخ ــن ش ــه ای ــه، ب ــوی مک ــه س ــی ب ــن عل ب
ــی  ــون رقیب ــین چ ــام حس ــهادت ام ــس از ش ــد. پ ــی ش ــای سیاس فعالیت ه
در حجــاز نداشــت، طرفدارانــی پیــدا کــرد و خــود را خلیفــه خوانــد. یزیــد تــا 
آخــر عمــر نتوانســت او را شکســت بدهــد و او تــا ســال 73 همچنــان درمکــه 
پرچــم حکومــت را در دســت داشــت. عبــداهلل، حجــاز، عــراق، مصــر و قســمتی 
از شــرق اســامی را مطیــع خــود ســاخت و قلمــرو حکومــت جانشــینان یزیــد 
تنهــا بــه شــام و پــاره ای از مناطــق دیگــر محــدود شــد. بنابرایــن از ســال 61 تــا 
ــد. ــی می کردن ــامی حکمران ــه از کشــور اس ــه در دو منطق ــری، دو خلیف 73 قم
ــوان دریافــت  ــدارک تاریخــی می ت ــا بررســی اســناد و م ــر دیگــر ب ــه تعبی  ب

1. الطبقات الکبری، ج 5، ص 165.
2. طبری، تاریخ الرسل و الملوک، ج 5، ص 322-323.

3. همان.
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ــر از  ــن زبی ــود. اب ــوب می ش ــه محس ــام مدین ــه قی ــر ادام ــن زبی ــورش اب ــه ش ک
ــری بعــد از مــرگ  ــه، خــأ سیاســی و رهب ــردم مدین ــا، شــورش م ــه کرب حادث
معاویــه و انتقادهــای شــدید بــه یزیــد در جهــان اســام بهــره بــرد و بــه منظــور 
بازگردانــدن خافــت بــه آبشــخور نخســتین آن در حجــاز، حرکــت مســلحانه ای 
ــاز  ــه و حج ــردم تِهاَم ــزرگان م ــرد. وی ب ــاز ک ــه آغ ــه از مک ــر بنی امی را در براب
ــن  ــن عبــاس و محمــد ب ــداهلل ب ــه اســتثنای عب ــد. همــه، ب ــه بیعــت فراخوان را ب
ــه  ــد را از مکــه و مدین ــزاران یزی ــد. وی ســپس کارگ ــا او بیعــت کردن ــه ب حنفی
بیــرون رانــد.1 درگیــر و دار ایــن حــوادث، یزیــد تــاش کــرد بــا ابــن زبیــر بــه 
تفاهــم برســد. پیشــنهاد آن بــود کــه در صــورت بیعــت بــا یزیــد، امیــری حجــاز 
ــه او واگــذار کنــد  ــا خاندانــش بخواهــد، ب ــرای خــود ی و هــر شــهری را کــه ب
امــا ابــن زبیــر ایــن پیشــنهاد را رد کــرد؛2 در ایــن هنــگام یزیــد بــه مســلم بــن 
عقبــه فرمــان داد بــرای فرونشــاندن شــورش ابــن زبیــر راهــی مکــه شــود. وی 
رو بــه ســوی مکــه نهــاد و در نزدیکــی مشــلل مریــض شــده و بعــد از ســپردن 
فرماندهــی ســپاه بــه ُحَصیــن بــن نَُمیــر ُمــرد. حصیــن، بــه ســوی مکــه رفتــه، در 
26 محــرم 64 بــه آنجــا رســید و بعــد از ســیطره بــر تپه هــا و کوه هــای مشــرف 
بــه مکــه آنجــا را محاصــره ســختی کــرد و بــا منجیــق، شــهر را کوبیــد. گروهــی 

از خــوارج نجدیــه دفــاع از خانــه خــدا را بــه عهــده گرفتنــد.3
ــر و  ــن زبی ــداهلل ب ــی عب ــد، یعن ــی واح ــه از فرمانده ــردم مک ــت م ــا اطاع  ب
پیوســتن دشــمنان حکومــت امــوی، نظیــر خــوارج و رهبــر شــیعی، مختــار بــن 

ــه او، مقاومــت ســختی صــورت گرفــت. ــد ثقفــی ب ــی عبی اب
 در چنیــن حالــی کــه جنــگ دامــن گســترد، خبــر مــرگ یزیــد رســید و جنگ 
متوقــف شــد. حصیــن کــه از رهبــران نظامــی حکومــت امــوی بــود، درک کــرد 
ــه نفــع ابــن زبیــر عــوض  کــه بعــد از پیچیدگــی مواضــع در دَِمشــق، اوضــاع ب
خواهــد شــد. از ایــن رو، پیشــنهاد کــرد، همــراه او بــه دَِمشــق بــرود تــا بــرای او 

1. دینوری، اخبار الطوال، ص 196.
2. خلیفه بن خیاط، تاریخ خلیفه بن خیاط، ج 1، ص 247.

3. تاریخ خلیفه بن خیاط، ج 1، ص 497.
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بیعــت بگیــرد. ابــن زبیــر بــا رد ایــن پیشــنهاد فرصــت طایــی را از دســت داد. 
حصیــن از ایــن موضــع ابــن زبیــر گیــج شــد و بــا ســخنان مســخره ای او را بــه 

ــرد. 1 ــی سیاســی متهــم ک کوته بین
ــه  ــام نســبت ب ــردم ش ــه م ــرد ک ــر درک ک ــن زبی ــه اب ــد ک ــر می رس ــه نظ  ب
بنی امیــه اخــاص دارنــد. همچنیــن حصیــن ایــن توانایــی را نــدارد کــه از زبــان 
ــد. افــزون  ــان کن ــه وعده هایــش اطمین ــد ب ــان ســخن بگویــد و نمی توان همــه آن

بــر ایــن،
ــنهادهای او  ــول پیش ــن رو از قب ــد، از ای ــاز می دی ــردم حج ــش را در م یاران
چشــم پوشــید تــا بــه آنچــه پیــش از ایــن امــام حســین بــه آن دچــار شــده 
بــود، مبتــا نشــود. بعــد از ایــن واقعــه حصیــن از محاصــره مکــه دســت کشــید 

و بــه دَِمشــق بازگشــت.2
ــرگ  ــه از م ــود ک ــی ب ــتین کس ــر، نخس ــن زبی ــه اب ــت ک ــن اس ــت ای  حقیق
یزیــد و ســردرگمی و ناتوانــی خانــواده امــوی در حــل بحران هــای ایجــاد شــده 
بهــره بــرد. امــا او بــا ایــن دیدگاهــش3 فرصتــی را کــه نصیــب او شــد تــا جهــان 
اســام را از جنــگ خانگــی برهانــد، از بیــن بــرد. ســپس هنگامــی کــه خافــت 
معاویــه بــن یزیــد در دَِمشــق اعــان شــد، در همــان حــال ابــن زبیــر خــودش را 

در مدینــه خلیفــه نامیــد.
ــد برخــی از سیاســتمداران نشــان  ــه مانن ــز ب ــر نی ــن زبی ــداهلل اب ــع عب ــه واق ب
داد کــه، سیاســت بــر ایــن قاعــده اســتوار اســت کــه بــرای رســیدن بــه قــدرت 
ــاز  ــی، مج ــر راه ممکن ــزاری و از ه ــیله و اب ــر وس ــتفاده از ه ــت، اس و حکوم
ــک از  ــر هیچ ی ــت ب ــز، سیاس ــوی نی ــلطان ام ــن س ــی ای ــت. در تلق ــاح اس و مب
ــدرت و تســلط  ــی، اعمــال ق ــوده و هــدف اصل ــز نب ارزش هــای انســانی متمرک
بــر جامعــه انســانی اســت و سیاســتمدار، کاری بــه حــق و باطــل امــور نــدارد. 
ــت و  ــال، از سیاس ــته و ح ــان، در گذش ــتمداران جه ــیاری از سیاس ــه بس چنانک

1. ابن جریر طبری، تاریخ الرسل و الملوک، ج 5، ص 502.
2. ابن كثیر، البدایه و النهایه، ج 8، ص 226.
3 . تاریخ الرسل و الملوک، ج 5، ص 503.
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قــدرت، معنــا و مفهــوم دیگــری جــز ایــن در نظــر نداشــته اند و ندارنــد، وی بــا 
اســتفاده از ابــزار »مکــر ورزی سیاســی در رســیدن بــه قــدرت« و »بهره گیــری از 

ــه قــدرت دســت یافــت. زور« ب
ــر ایــن طــرز تفکــر، تلقــی دیگــری از سیاســت و حکومــت وجــود   در براب
دارد کــه بــر پایــه ارزش هــای الهــی و انســانی اســتوار اســت و هــدِف محــوری 
آن خــدا و ارزش هــای انســانی اســت؛ ازایــن رو بــرای رســیدن بــه چنیــن هدفــی، 
ــای از  ــه به ــه ب ــود اگرچ ــمرده نمی ش ــاز ش ــزاری مج ــوع اب ــر ن ــه ه ــل ب توس

دســت دادن حکومــت باشــد و سیاســتمدار بــه قــدرت و حکومــت نرســد.

موضع امام سجاد در برابر عبداهلل بن زبیر
ــی  ــی ایشــان از سیاســت، مبتن ــت و تلق ــام ســجاد در حکوم  اندیشــه ام
ــت.  ــوده اس ــانی( ب ــی و انس ــای اله ــه ارزش ه ــر پای ــتواری ب ــوع دوم )اس ــر ن ب
ــی  ــه در چارچــوب مطالعات ــه هنگامی ک ــن زمین ــام در ای ــی فلســفی ام ــرا مبان زی
ــار وی از پشــتوانه متقــن  ــرد، مشــخص می گــردد کــه رفت منســجم جــای می گی
فکــری و زمینــه فلســفی یکدســت برخــوردار بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر، 
ــا حکومــت و سیاســت  ــر هــدف و وســیله، در رابطــه ب رفتارهــای امــام در براب
ــا بررســی آن از دیــد  بازتابــی بیرونــی از اندیشــه هایی بــه شــمار مــی رود کــه ب
عقانیــت، مبانــی منســجم فلســفی ویــژه ای را فــرا روی مــا قــرار می دهــد؛ البتــه 
ــاز دارد و آنچــه مــا  ــی دیگــر نی ــه مجال ــرای بررســی بیشــتر ب ایــن اندیشــه ها ب
در اینجــا ارائــه می کنیــم، فقــط گام نخســت در طــرح و بررســی ایــن اندیشــه ها 
ــر  ــن زبی ــداهلل ب ــا عب ــورد ب ــع برخ ــرت در موض ــی حض ــیره عمل ــز س و نی
اســت به گونــه ای کــه بــه اعتقــاد ایشــان، برپایــی حکومــت از آن جهــت حائــز 
ــوی و  ــادی و معن ــل م ــوی تکام ــه س ــانی را ب ــه انس ــه جامع ــت ک ــت اس اهمی
ــی را  ــت اجتماع ــم عدال ــد و حاک ــد ســوق می ده ــه طــرف خداون ــت ب در نهای
برقــرار می ســازد و بــرای همــگان، زندگــی ســالم و همزیســتی مســالمت آمیزی 

بــر اســاس تســاوی حقوقــی افــراد پدیــد مــی آورد.
 بــر ایــن اســاس، از نظــر ایشــان بــرای رســیدن بــه قــدرت و حفــظ حکومــت 
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ــرای  ــر ب ــن زبی ــداهلل ب ــر کــه عب و اداره نظــام اجتماعــی، اســتفاده از زور و تزوی
بــه دســت آوردن و نیــز تثبیــت موقعیــت و جایــگاه خویــش در جامعــه اعمــال 
می نمــود، حــرام اســت. پــس بــه همیــن ســبب بــود کــه امــام ســجاد در برابر 
دعــوت عبــداهلل بــن زبیــر واکنشــی نشــان نــداد؛ زیــرا امــام ســجاد بــه خوبــی 
ــر آگاه  ــن زبی ــداهلل ب ــب، تجمل پرســت و...عب ــص، فرصت طل از شــخصیت حری
بودنــد و یقیــن داشــتند کــه وی بــا خانــدان نبــوت میانــه خوبــی نــدارد؛ او همــان 
کســی بــود کــه در برپایــی فتنــه جمــل نقــش مهمــی داشــت و در دوران فعالیــت 
در مکــه نیــز درود بــر پیامبــر و خانــدان او را از آغــاز خطبــه حــذف نمــوده 
بــود و اگــر پــس از شــهادت امــام حســین عراقیــان را ســرزنش نمــوده بــود 
و از یزیــد نیــز بدگویــی می نمــود و او را شــراب خوار، ســگ باز و فاجــر 
ــا از روی مکــر ورزی  ــرد، تنه ــع او می ک ــه خل ــردم را دعــوت ب ــد.1و م می خوان

و مقاصــد سیاســی خویــش جهــت تحریــک احساســات جامعــه بــوده اســت.
ــخصیت  ــون ش ــش پیرام ــه خوی ــای عالمان ــا آگاهی ه ــام ب ــن ام  بنابرای
فرصت طلــب عبــداهلل بــن زبیــر، هیــچ رد و تأییــدی در مــورد شــورش و اعــان 

ــاری و ادعــای خافــت وی ننمــود. خودمخت
 بررســی های تاریخــی نیــز گــواه بــر ایــن امــر اســت کــه مناســبات مهــم و 
 و عبــداهلل بــن زبیــر نبــوده اســت و امــام قابل توجهــی میــان امــام ســجاد
پیوســته در تعلیمــات و دعاهــای خویــش اصــرار زیــادی بــر تکــرار صلــوات و 
نیــز بیــان جایــگاه امامــت و تصریــح بــه نقــش سیاســی امامــان شــیعه داشــته 

اســت.2
ــر  ــن زبی ــداهلل ب ــا مکــر ورزی هــای عب ــام ســجاد در برخــورد ب ــس ام  پ
ــن و  ــه ممک ــانی ترین وج ــن و انس ــه معقول تری ــور ب ــر ام ــتراتژی تدبی ــه اس ب
ــن دوره  ــه در ای ــه جامع ــام ب ــاندن پی ــه در رس ــی خردمندان ــاذ روش های ــا اتخ ب
حســاس پرداختــه اســت؛ به گونــه ای کــه تاکتیک هــا و موضع گیری هــای 
حضــرت در برابــر حاکمیــت ظالــم امــوی در اندیشــه های سیاســی، ســخنان 

1. انساب االشراف، ص 30.
2. صحیفه سجادیه، دعای 47، ص 195.
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و فرمایشــات ایشــان، خــود بهتریــن گــواه بــر ایــن مدعاســت: »همانــا پیشــوایان 
ــد«.1 ــن الهــی عــزل شــده و برکنارن ــروان ایشــان، از دی ظلــم و پی

 در جــای دیگــر نیــز امــام ســجاد در ابــراز نفــرت خویــش از فرمانــروای 
ناصالــح و مــکار در ضمــن دو حدیــث بــه نقــل از ســخن پیامبراکــرم فرمودند: 
»ســه گروه انــد کــه خداونــد بــا آنــان ســخن نمی گویــد و بــه ســوی ایشــان نظــر 
ــی  ــار عذاب ــازد و گرفت ــا دور نمی س ــان را از آلودگی ه ــد، آن ــت نمی افکن رحم
ــه  ــت خدع ــار و تهیدس ــروای جب ــاکار، فرمان ــر زن ــود: پی ــد نم ــاک خواهن دردن
ــد  ــان نخواه ــامل آن ــن ش ــفاعت م ــه ش ــد ک ــد: »دو گروه ان ــز فرمودن ــر«2و نی گ
شــد، ســلطان بیدادگــر و مســتبد و شــخصی کــه در دیــن غلــو و تنــدروی دارد و 

از باورهــای دینــی برگشــته اســت و اهــل توبــه و بازنگــری نیســت«.3

 3� معاویه بن یزید )چند ماه از سال 64(
 همان گونــه کــه پیش تــر نیــز اشــاره شــد، بعــد از یزیــد دو بیعــت صــورت 
ــد- و دوم- در مکــه و حجــاز  ــن یزی ــه ب ــا معاوی ــت: نخســت- در شــام ب گرف
بــا عبــداهلل بــن زبیــر- از ایــن رو ســیطره خافــت امــوی از بیــن رفــت و نفــوذ 

ــت. ــر نمی رف ــام فرات ــرزمین ش ــه س ــه و از منطق ــی آن کاهش یافت سیاس
 معاویــه دوم پدیــده امــوی منحصــر بــه فــردی بــود کــه هنــگام مــرگ پــدر 
در ســال 64 هجــری،22 ســال داشــت و تــن بــه حکومــت نــداد و از پذیرفتــن 
ــد.  ــل کرده ان ــی از او نق ــار کم ــی اخب ــع تاریخ ــذا مناب ــرد، ل ــاع ک ــدرت امتن ق
ــت  ــاره خاف ــی درب ــع خاص ــض و موض ــن، مری ــم س ــه وی ک ــر آنک ــزون ب اف

داشــت.
ــاد  ــرد و اعتق ــش می ک ــد را نکوه ــدرش یزی ــه و پ ــدش معاوی ــار ج  او رفت
ــن  ــوده و نیســت، و اســاف او ای ــش نب داشــت کــه خافــت حــق او و خاندان
حــق را از خانــدان پیامبــر غصــب کرده انــد و اینــک او کســی نیســت کــه گنــاه 

1. اصول كافی، ج 1، ص 184.
2. بحاراالنوار، ج 75، ص 344.

3. همان، ص 336.
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پیشــینیان خــود را بــه گــردن بگیــرد؛ پــس او اندکــی بعــد از بیعــت مــردم بــا وی، 
بــه فکــر کناره گیــری از خافــت و نامــزد کــردن فــرد دیگــر افتــاد؛ زیــرا جدایــی 
ــرد  ــا ف ــت، ام ــان دریاف ــردن ایش ــه ک ــود را در یکپارچ ــی خ ــلمانان و ناتوان مس
مناســبی را بــرای ایــن مقــام پیــدا نکــرد و تصمیــم گرفــت همچــون عمــر بــن 
خطــاب شــش شــخص را برگزینــد تــا ایشــان از میــان خودشــان خلیفــه انتخــاب 
کننــد، امــا موفــق نشــد. در ایــن هنــگام، کار شــورا را بــه مســلمانان واگــذار کــرد 
ــش از انظــار  ــد و خــود در منزل ــد، کســی را برگزینن ــه کــه می خواهن ــا هرگون ت
مــردم پنهــان شــد و ســه مــاه بعــد از خافتــش درگذشــت و درحالی کــه بحــران 

حکومــت را بــر جــای گذاشــت، بــه فراموشــی ســپرده شــد.1
ــی،  ــرج عموم ــت و هرج وم ــگاه ســختی یاف ــوی جای ــت ام ــد از او خاف  بع
جهــان اســام را فــرا گرفــت. در عــراق، بعــد از فــرار عبیــداهلل بــن زیــاد از بصــره 
ــم  ــه حاک ــل شــعله ور و ب ــات قبای ــش تعصب ــر فشــار حــوادث سیاســی، آت براث
شــدن خشــونت منجــر شــد؛ به گونــه ای کــه هــر قبیلــه از منافــع خــود حمایــت 
ــی را  ــه و بصــره هیئت های ــا شــهرهای کوف ــن تنگن ــی از ای ــرای رهای ــرد. ب می ک
بــرای اعــان بیعــت بــا ابــن زبیــر روانــه مکــه کردنــد و او هــم کارگزارانــی را از 

جانــب خــود بــه ایــن دو شــهر گســیل داشــت.2
ــا ابــن زبیــر   هیئت هایــی از قِنســرین، ِحمــص و مصــر بــه حجــاز رفتنــد، ب
بیعــت کردنــد و مــردم فَِلســطین هــم از ابــن زبیــر اطاعــت کردند.3مــردم شــام 
دو دســته شــدند: گروهــی هــوادار ابــن زبیــر بودنــد و گروهــی از دســتاوردهای 
خافــت امــوی دفــاع می کردنــد. در همــه منبرهــای اســامی بــه نــام او خطبــه 
ــَدل  ــن بَج ــک ب ــن مال ــه َحســان ب ــه اردن ک ــر طبری ــده شــد، مگــر در منب خوان
کلبــی از بیعــت بــا او خــودداری کــرده و خافــت را بــرای خالــد بــن یزیــد بــن 
ــا درگذشــت  معاویــه می خواســت.4 ســرانجام پــس از درگیری هــای فــراوان و ب

1. تاریخ الرسل و الملوک، ج 5، ص 501.
2. البدایه و النهایه، ج 8، ص 239.

3. تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص 170؛ تاریخ الرسل و الملوک، ج 5، ص 531.
4. مروج الذهب، ج 3، ص 92.
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معاویــه بــن یزیــد، شــامیان مــروان بــن حکــم را بــه حکومــت انتخــاب کردنــد. 
بــا روی کار آمــدن مــروان، دوره حکومــت خانــدان بنــی مــروان )شــاخه دیگــر 

ــام مروانیــان معــروف شــدند( آغــاز شــد. ــه ن خانــدان بنی امیــه کــه ب

- موضع امام سجاد در برابر معاویه بن یزید
ــا معاویــه دوم بــر اســاس اســناد تاریخــی  ــاره بیعــت امــام ســجاد ب  درب
گــزارش معتبــری مشــاهده نمی شــود.1 و در ایــن مــدت حادثــه و رویــداد ویژه ای 
ــجاد در  ــام س ــری خاصــی از ام ــته اســت و موضع گی ــوع نپیوس ــه وق ــز ب نی

برابــر خلیفــه وقــت صــورت نگرفتــه اســت.
ــه  ــن الحســین ب ــز اهمیــت ایــن اســت کــه امــام علــی ب ــه حائ ــا نکت  ام
ــر امــوی  ــی از نیــات، خط مشــی ها و سیاســت های ویــژه ایــن ســلطان جائ خوب
ــود  ــود و وی خ ــن می ب ــر از ای ــع غی ــه واق ــر ب ــرا اگ ــت؛ زی ــی داش ــز آگاه نی
ــود و  ــی می نم ــا معرف ــه دنی ــرده ب ــت ک ــخصیتی پش ــد( ش ــن یزی ــه ب را )معاوی
ــورایی  ــه ش ــس چگون ــت، پ ــافش نیس ــق او و اس ــت ح ــرد حکوم ــا می ک ادع
شــش نفــره را مأمــور نمــود تــا از میــان خــود، فــردی اصلــح و مناســب را بــرای 
جانشــینی وی و رســیدگی بــه امــور جامعــه انتخــاب نماینــد؟ درحالی کــه حتــی 
طبــق ادعــای خــودش، حکومــت حــِق واقعــی و مســلم امــام ســجاد در آن 

برهــه تاریخــی بــود.
ــینیان  ــاه پیش ــد گن ــه نمی خواه ــت ک ــی اس ــد مدع ــن یزی ــه ب ــر معاوی  اگ
خــود را بــه گــردن بگیــرد و طبــق عبــارت خویــش کــه حکومــت داری را شــری 
معرفــی می نمایــد کــه خانــدان ابوســفیان نیــز در آن ســهیم هســتند.2پس بــه چــه 
علــت در آن مقطــع حســاس تاریخــی جامعــه اســام، از حداقــل فرصــت ممکــن 
در تحویــل حکومــت بــه خانــدان پیامبــر ســود نجســت و بلکــه حتــی در عمــل 

رفتــار اســاف خویــش را نیــز تأییــد و در پیــش گرفــت.

1. ابــن اثیــر، الکامــل فــی التاریــخ، ج 4، ص 74؛ ابــن اثیــر، اســدالغابه، ج 4، ص 384؛ تاریــخ یعقوبــی، ج 2، 
ص 254.

2. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 254.
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ــه در دوران او  ــی نشــانگر آن اســت ک ــه خوب ــز ب  جامعه شــناختی آن روز نی
هیــچ گشایشــی در حجــاز و عــراق در کار شــیعه اتفــاق نیفتــاد؛ حکمــی بــه نفــع 
شــیعیان و علویــان صــادر نگردیــد و حتــی بــه نوعــی از اهل بیــت دلجویــی 

هــم نشــد.
ــن خلیفــه امــوی هــم  ــی از شــخصیت ای ــه خوب ــام ســجاد ب ــن ام بنابرای
آگاهــی داشــت و شــاید نمونه هــای فراوانی کــه از ایشــان، همچون سیاســتمداری 
ــدن  ــده دار ش ــس از عه ــه دوم پ ــای معاوی ــگ ورزی ه ــای نیرن ــه افش ــرک ب زی
حکومــت، ضمــن دعــای صحیفــه ســجادیه پیرامــون مرجعیــت و تبییــن جایــگاه 
امامــت و تصریــح بــه نقــش سیاســی امامــان شــیعه، پرداختــه شــده اســت، همگی 
ــد:  ــر می کن ــن ذک ــه چنی ــای روز عرف ــام در دع ــن مدعاســت. ام ــر ای ــی ب گواه
ــر  ــدا ب ــرک»؛ »خداون ــم الم ــن اخترته ــه الذی ــب اهل بیت ــی اطائ ــل عل »رب ص
پــاکان از اهل بیــت او، همانــان کــه بــرای قیــام بــه امــر خــود انتخابشــان کــردی، 
درود فرســت«، »و جعلتهــم خزنــه علمــک؛ و آنــان را کــه خزانــه دار علــم خــود 
قــراردادی )بــه قــرار دادن تکوینــی(«، »و حفظــه دینــک؛ و آنــان را حافظــان دیــن 
ــم  ــن عال ــام دی ــه تم ــن و ب ــه امی ــن اســت ک ــه آن ای ــرار دادی )و الزم خــود ق
باشــند(«، »و خلفــاءک فــی ارضــک؛ و آنــان را جانشــینان خویــش در زمیــن قــرار 
ــت  ــر بندگان ــان را حجت هــای خــود ب ــادک؛ و آن ــی عب دادی«، »و حججــک عل
ــان  تعییــن نمــودی«، »و طهرتهــم مــن الرجــس و الدنــس تطهیــرا بارادتــک؛ )آن
ــی و  ــت علم ــارت )و عصم ــدی طه ــدی و ب ــر پلی ــی( از ه ــه اراده تکوین را ب
عملــی( دادی«، »و جعلتهــم الوســیله الیــک و المســلک الــی جنتــک؛ و آنــان را 
ــه ســوی بهشــت خــود قــرار  ــرای جلــب رضایــت خــدا( و راهــی ب وســیله )ب
ــادک  ــه علمــا لعب ــام اقمت ــک ایــدت دینــک فــی کل اوان بام دادی«، »...اللهــم آن
ــه  ــی ب ــن خــود را در هــر زمان ــو همــواره دی ــدا ت ــادک؛ خداون ــی ب ــارا ف و من
ــردم و چــراغ  ــت م ــه نشــانه های هدای ــی ک ــی، امام ــد می کن ــی تأیی وجــود امام
ــه  ــک و جعلت ــه بحبل ــت حبل ــدان وصل ــت«، »بع ــن توس ــنی بخش در زمی روش
الذریعــه الــی رضوانــک؛ پــس از آنکــه ریســمان او )امــام( را، وســیله اتصــال بــه 
خــود و اســباب رســیدن بــه رضــوان خــود قــرار دادی«، »و افترضــت طاعتــه؛ و 



163 سیرهامامسجاددربرخوردباسالطیناموی

اطاعــت از او را بــر همــه واجــب گردانــدی«، »و حــذرت معصیتــه؛ و نافرمانــی 
از او را بیــم دادی«، »و امــرت بامتثــال اوامــره و باالنتهــاء عنــد نهیــه؛ بــه اطاعــت 
فرمان هایــش و بــاز ایســتادن از نواهــی او فرمــان دادی«، »و اال یتقدمــه متقــدم، و 
ال یتاخــر عنــه متأخــر؛ و بــر پیشــی نجســتن بــر او و واپــس نمانــدن از حضرتــش 

دســتور دادی«.
 بنابرایــن نــکات اساســی و کلیــدی در تبییــن و تفهیم ســخنان امام ســجاد 

عبارت اســت از:
1. الهی بودن منصب امامت.

ــت  ــر، امام ــارت دیگ ــه عب ــد )ب ــوی خداون ــام از س ــن ام ــب و تعیی 2. نص
ــوص(. منص

3. عصمت امامان و دور بودن آنان از گناه و خطا.
4. معرفی کردن امامان به عنوان نگاهبانان دین.

5. اختصــاص داشــتن اهل بیــت بــه فرزنــدان حضــرت زهــرا و نقــش 
محــوری دادن بــه آنــان.

6. خافت و جانشینی خداوند بر زمین را از آِن امامان دانستن.
 پــس امــام علــی بــن الحســین در ایــن دوران کوتــاه معاویــه بــن یزیــد 
نیــز از حداقل هــا اســتفاده نمودنــد تــا بــه رهبــری و هدایــت مســلمین بپردازنــد 
ــده  ــای فریبن ــات و برنامه ه ــت، اقدام ــتگاه وق ــد دس ــه تأیی ــه ای ب ــز لحظ و هرگ
ــد، بلکــه ازهــر فرصتــی در راســتای افشــای اقدامــات حکومــت  ــان نپرداختن آن

ــتند.1 ــره می جس ــوی به ام

4� مروان بن حکم )نه ماه از سال 65(
ــن  ــد شــمس ب ــن عب ــه ب ــن امی ــی العــاص ب ــن اب ــن حکــم ب ــروان ب  وی م
عبــد منــاف قریشــی امــوی، ابوعبدالملــک بــود. در زمــان رســول خــدا متولــد 
ــگام رحلــت رســول خــدا هشت ســاله بود.2بســیاری از مورخــان،  شــد و بهن

1. بحاراالنوار، ج 7، ص 375.
2. طبقات الکبری، ج 5، ص 36.
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ــره  ــعد او را در زم ــن س ــته اند.1ولی اب ــدا دانس ــول خ ــاب رس او را از اصح
ــب و رازدار  ــروان کات ــت.2 م ــاب آورده اس ــه حس ــن ب ــت از تابعی ــه نخس طبق
پســرعمویش عثمــان بــن عفــان بــود. ناراضیــان از عثمــان واگــذاری مســئولیت 

ــد. ــه او حملــه کردن ــه او را از ســوی عثمــان خطــا شــمرده و ب ب
 فرمانروایــی مــروان تنهــا نــه مــاه بــه طــول انجامیــد، امــا در ایــن ایــام کوتــاه 
ــن  ــره ثروتمندتری ــه در زم ــت ک ــال پرداخ ــل بیت الم ــه حیف ومی ــان ب او آن چن
ــر  ــم ب ــرانجام حاک ــالمی، س ــد و ناس ــن عنصــر فاس ــد! چنی ــه در آم ــراد مدین اف
همــه مســلمانان شــد و چنــان بــه ســتمگری و چپــاول پرداخــت کــه مســعودی 
ــه  ــا ب ــر او در خف ــان در عص ــد: »مؤمن ــت او می نویس ــیم دوران حکوم در ترس
ســر می بردنــد و زندگــی بــر مــردم مشــقت بار شــده بــود، شــیعیان در معــرض 
خطــر جــدی قــرار داشــتند و خــون و مالشــان حرمــت نداشــت. بــه علــی بــن 

ــد.3 ــنام داده می ش ــی، دش ــل عموم ــکارا در محاف ــب آش ابی طال
ــه شــد.  ــه دســت همســرش در بســتر خف ــاه ب ــه م ــس از ن  وی ســرانجام پ
ــده  ــه ازدواج او در آم ــد، ب ــوهرش یزی ــرگ ش ــس از م ــد، پ ــرش، ام خال همس
ــه کــرد. در  ــدش، او را خف ــد، فرزن ــا خال ــروان ب ــاری م ــه علــت بدرفت ــود و ب ب
ــار امــام  ــد در عاشــورا در کن ــون کــه نتوانســته بودن دوره حکومــت مــروان تواب
حســین بجنگنــد، از کــردار خــود پشــیمان شــدند و بــرای تطهیــر گنــاه خــود 
بــا شــعار »یــا لثــارات الحســین« قیــام خــود را آغــاز کردنــد. رهبــری قیــام بــر 
عهــده ســلیمان بــن صــرد خزاعــی بــود. آنــان بــه قصــد نبــرد بــا عبیــداهلل بــن 
زیــاد از کوفــه خــارج شــدند و تــا عیــن الــورده )شــهرکی بــر کنــار نهــر خابــور، 
ــا  ــه رأس عیــن مشــهور اســت( پیــش رفتنــد. ســپاه توابــون در مصــاف ب کــه ب
ســپاه شــامیان تــاب مقاومــت نیــاورد و شکســت خــورد. بســیاری از آنــان کشــته 
شــدند و باقی مانــده ســپاه بــه کوفــه بازگشــت و بــه مختاربــن ابوعبیــده ثقفــی، 

کــه داعیــه خونخواهــی امــام حســین را داشــت پیوســت.4

1. البدایه و النهایه، ج 8، ص 257.
2. طبقات الکبری، ج 5، ص 35

3. تاریخ الخلفا، ص 146-147.
4. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 257.



165 سیرهامامسجاددربرخوردباسالطیناموی

موضع امام سجاد در برابر مروان بن حکم
ــی امــام ســجاد و مواضــع ایشــان   مطالعــه ایــن مقطــع از تاریــخ زندگان
 ــام ــه ام ــه روشــنی گواهــی می دهــد ک ــن حکــم ب ــروان ب ــا م در برخــورد ب
بــه خوبــی از قبــل از ماهیــت مزورانــه ایــن ســلطان امــوی نیــز آگاهــی داشــتند؛
ــیده از  ــار رس ــا اخب ــش ب ــی خوی ــش سیاس ــا بین ــجاد ب ــام س ــرا ام زی
 ،از ســابقه ســیاه و ننگیــن مــروان در دوران رســالت پیامبراکــرم اهل بیــت
تبعیــد او و پــدرش از مدینــه تــا زمــان عثمــان، حضــور او )مــروان بــن حکــم( در 
جنگ هــای جمــل و صفیــن در برابــر جــدش علــی، اصــرار مــروان بــر ولیــد 
بــرای کشــتن پــدرش امــام حســین در آغــاز خافــت یزیــد و نیــز دشــمنی 
ــیعیان و  ــا ش ــت او ب ــای نامناســب حکوم آشــکار و قســم خورده وی، برخورده

بــه عبارتــی سیاســت ضــد شــیعی او همچــون معاویــه و یزیــد خبــر داشــت. 
ــان و  ــای زم ــجاد در تنگن ــام س ــه ام ــه و از آن جمل ــد ائم ــس هرچن پ
ــرد  ــه ظاهــر دســت از سیاســت و نب ــر ب ــه حاکمــان، ناگزی سیاســت های جباران
ــا حاکمــان غاصــب و از آن جملــه مــروان بــن حکــم برداشــته بودنــد،  علنــی ب
امــا بــه تصحیــح اندیشــه و فرهنــگ جامعــه همــواره اهتمــام داشــته و در نهــان 
ــت  ــرای حاکمی ــان ب ــتگی امام ــی و شایس ــت اله ــود، حکوم ــای خ و در باوره
ــد و آن را اصیــل  ــان تعقیــب می نمودن ــر سرنوشــت جامعــه اســامی را همچن ب
می شــمردند و بارهــا در ســخنان خویــش مقابلــه بــا حاکمــان و نهــی از تبعیــت 
ــعار  ــه اال اهلل )ش ــه ال ال ــی ک ــدند: »کس ــادآور می ش ــگان ی ــه هم ــان را ب ظالم
ــد، مگــر  ــار نمی یاب ــه ملکــوت آســمان ب ــراف او ب ــد، ادعــا و اعت توحیــد( بگوی
ــد و کســی کــه در  ــا عمــل شایســته کامــل گردان ــی کــه ســخن خــود را ب زمان

ــت«.1 ــن اس ــرود آورد، بی دی ــر ف ــم س ــر ظال براب
 در همیــن راســتا نقــل شــده اســت کــه برخــی از یــاران امــام ســجاد از 
ســخنان ایشــان مبنــی بــر صراحــت کام حضــرت پیرامــون امامــت، والیت و 
جانشــینی به حــق و غصــب آن توســط دســتگاه امــوی و نهــی از تبعیــت از ایــن 
 حکومــت جائــر، ترســیده بودنــد و ایــن مســأله را بــه امــام علــی بن الحســین

1. بحاراالنوار، ج 78، ص 152.



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج1661

گوشــزد می فرمودنــد کــه مبــادا دولــت امــوی بــه خاطــر ایــن ســخنان، گزنــدی 
ــه ُرخ آن هــا می کشــید.  ــور بســیار مهمــی را ب ــرا شــما ام ــه شــما برســاند؛ زی ب
حضــرت زین العابدیــن در پاســخ فرمودنــد: »...هــر چــه می خواهنــد تــاش 
و کوشــش نماینــد، ولــی آنــان بــر مــا راهــی ندارند«.1ســپس امــام بــه ترســیم 
ســیمای شــیعه حقیقــی در مبــارزه بــا حکومــت پرداختنــد و فرمودنــد: »از چــه 
ــای  ــداف و برنامه ه ــه در راه اه ــت ک ــی اس ــا کس ــتین م ــیعه راس می ترسید...ش
مــا جهــاد و تــاش کننــد و بــا کســانیکه بــر مــا ســتم می کننــد، درگیــر شــود و 
ظلــم آنــان را دفــع کنــد، تــا اینکــه خداونــد حــق را از ستم پیشــگان بازگیــرد«.2

5� عبدالملك بن مروان )65-86(
ــار  ــت را در اختی ــک حکوم ــدش عبدالمل ــم فرزن ــن حک ــروان ب ــس از م  پ
گرفــت. مورخــان از عبدالملــک بــه عنوان فــردی زیــرک، بااحتیــاط و دوراندیش، 

ــد.3 ــاد کرده ان ــب، باهــوش و دانشــمند ی ادی
 مؤلــف »الفخــری« می گویــد: »عبدالملــک فــردی خردمنــد، عاقــل، دانشــمند، 
ــتمدار و  ــاده سیاس ــت، فوق الع ــا هیب ــیار ب ــار، بس ــوش، جب ــب، باه ــل، ادی فاض
دارای حســن تدبیــر بــود«.4 هندوشــاه می نویســد: »او مــردی بــود عاقــل و فاضــل 
و فصیــح و فقیــه و علــم اخبــار و دقایــق اشــعار، نیکــو دانســتی و صاحــب رأی و 
تدبیــر بــود«.5 او پیــش از رســیدن بــه قــدرت، یکــی از فقهــای مدینــه بــه شــمار 
می رفــت.6و بــه زهــد و عبــادت و دیــن داری شــهرت داشــت و اوقــات خــود را 
ــجد  ــه المس ــه او »حمام ــه ب ــرد؛ به طوری ک ــپری می ک ــادت س ــا عب ــجد ب در مس

ــد.7 ــر مســجد(« می گفتن )کبوت

1. اصول كافی، ج 1، ص 487.
2. قندوزی حنفی، ینابیع الموده، ص 276.

3. الکامل فی التاریخ، ج 4، ص 520.
4. تاریخ فخری، ص 122-124.

5. تجارب السلف، ص 75.
6. تاریخ فخری، ص 122.

7. همان، ص 76.
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 در تاریــخ روایــت شــده اســت: پــس از مــرگ پــدرش مــروان، هنگامــی کــه 
خافــت بــه او رســید، ســرگرم خوانــدن قــرآن بــود، امــا بــا شــنیدن ایــن خبــر، 
قــرآن را بســت و گفــت: »اینــک بیــن مــن و تــو جدایــی افتــاد! و دیگــر بــا تــو 

کاری نــدارم!«.1
 او بــه راســتی از قــرآن جــدا شــد و در اثــر غــرور قــدرت، چنــان دســتخوش 
مســخ شــخصیت گردیــد کــه مورخــان از کارنامــه ســیاه حکومــت او بــه تلخــی 
ــام  ــخ اس ــی تاری ــند: »در ط ــر« می نویس ــن اثی ــیوطی« و »اب ــد. »س ــاد می کنن ی
عبدالملــک نخســتین کســی بــود کــه غــدر و خیانــت ورزیــد )عمــرو بــن ســعید 
بــن العــاص را پــس از امــان دادن کشــت( و نخســتین کســی بــود کــه مــردم را 
از ســخن گفتــن در حضــور خلیفــه منــع کــرد و نخســتین کســی بــود کــه از امــر 

بــه معــروف جلوگیــری کــرد.2
 او دو ســال پــس از شکســت دادن عبــداهلل بــن زبیــر در مکــه )در ســال 75 
ــاب  ــخنانی خط ــن س ــد و ضم ــه ش ــج وارد مدین ــفر ح ــان س ــری( در جری هج
ــه  ــه خــوار شــده )عثمــان(، ن ــه همچــون خلیف ــن ن ــن گفــت: م ــردم چنی ــه م ب
همچــون خلیفــه آســان گیر )معاویــه( و نــه ماننــد خلیفــه سســت خــرد )یزیــد( 
ــا  ــما از م ــم، ش ــان نمی کن ــیر درم ــا شمش ــز ب ــردم را ج ــن م ــن ای ــتم، م هس
ــه  ــار نمی کنیــد )مــا را ب ــان رفت کارهــای مهاجــران را می خواهیــد، امــا ماننــد آن
ــوگند از  ــه خــدا س ــد( ب ــل نمی کنی ــه آن عم ــد و خــود ب ــزگاری می خوانی پرهی
ــه  ــد، گــردن او را خواهــم زد!3  جمل ــر کن ــوا ام ــه تق ــرا ب ــس هرکــس م ــن پ ای
ــرای آن گفــت کــه خطیبــان و ائمــه جمعــه، هنــگام خوانــدن خطبــه  اخیــر را ب
جمعــه، گفتــار خــود را بــا جملــه »اتــق اهلل؛ پرهیــزگار بــاش« آغــاز می کردنــد.4

 پیداســت وقتــی کســی کــه خــود را خلیفــه پیامبــر قلمــداد می کــرد، در شــهر 
پیامبــر و کنــار مدفــن او چنیــن ســخنانی بگویــد و بــر ســنت او این گونــه حملــه 

1. تاریخ الخلفاء، ص 217.
2. همان، ص 218.

3. همان.
4. سیدجعفر شهیدی، زندگانی علی بن الحسین، ص 98.
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ــد  ــه خواه ــاده چگون ــای دورافت ــوران او در ایالت ه ــار مأم ــار و گفت ــرد، رفت ب
بــود. تاریــخ بــه خوبــی گــواه اســت کــه مســلط ســاختن کارگــزاران ســفاک و 
جنایتــکاری چــون حجــاج بــن یوســف ثقفــی بــر جــان و مــال و حیثیــت مــردم 
ــه امــت اســامی اســت. عبدالملــک در  نمایانگــر گوشــه ای از خیانت هــای او ب
ــا ظلــم و فســاد و بیدادگــری خــو  ــان ب ــی خــود، آن چن مــدت حکومــت طوالن
گرفــت کــه نــور ایمــان در دل او به کلــی خامــوش گشــت. همچنیــن عــاوه بــر 
امــور فــوق در طــول خافــت حکومــت عبدالملــک مشــکات عمــده ای چــون: 
فتنــه ابــن زبیــر، قیــام توابیــن و انقــاب مختــار نیــز صــورت گرفــت، امــا او بــه 
کمــک ســردار وفــادارش حجــاج ثقفــی، بــر برخــی از آشــوب ها مســلط شــد و 

آن هــا را خامــوش کــرد.
 بنابرایــن در ایــن شــرایط جامعــه درگیــر بــا تغییــر مفاهیــم اساســی اســام در 
موضوعــات امامــت، رهبــری، خافــت و والیــت از یکســو و از ســوی دیگــر بــا 
انحرافــات و آســیب های فراوانــی همچــون: گســترش غنــا و طــرب و پــرورش 
و گرایــش افــراد بــه ایــن ســمت، صــرف اکثــر اوقــات ســاطین و حاکمــان بــا 
ــروش  ــرات، خریدوف ــال، دزدی، منک ــن بیت الم ــدر رفت ــان، ه ــان و مغنی رقاص
آوازه خوانــان و رقاصــان از روم و دیلــم، منــع حدیــث و جلوگیــری از روایــت و 
کتابــت آن در جامعــه اســامی، گســترش قصه ســرایی و حضــور داستان ســرایان 
اهــل کتــاب تازه مســلمان و شــاعران، بی توجهــی بــه قــرآن و متــروک و مهجــور 
ــام فقهــای طــراز اول  ــه ن گذاشــتن آن، فقیــه ســازی و مطــرح کــردن افــرادی ب
از جانــب حکومــت، اعتقــاد بــه مذهــب جبــر و توجیــه کارهــای خــاف شــرع 
ــا و  ــت خلف ــتمگر، مصونی ــم س ــی حاک ــم حت ــت از حاک ــزوم اطاع ــان، ل حاکم
ــان در  ــب ســاطین امــوی و کارگــزاران آن ــه از جان ــراض و...ک حاکمــان از اعت
ــرل  ــجاد تحــت کنت ــام س ــویی ام ــرد اســت، و از س ــه صــورت می گی جامع
شــدید جاسوســان خلیفــه بــود حتــی نقــل شــده اســت آنــان بــه رغــم آگاهــی از 
تمــام فعالیت هــای سیاســی امــام ســجاد شــدیداً از وجــود ایشــان احســاس 
خطــر می کردنــد تاجاییکــه حجــاج ثقفــی بــه عبدالملــک پیشــنهاد ُکشــتن امــام 
ــری از فتنه هــای بعــدی، از  ــه ســبب جلوگی ــا عبدالملــک ب ســجاد را داد، ام
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ایــن کار صرف نظــر کــرد؛ زیــرا او تجربــه خلفــای پیشــین خــود را داشــت کــه 
چگونــه بــا آل علــی درافتادنــد و از بیــن رفتنــد. ازایــن رو بــه حجــاج نوشــت 
ــز،  ــان را مری ــه خــون بنی هاشــم دور نگــه دار و خــون آن ــا شــدن ب ــرا از مبت م

زیــرا مــن عبــرت گرفتــه ام.1

موضع امام سجاد در برابر عبدالملك بن مروان
 فرمانروایــی عبدالملــک بــن مــروان 21 ســال بــه طــول انجامیــد.2 طوالنــی 
بــودن مــدت حکومــت عبدالملــک، خــود می توانــد ترســیم کننده دوران اســتبداد 
و ژرفــای فجیعــی باشــد کــه در ایــن دوره بــه وســیله او و همدســتان امویــش بــر 

قلمــرو جامعــه اســامی ســیطره انداختــه اســت.
ــن دوران-  ــه ای ــد ک ــاهده می نمودن ــی مش ــه خوب ــز ب ــجاد نی ــام س  ام
دوران عبدالملــک بــن مــروان- ســخت ترین ایــام بــرای خانــدان پیامبــر و 
آل علــی اســت؛ زیــرا حکومــت وی تنهــا بــه اهل بیــت خــاص یعنــی امــام 
ــت  ــرایط امنی ــن ش ــز در ای ــران نی ــه دیگ ــاند، بلک ــیب نمی رس ــجاد آس س
ــه  ــاهدند؛ چنانک ــن را ش ــت ممک ــن وضعی ــته و بدتری ــی نداش ــی و مال جان
ــت ترین  ــیعیان ناشایس ــا ش ــاج ب ــژه حج ــه وی ــزاران او، ب ــک و کارگ عبدالمل
رفتــار را اعمــال می کردنــد، رفتــاری کــه حتــی بــا کافــران و زندیقــان 
صــورت نمی گرفــت. اعمــال انــواع شــکنجه ها، مجازات هــا، کشــتارها و 
بســیاری از جنایــات کــه اگــر کســی ادعــا می کــرد از اهــل کتــاب اســت، در 
امنیــت بیشــتری بــود تــا بگویــد شــیعه اســت. البتــه درایــت، زمان شناســی و 
ــیعیان را از  ــیاری از ش ــجاد، حضــرت و بس ــام س ــه ام ــای حکیمان تدبیره
گزنــد عبدالملــک و عامانــش حفــظ کــرده و خطــر آنــان را در حــد امــکان 
برطــرف ســاخت. ازایــن رو، امــام ســجاد بــه عنــوان یکــی از روش هــای 
ــت  ــه و در حقیق ــه گرفت ــتمگر فاصل ــه س ــن خلیف ــش از ای ــوردی خوی برخ
ــر روش  ــان ب ــر بط ــروان- ُمه ــن م ــک ب ــه وی- عبدالمل ــی ب ــا بی اعتنای ب

1. اربلی، كشف الغمه، ج 2، ص 311.
2. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 342.
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ــوی زده اســت: ــز همچــون ســایر حاکمــان ام ــی وی نی حکومت
 1. عبدالملــک در مســجدالحرام مشــغول طــواف بــود و پیشــاپیش او 
ــواف،  ــس از ط ــرد. پ ــواف می ک ــه ط ــه خلیف ــی ب ــا بی اعتنای ــجاد ب ــام س ام
عبدالملــک خواســت امــام را نــزد او حاضــر کننــد و آنــگاه گفــت: مــن کــه قاتــل 
ــاط برقــرار نمی کنــی؟  ــا مــا ارتب ــزد مــا نمی آیــی و ب پــدر شــما نیســتم، چــرا ن
امــام فرمــود: »کســی کــه پــدرم را کشــت، دنیــای پــدرم را خــراب کــرد، امــا 

ــی«.1 ــر بخواهــی، می توان ــم اگ ــو ه ــران ســاخت؛ ت ــدرم آخــرت او را وی پ
2. عبدالملــک ســعی داشــت تــا شمشــیر پیامبــر را کــه از ودایــع امامــت 
ــتن  ــار داش ــه دارد. در اختی ــود نگ ــزد خ ــرد و ن ــجاد بگی ــام س ــود، از ام ب
ــع نوعــی مشــروعیت  ــه داشــت و در واق ــرای خلیف ــادی ب ــوی زی ــار معن آن، آث
بخشــیدن بــه خافــت او بــه شــمار می آمــد و جانشــینی او را از پیامبــر تأییــد 
ــام پاســخ منفــی  ــام ســجاد نوشــت و ام ــه ام می کــرد. عبدالملــک نامــه ای ب
ــال  ــر بیت الم ــام از دفت ــام ام ــه حــذف ن ــد ب ــا تهدی ــه دوم را ب ــه او داد. او نام ب
ــه  ــدان ک ــک! ب ــود: »ای عبدالمل ــه او فرم ــخ ب ــجاد در پاس ــام س ــت. ام نوش
خداونــد بــرای بندگانــش تضمیــن کــرده اســت کــه ایشــان را از تنگناهــا برهانــد 
و از مســیری کــه گمــان ندارنــد، روزی را برســاند، ولــی آگاه بــاش کــه خداونــد 
ــان  ــد خائن ــور؛ خداون ــوان کف ــب کل خ ــت: ان اهلل ال یح ــوده اس ــرآن فرم در ق
ــدارد. اینــک بیندیــش کدام یــک از مــا مشــمول ایــن آیــه  ســرکش را دوســت ن

هســتیم«.2
3. روزی عبدالملــک نامــه ای سرگشــاده، مامــت گرانــه و تحقیرآمیــز بــه امــام 
ســجاد نوشــت و در ضمــن آن، از ازدواج حضــرت بــا کنیــز انتقــاد کــرده و 
 نوشــت: کســی چون شــما شایســته نیســت بــا کنیــزی ازدواج کنــد. امام ســجاد
بــا تذکــر نکاتــی از نامــه عبدالملــک، اعتــراف ضمنــی او را در مــورد شــرافت و 
جالــت و عظمتشــان خویــش یــادآور شــد و ازدواج خویــش را پیــروی از ســنت 
پیامبــر کــه چنیــن ازدواجــی داشــته اســت، دانســت و آن را زنــده نگه داشــتن 

1. اثباه الهداه، ج 5، ص 234-235.
2. بحاراالنوار، ج 46، ص 95.
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یــک ســنت فرامــوش شــده معرفــی کــرد و کاری را کــه مایــه ننــگ مــردم بــود، 
ــه  ــه ب ــل توج ــه دلی ــک را ب ــت و عبدالمل ــود دانس ــت خ ــرافت و عظم ــه ش مای

ــه او داد.1 باورهــای جاهلــی و خرافــی تحقیــر کــرد و پاســخ دندان شــکنی ب
ــیدن  ــش از رس ــی پی ــش حت ــع خوی ــجاد در مواض ــام س ــن ام  همچنی
ــان از  ــه نش ــا ک ــی پرمعن ــن حدیث ــت در ضم ــه خاف ــروان ب ــن م ــک ب عبدالمل
ــه  عمــق زیرکــی امــام از وضــع موجــود و جامعــه و رفتارهــای دغــل کاران
ایــن فــرد امــوی اســت، بــه لحــاظ پرهیــز افــراد از معاشــرت بــا عناصــر ناســالم 
ــان- انســان های دو چهــره  ــا منافق ــد: »ب ــح سیاســتمدار جامعــه می فرمای و ناصال
ــد  ــه آن پایبن ــب ب ــت و در قل ــطحی اس ــد س ــه می گوین ــه آنچ ــار- ک و زیان ب
ــر حــذر باشــید«.2 ــد، ب ــرار می کنن ــه آن اق ــار ب ــان و گفت ــا زب ــًا ب نیســتند و صرف

ــام نشــانگر آن اســت کــه یــک سیاســتمدار صداقــت پیشــه   ســخنان ام
ــه در دســترس  ــه هــر وســیله ای ک ــردی ب ــب اهــداف مهــم و راهب ــگام تعقی هن
خویــش دارد، دســت نمی یــازد و بــا چشم پوشــی از اهــداف خــود را بــه 
وســیله های غیراخاقــی و انســانی آلــوده نمی ســازد. همان گونــه کــه عبدالملــک 
ــرداری  ــک روش سیاســی بهره ب ــت از ی ــه خاف ــش از رســیدن ب ــروان پی ــن م ب
ــه  ــرای جامع ــی خــود را ب ــره واقع ــت، چه ــده داری حکوم ــس از عه ــود و پ نم

ــازد. ــان می س عی
ــه عنــوان  ــه کارکــرد صداقــت ب ــا توجــه ب  حــال پرســش ایــن اســت کــه ب
ــا  ــل اکتف ــن عام ــه ای ــا ب ــام ســجاد تنه ــا ام ــم، آی ــای حاک یکــی از ویژگی ه
نمــوده اســت. آیــا ایشــان در برخــورد بــا سیاســت های مزورانــه عبدالملــک بــن 

ــد؟ ــش گرفته ان ــاوت در پی ــه و بی تف ــی بی طرفان ــروان موضع م
 در پاســخ بــه ایــن پرســش بایســته اســت تــا بــه اندیشــه های حضــرت 
پیرامــون ویژگی هــای حاکــم کــه بــه شــکلی غیرمســتقیم امــا منســجم و هدفمنــد 
عملکردهــای دســتگاه حاکمــه و از جملــه عبدالملــک بــن مــروان را مــورد هدف 

قــرار داده اســت، مراجعــه نمــود.
1. طبقات الکبری، ج 5، ص 158؛ ابن عبدربه، العقد الفرید، ج 7، ص 140.

2. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 335.
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 از منظــر امــام ســجاد حکومــت اســامی، حکومتــی اســت کــه حاکــم آن 
بایــد عــادل، عالم تریــن، باتقواتریــن و...

ــن  ــیوه ممک ــن ش ــی، بهتری ــیوه حکمران ــن ش ــد و ای ــه باش ــراد جامع از اف
ــت: ــرض اس ــل ف ــکل قاب ــه ش ــه س ــه ب ــت در جامع ــرا حاکمی ــد؛ زی می باش

1. افــراد پســت و فروتــر، تدبیــر و هدایــت افــراد برتــر و باکمــال را بــه عهــده 
بگیرنــد. چنانکــه در حکومــت اســتبدادی مشــاهده می شــود.

ــت  ــراد تحــت هدای ــا اف ــه وجــودی و کمــال، همســان ب 2. حاکمــان در رتب
ــل  ــتبدادی قاب ــای دموکراســی و اس ــورد حکومت ه ــند. چنانکــه در م خــود باش

مشــاهده اســت.
ــام  ــد. زم ــه وجــودی برترن ــوی و رتب ــرادی کــه از لحــاظ کمــاالت معن 3. اف
ــوی  ــاالت معن ــه از کم ــی ک ــن حاکمان ــد. چنی ــت گیرن ــه دس ــت را ب حکوم
ــان  ــت خــود دلســوز و مهرب ــراد تحــت حاکمی ــا اف ــد، در مقایســه ب برخوردارن

ــد. ــان ندارن ــی آن ــد و تعال ــز رش ــی ج ــتند و هدف هس
 از میــان ســه فــرض فــوق، عقــل هــر انســانی گواهــی خواهــد داد بهتریــن 
حکومــت، حکومــت نــوع ســوم اســت. اندیشــه امــام ســجاد نیــز حکایــت از 
ایــن واقعیــت دارد کــه حاکمیــت بایــد از نــوع ســوم باشــد و حاکــم بایــد دارای 
ــه بهتریــن وجــه ممکــن  ویژگی هــای شایســته ای باشــد کــه بتوانــد جامعــه را ب
اداره نمایــد؛ درحالی کــه در جامعــه آن روز در آن مقطــع زمانــی همچــون ســایر 
ــده  ــوع ســوم- دی ــوع حکومــت- ن ــری از ایــن ن دوره هــای حکومــت امــوی اث
نمی شــد. بــا مشــاهده چنیــن وضعیتــی اســت کــه امــام ســجاد می فرمودنــد: 
»والیــت و حکومــت، تنهــا حــِق کســانی اســت کــه ویژگی هــا و شایســتگی های 
ــد و  ــال، عه ــق، درعین ح ــن ح ــه ای ــند. البت ــته باش ــت آوردن آن را داش ــه دس ب
پیمــاِن ســه جانبه ای اســت بیــن خــدا، حاکــم و مــردم؛ نــه یــک حــق شــخصِی 
محــض کــه صاحــب حــق بتوانــد آن را به دلخــواه اســتیفا کنــد یــا از آن بــه کلــی 
ــد  ــت، نمی توان ــداری نیس ــته زمام ــه شایس ــس ک ــن هرک ــد. بنابرای ــم بپوش چش
ــت او را  ــم حکوم ــان ه ــر مردم ــی اگ ــود و حت ــت ش ــده دار حکوم ــد عه و نبای
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ــت«؛1درواقع  ــی نیس ــت وی کاف ــروعیت حکوم ــت و مش ــرای حقانی ــد، ب بپذیرن
امــام علــی بــن الحســین در انتقــاد از عملکــرد دســتگاه حکومتــی عبدالملــک 
بــن مــروان بــه لحــاظ فســاد و ســتم بــاالی دســتگاه حکومتــی وی، در مواضــع 
خویــش، بــا صراحــت اعــام می داشــتند: »حاکــم اســامی بایــد حکومــت خــود 
ــی الملــک مــن  ــه کریمــه »توت ــد و مضمــون آی ــه و بخشــش الهــی بدان را عطی
ــلب  ــری س ــداری را از دیگ ــدا زمام ــه خ ــد ک ــد و بدان ــوش نکن ــاء« را فرام تش
ــس  ــت. پ ــد گرف ــس خواه ــز از او پ ــت و روزگاری نی ــه او داده اس ــرده و ب ک
ــن تشــاء« را از  ــک مم ــزع المل ــه شــریفه »تن ــون آی ــه مضم واجــب می شــود ک
یــاد نبــرد و خــود را بــه تکیــه زدن بــه قــدرت دنیــا گرفتــار نســازد، بلکــه بــه 
واســطه ایــن ملــک و مــاِل عاریتــی فانــی بکوشــد تــا ملــک و مــاِل حقیقــِی باقــی 

را بــه دســت آورد«.2
 از دیــدگاه ایشــان، شایســته اســت کــه حاکــم اســامی، بــه عنــوان خلیفــه اهلل، 
قلمــرو فرمانروایــی خویــش را بــر طریــق عــدل و بــه نیــت خافــت اعمــال نمایــد، 
 نــه بــر جــور و ســتم و هــوای نفــس و ریاســت طلبی. همان گونــه کــه حضــرت
بــا اســتناد بــه قــرآن کریــم هــدف ارســال رســوالن را اقامــه قســط و عــدل می دانــد: 
»لقد ارســلنا رســلنا بالبینــات و انزلنا معهــم الکتاب و المیــزان لیقوم الناس بالقســط...؛ 
براســتی )مــا( پیامبــران خــود را بــا دالیــل آشــکار روانــه کردیــم و بــا آن هــا کتــاب و 
تــرازو فــرود آوردیــم تــا مــردم بــه انصــاف برخیزنــد«.3و در آیــه ای دیگــر فرمودنــد: 

»...و امــرت ال عــدل بینکــم؛...و مأمــور شــدم کــه میــان شــما عدالــت کنــم...«.4
ــد کــه اعتمــاد و اتــکا  ــه مؤمنــان فرمودن  همچنیــن در آیــه دیگــر خطــاب ب
ــد، متمایــل نشــوید کــه آتــِش )دوزخ(  ــه کســانیکه ســتم کرده ان پیــدا نکنیــد: »ب
ــود و  ــد ب ــتانی نخواه ــما دوس ــرای ش ــدا ب ــر خ ــد و در براب ــما می رس ــه ش ب

ــد شــد«.5 ــاری نخواهی ســرانجام ی
1. بحاراالنوار، ج 47، ص 192.

2. همان.
3. سوره حدید، آیه 25.

4. سوره شوری، آیه 15.
5. سوره هود، آیه 113.
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 شــاید ایــن اســتنادات قرآنــی امــام ســجاد از آن روســت کــه عبدالملــک 
ــراً  ــه ظاه ــود ک ــده خ ــاق فریبن ــر اخ ــه خاط ــت ب ــش از خاف ــروان پی ــن م ب
قــرآن کریــم را حفــظ می کــرد و علــوم دینــی شــامل فقــه، تفســیر و حدیــث را 
ــرد و  ــز بســیار شــرکت می ک ــا نی ــس علم ــود و در مجل ــه ب ــرا گرفت ــی ف به خوب
بســیار بــه مســجد می رفــت و پیوســته قــرآن تــاوت می کــرد، اعتمــاد مــردم را 
تــا حــدودی جلــب نمــوده بــود. ولــی برخــاف انتظــار همــه، پــس از رســیدن 
بــه قــدرت، بــه کلــی تغییــر روش داد و رفتــار نامطلوبــی را در پیــش گرفــت و 
ــا  از همــان آغــاز خــود را معرفــی کــرده و مواضــع خــود را مشــخص نمــود ت
جاییکــه مــوج نفــرت مســلمانان را برانگیخــت و بی عدالتــی و ظلــم و ســتم در 

جامعــه فراگیــر شــد.
ــرای  ــت ب ــی عدال ــجاد، ویژگ ــام س ــی ام ــه سیاس ــاس اندیش ــر اس  ب
ــا  ــن صفــت نباشــد ی ــر در وجــود وی ای ــه اگ ــان اســت ک ــم اســامی چن حاک
ــد  ــل کن ــدات خــود عم ــه تعه ــد ب ــم به هیچ وجــه نمی توان ــف باشــد، حاک ضعی
ــازی،  ــض، باندب ــی، تبعی ــتم، بی انصاف ــه س ــان ب ــس بی گم ــد؛ پ ــدار بمان ــا پای ی
تمامیت خواهــی، اســتبدادگری و بیدادگــری کشــیده خواهــد شــد. پــس از 
دیــدگاه حضــرت حاکمیــت جامعــه اســامی فقــط شایســته کســانی اســت 
کــه عدالــت در وجودشــان رســوخ یافتــه باشــد، خــود هدایــت یافتــه باشــند تــا 

ــد. ــد دیگــران را ارشــاد کنن بتوانن
 امــام ســجاد بــا مشــاهده ماهیــت دغــل کارانــه و فاقــد توانایــی 
ــن  ــامی در ضم ــم اس ــای حاک ــه ویژگی ه ــاره ب ــه اش ــوی در ادام ــت ام حکوم
روایتــی فرمودنــد: »ســزاوارترین مــردم بــه حکومــت، توانمندتریــن، داناتریــن و 
آگاه تریــن فــرد بــه امــر الهــی اســت«.1حضرت در ایــن گفتــار، ضمــن تأکیــد 
بــر اصــل شایسته ســاالری در حــوزه زمامــداری بــه اصــل مجهــز بــودن حاکــم 
بــه علــم و دانــش همــراه بامعرفــت اشــاره نمــوده اســت؛ زیــرا در ایــن حــوزه- 
حکومــت داری- طبــق اندیشــه سیاســی حضــرت اگــر کار بــه شــخص نــاآگاه 
ــه گمراهــی می کشــاند.  و ناتــوان ســپرده شــود، قطعــًا چنیــن فــردی مــردم را ب

1. بحاراالنوار، ج 27، ص 395.
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ــر اشــاره نمــوده اســت: »شــما  ــن ام ــه ای ــز ب ــام علــی نی ــه ام ــه ک همان گون
خــوب میدانیــد کــه جایــز نیســت نــادان عهــده دار امورتــان شــود تــا بــا نادانــی 

خویــش، همــه را بــه گمراهــی بــرد«.1
ــای  ــد و رهنموده ــم خداون ــات محک ــاس آی ــر اس ــز ب ــجاد نی ــام س  ام
ــه عهــده شــخصی  پیامبراکــرم فرمــوده اســت: »هیــچ امتــی کار خویــش را ب
نگــذارد، درحالی کــه داناتــر از وی در ایــن میــان باشــد«.2 بــا ایــن بیانــات از امــام 
ســجاد مشــخص می شــود کــه علــم و آگاهــی در زمینه هــای گوناگونــی کــه 
بــه امــر حکومــت و زمامــداری مربــوط می شــود، تــا چــه انــدازه بــرای حاکــم 
و رهبــر ضــروری اســت. پــس کســی شایســتگی ایــن امــر خطیــر را دارنــد کــه 

آگاه تریــن مــردم در آن باشــند.

6� ولید بن عبدالملك )86-96(
 ولیــد فرزنــد عبدالملــک بــن مــروان بــن َحَکــم بــن عــاص بــن امیــه بــن 
عبــد شــمس بــن عبــد منــاف، ابوالعبــاس امــوی اســت. مــادرش والده، دختــر 
عبــاس بــن جــزء بــن حــارث بــن زهیــر عبســی اســت. وی در ســال 50 متولــد 
شــد. او پســر بــزرگ عبدالملــک اســت؛3 او کــه در دســتگاه شــاهی پــدرش، بــا 
عیــش و نــوش بــزرگ شــده بــود جوانــی فاقــد ادب بــود کــه روایتگــران تاریــخ 
نیــز از وی بــه عنــوان فــردی متکبــر، جبــار، ظالــم بوالهــوس و خوش گــذران و 
شــخصیتی فاقــد هرگونــه عقــل، درایــت و خردمنــدی یــاد کرده انــد؛ به گونــه ای 

کــه 63 ازدواج مکــرر بــرای او ثبــت شــده اســت.4
ــنایی  ــرب آش ــات ع ــو و ادبی ــم نح ــا عل ــت او ب ــده اس ــل ش ــن نق  همچنی
نداشــت و تــا آخــر عمــر نمی توانســت قواعــد عربــی را بــه کار ببــرد و هنــگام 

1. نهج البالغه، نامه 131.
2. بحاراالنوار، ج 29، ص 100.

3. البدایه و النهایه، ج 9، ص 161.
4. تاریخ الخلفاء، ص 223.
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ــد. ــش می ش ــتباهات فاح ــب اش ــان، مرتک ــتور زب ــاظ دس ــو از لح گفتگ
ــکاری را  ــد و جنایت ــر فاس ــت، عناص ــام خاف ــه مق ــیدن ب ــس از رس  وی پ
چــون »حجــاج بــن یوســف« در عــراق )البتــه حجــاج در دوران عبدالملــک نیــز 
ــرده اســت(،  ــا ک ــن منصــب ابق ــد او را در ای ــوده اســت و ولی ــن پســت ب در ای
»عثمــان بــن حبــاره« در حجــاز، »قــره بــن شــریک« در مصــر را بــه عنــوان امیــر، 
فرمانــدار و حاکــم بــر سرنوشــت مســلمانان مســلط کــرده بــود؛ هریــک از ایــن 
افــراد در بیدادگــری، ظلــم و ســتم و تجــاوز آن چنــان مشــهور بودنــد کــه مــردم 
ــکان خلیفــه از آن  ــه نحــوی کــه نزدی ــد ب ــه تنــگ آمــده بودن از دســت آن هــا ب
جملــه عمــر بــن عبدالعزیــز )بــرادرزاده ولیــد( نیــز بــه ایــن وضعیــت معتــرض 
شــد و گفــت: »زمیــن پــر از ظلــم و ســتم شــده اســت، خدایــا مــردم را از ایــن 

گرفتــاری نجــات بــده«.1
ــد: در  ــاد کرده ان ــن ی ــد چنی ــز از دوران ولی ــان نی ــی مورخ ــه برخ  البت
 دوران خافــت وی، مســجد جامــع دمشــق بنــا گردیــد و مســجد پیامبــر
ــرای  ــی ب ــه محل ــر شــهری ک ــز توســعه داده شــد، در ه و مســجداالقصی نی
ــن  ــن ای ــد و...همچنی ــاخته ش ــجدی س ــت، مس ــود نداش ــاز وج ــه نم اقام
دوران، دوره فتــح و پیــروزی مســلمانان در نبــرد بــا کفــار نیــز ثبــت گشــته 

اســت.2
ــت و  ــعت یاف ــرب وس ــرق و غ ــوی از ش ــت ام ــرو دول ــان او قلم  در زم
بخش هایــی از هنــد و نیــز کابــل و کاشــغر و طــوس و مناطــق مختلــف و وســیع 
ــس  ــا اندل ــات او ت ــه فتوح ــت و دامن ــامی پیوس ــاور اس ــور پهن ــه کش ــر ب دیگ
ــی  ــت فرمانده ــای تح ــس از نیروه ــوری اندل ــون امپرات ــت و قش ــداد یاف امت
»موســی بــن نصیــر« فرمانــده ســپاه اســام، شکســت خوردنــد و ایــن کشــور بــه 

ــاد. دســت مســلمانان افت

1. الکامل فی التاریخ، ج 5، ص 11.
2. البدایه و النهایه، ج 9، ص 75.
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موضع امام سجاد در برابر ولید بن عبدالملك
ــادآوری مجــدد غصــب شــدن  ــا ی ــز ب ــن دو دوره نی ــام ســجاد در ای  ام
ــا و  ــر عملکرده ــوی، در براب ــتمگر ام ــاطین س ــت س ــت در دس ــق حاکمی ح
ــد و ضمــن نکوهــش و  انتخاب هــای دســتگاه جــور وقــت نیــز ســکوت نکردن
ســرزنش شــدید از نحــوه برخوردهــای ظالمانــه کارگــزاران ســفاک و خون ریــز 
ــال  ــا اعم ــه ب ــی ک ــف ثقف ــن یوس ــاج ب ــژه حج ــک، به وی ــن عبدالمل ــد ب ولی
رفتارهایــی خشــن چــون: ویــران ســاختن خانــه خــدا، اهانــت بــه قبــر شــریف 
ــول  ــه رس ــی از صحاب ــادن گروه ــر نه ــان، ُمه ــجد ایش ــر و مس ــر، منب پیامب
خــدا چــون: جابــر بــن عبــداهلل انصــاری، انــس بــن مالــک، ســهل بــن ســعد 
ســاعدی و جمعــی دیگــر بــه قصــد خــوار و تحقیــر کــردن آنــان1 و حکومــت 
وحشــت و اختنــاق را بــه وجــود آورده و بــا زور و قلــدری بــا مــردم برخــورد 
می کردنــد، فرمودنــد: »در برابــر عمــل ناشایســت مفســدان و ظالمــان، بــا قلــب و 
زبــان بــه انــکار و مبــارزه برخیزیــد و بــر پیشــانی ســتمکاران بکوبیــد و در مســیر 

خــدا از مامــت مامتگــران نهراســید«.2
 در حقیقــت امــام ســجاد می خواســتند کــه مســلمانان را متوجــه نماینــد 
کــه اوالً ســکوت در برابــر شــخص ظالــم و ســتمگر بــه هیچ وجــه جایــز نیســت 
و از ســوی دیگــر نیــز بــه آنــان اعــام نماینــد کــه حاکــم حــق نــدارد افــراد فاقــد 
صاحیــت و شایســتگی را بــر مســند امــور و فرمانــداری بــر والیــات و ســایر 

ــد. ــئولیت ها برگزین مس
ــه عملکــرد ضعیــف ســاطین  ــی نیــز در انتقــاد ب  امــام در مــوارد فراوان
ــان،  ــر آن ــارت ب ــرل و نظ ــدم کنت ــزاران و ع ــاب کارگ ــوه انتخ ــوی در نح ام
ــه  ــا هم ــان ب ــه ایش ــد ک ــاره فرمودن ــی اش ــان عل ــد بزرگوارش ــیره ج ــه س ب
ســختگیری و دقتــی کــه در امــر انتخــاب افــراد شایســته و الیــق بــرای مقام هــا 
ــان  ــس از انتخابش ــش داشــت، پ ــزاران خوی ــی و کارگ ــئولیت های حکومت و مس
نیــز آنــان را بــه حــال خــود وانگذاشــتند کــه هــر کاری خواســتند انجــام دهنــد، 

1. تاریخ الخلفاء، ص 215.
2. اصول كافی، ج 5، ص 56.
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ــان نکاتــی همچــون: پنــد و اندرزهــای گوناگــون و  ــر آن بلکــه بــرای نظــارت ب
ــدار  ــزار صالح1هش ــار کارگ ــیوه و رفت ــی و ش ــان دادن خط مش ــی و نش راهنمای
ــاره فریبندگی هــای قــدرت و مقــام و لغــزش گاه هــا بازرســی کارگــزاران و  درب
فرمانــداران، تشــویق و تنبیــه کارگــزاران و حساســیت نشــان دادن بــه عملکــرد 
آنــان، نهــی از پذیــرش هدیــه و رشــوه را مرتــب بــه آنــان یــادآوری می نمودنــد.
ــا  ــوی ب ــتگاه ام ــا دس ــش ب ــای خوی ــه برخورده ــام در ادام ــن ام  همچنی
تذکــر ایــن نکتــه کــه، حاکــم اســامی بایــد از ویژگی هــای عقــل و خردمنــدی 
و درایــت نیــز برخــوردار باشــد؛ زیــرا الزمــه درســت انجــام هــر کاری دارا بــودن 
درایــت، عقــل و خردمنــدی اســت، بــار دیگــر ســفیه و نــادان بــودن ایــن حاکــم 
ظالــم امــوی را یــادآور شــدند. امــام ســجاد بــا تمســک بــه آیــه ای از قــرآن 
ــا؛ و  ــل اهلل لکــم قیام ــی جع ــوا الســفهاء اموالکــم آلت ــد: »و ال توت ــم فرمودن کری
امــوال خــود را کــه خداونــد آن را وســیله قــوام )زندگــی( شــما قــرار داده اســت 
بــه بی خــردان مســپارید«2درحالی که کســی بــر مســند امــور تکیــه زده بــود کــه 

شــهره فســاد اخاقــی، عیــش و نــوش، لهــو و لعــب و میگســاری و...بــود.
 وقتی کــه قــرآن کریــم تــا ایــن انــدازه ســپردن امــور بــه خردمنــدان را مــورد 
عنایــت خویــش قــرار داده اســت، طبیعــی اســت کــه مســئله حکومــت تــا چــه 
ــن  ــد خردمندتری ــداران بای ــًا زمام ــرد و قطع ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م ــدازه بای ان
مردمــان باشــند کــه از عقــل و درایــت بهتریــن و بیشــترین بهــره کافــی را داشــته 

باشــند تــا اینکــه بتواننــد امــور را خردمندانــه هدایــت کننــد.
ــان  ــر، چن ــن ام ــز ای ــام ســجاد نی  در مواضــع و اندیشــه های سیاســی ام
ــام  ــان ام ــه کام جدش ــهاد ب ــا استش ــه ب ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــورد عنای م
علــی فرمودنــد: »یحتــاج االمــام الــی قلــب عقــول و لســان قــوول و جنــان 
علــی اقامــه الحــق صــوول؛ پیشــوا و رهبــر بــه قلبــی اندیشــمند و زبانــی گویــا و 

ــر اقامــه حــق اســتوار باشــد نیازمنــد اســت«.3 دلــی کــه ب

1. همان، ج 3، ص 172.
2. سوره نساء، آیه 5.

3. محمد خوانساری، شرح غررالحکم، ج 6، ص 472.
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ــا  ــردم ب ــا م ــان ب ــن عبدالملــک آن چن ــد ب ــی گــواه اســت ولی ــخ به خوب  تاری
رفتــاری متکبرانــه و بی اعتنــا بــه خواســته های آنــان برخــورد نمــود و رفتارهــای 
خــاف آداب خویــش را تــا آنجــا پیــش بــرد کــه حضــرت فرمودنــد: »حاکــم 
ــلطه  ــی و س ــِس برتری جوی ــردم ح ــا م ــارش ب ــدارد در رفت ــق ن ــه ح به هیچ وج
ــا از  ــب ان تعطاه«،1ی ــا تح ــاس م ــی الن ــع ان تعط ــد: التواض ــته باش ــری داش گ
آن هــا فاصلــه گرفتــه و خــود را از دســترس مــردم دور نگــه دارد و حتــی بــرای 
خــود نســبت بــه آن هــا امتیــازات خاصــی را قائــل شــود. همان گونــه کــه امــام 
علــی نیــز فرمودنــد: »و ایــاک و االســتئثار بمــا النــاس فیــه اســوه؛ بپرهیــز از 
آنکــه چیــزی را بــه خــود مخصــوص داری کــه بهــره همــه مــردم در آن یکســان 

اســت«.2
 پــس بایســته اســت حاکــم اســامی در تمــام ســختی ها و مشــکات بــا مــردم 
شــریک باشــد، بــه نحــوی کــه بــه شــکل نمونــه و الگــوی آنــان باشــد. همچنیــن 
ــه  ــاب ب ــر تلویحــی خط ــه شــکل غی ــجاد ب ــام س ــنگرانه ام در مواضــع روش
ــن عبدالملــک کــه در اندیشــه های سیاســی حضــرت متبلــور اســت،  ــد ب ولی
حاکــم اســامی بایــد از خصلت هــای ناپســندی چــون: دنیاطلبــی، خودخواهــی، 
ــور و افراطــی،  ــت ک ــی، ریاســت طلبی، محب ــی، خودرای خودمحــوری، قدرت طلب
ــت،  ــدی، خصوم ــی، آزمن ــط، خودبین ــت، افراط وتفری ــت، خیان ــود و لجاج جح
بدخلقــی،  انتقــام،  بدبینــی،  تــرس،  حیله گــری،  حســادت،  ســازش کاری، 
ــتاب  ــادی، ش ــت، بی اعتم ــتایی، غفل ــر، خودس ــس، تفاخ ــت نف ــوزی، ذل کینه ت
ــه دور  ــاکاری و...ب ــدی، ری ــتی، ناامی ــام دوس ــی، مق ــهرت طلبی، جاه طلب ورزی، ش
ــای  ــان از آلودگی ه ــودن حاکم ــاک ب ــمند و واال پ ــع ارزش ــن مواض ــد. در ای باش
نفســانی و خصلت هــای غیرانســانی بــه شــدت موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت و 
به قــدری ایــن امــر مهــم اســت کــه حتــی از شــرایط واجــب شــمرده شــده اســت.

1. اصول كافی، ج 2، ص 124.
2. نهج البالغه، نامه 53.



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج1801

نتیجه
 امــام ســجاد در دوران زندگانــی خــود، فعالیت هــای گوناگــون و 
ــد.  ــاذ نمودن ــوی اتخ ــاطین ام ــا س ــورد ب ــی در برخ ــای متفاوت موضع گیری ه
برخوردهــای حضــرت آن چنــان حســاب شــده، بــه موقــع و در گامــی فراتــر 
بــه اصــاح و هدایــت جامعــه مســلمین نیــز منجــر شــده اســت کــه بــرای هــر 
ــت  ــب نیس ــای تعج ــه ج ــگفتی دارد! البت ــای ش ــی، ج ــر جایگاه ــردی در ه ف
ــز اندیشــه های سیاســی ایشــان  ــام ســجاد و نی ــی ام ــه زندگ ــا مطالع ــرا ب زی
می تــوان دریافــت کــه امــام خط مشــی خــاص اجتماعــی و شــیوه های 
مبارزاتــی خویــش را در برخــورد بــا ایــن حاکمیــت غاصــب بــر اســاس ســنجش 
ــکات و  ــات، مش ــی امکان ــان، ارزیاب ــرایط زم ــواالت، ش ــاع و اح ــق اوض دقی
ــم  ــون تنظی ــای گوناگ ــا و جبهه گیری ه ــا برخورده ــع موجــود و متناســب ب موان
ــت  ــت و والی ــگاه امام ــه ایشــان در جای ــا آنجــا ک ــد؛ ت ــزی می نمودن و برنامه ری
ــا  ــه تنه ــد ک ــان داده ان ــی نش ــود ابتکارات ــوی از خ ــاطین ام ــا س ــورد ب در برخ
ــن  ــود )ای ــوان نم ــی را می ت ــن برخوردهای ــار چنی ــق انتظ ــوای ح ــک پیش از ی
ــردی  ــا ف ــه ایشــان را تنه ــی اســت ک ــر برخــاف همــه آن ســخنان و نظریات ام
 ــام ــه ام ــد(. چنانک ــی می نماین ــف معرف ــار و رنجــور و ضعی ــه گیر، بیم گوش
آنــگاه کــه الزم اســت بــا موضع گیــری تنــد و صریــح و بــدون تعــارف خطــاب 
بــه ســاطین امــوی و وضعیــت نابســامان جامعــه از لحــاظ فرهنگــی، اقتصــادی، 
ــت  ــر، در پوشــش هدای ــد و در جــای دیگ ــاد می نمودن ــی انتق سیاســی، اجتماع
و پنــد و تذکــر بــه جامعــه و وظایــف آنــان )عــدم ســکوت و بی تفاوتــی مــردم 
ــر  ــوی دیگ ــاح و از س ــان اص ــب گفتم ــود( در قال ــت موج ــه وضعی ــبت ب نس
ــای  ــتراتژی ها و تاکتیک ه ــه و اس ــان تقی ــه گفتم ــری ب ــاس دیگ ــگاه حس در بزن

ــد. ــاص آن دوران روی آوردن خ
ــی  ــن الحســین در تمام ــی ب ــه عل ــن می باشــد ک  آنچــه مســلم اســت ای
ــت  ــه، حاکمی ــاح جامع ــه ها و اص ــای اندیش ــه احی ــا ب ــد ت ــوارد می خواهن م
بخشــیدن بــه دیــن الهــی از طریــق تبییــن و روشــنگری در راســتای ســوق دادن 
ــن  ــت در ای ــی اس ــد و بدیه ــدی بپردازن ــعادت اب ــال و س ــوی کم ــه س ــراد ب اف
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ــدر  ــانی نهضــت پ ــت و پیام رس ــداوم خــِط امام ــش رســالت در ت ــه نق ــتا ب راس
ــت. ــه اس ــی پرداخت ــه خوب ــان ب ــداد گرامی ش ــوارش و اج بزرگ

هیچ یــک  هرگــز  حکیمانــه،  برخوردهــای  ایــن  در   ســجاد امــام   
ــه در  ــان را چ ــی ش ــت غیرمردم ــان و دول ــت آن ــوی و خاف ــاطین ام از س
ــه  ــد؛ بلک ــق ننمودن ــد و تصدی ــی تأیی ــیره عمل ــه در س ــی و چ ــه سیاس اندیش
در هــر فرصتــی در جهــت افزایــش ســطح آگاهــی و بینــش مــردم نســبت بــه 
ــه  ــوی ب ــتگاه ام ــای ســاطین و دس ــات و کژروی ه ــی، انحراف ــائل حکومت مس
عنــوان دولتــی ناکارآمــد و نیــز ابــراز حقانیــت غصــب شــده خــود و خانــدان 

نموده انــد. تــاش   اهل بیــت
 بنابرایــن هرچنــد در تمامــی دوران امــام زین العابدیــن از ســوی دســتگاه 
حاکمــه تحــت نظــر قــرار داشــتند، اما ایشــان در تمام شــرایط ســخت و دشــوار، 
ــدر بزرگوارشــان و چــه پــس از  ــار پ ــه امامــت در کن چــه پیــش از رســیدن ب
ــود  ــرد خ ــه ف ــر ب ــاص و منحص ــای خ ــا جهت گیری ه ــت ب ــه امام ــیدن ب رس
ــر آب  ــش ب ــان را نق ــوی و درباری ــاطین ام ــای س ــا توطئه ه ــد ت ــعی کردن س
ســازند و نشــان دهنــد کــه دولــت امــوی، دولتــی غاصــب، ناصالــح، ناشایســت 
و بــه عبارتــی دولتــی ناکارآمــد اســت و در حقیقــت در چارچــوب اســتراتژی 
کان تشــیع از گفتمانــی بــه گفتمــان دیگــر بــا اهدافــی چــون بیــان مرجعیــت و 
تبییــن جایــگاه امامــت و تصریــح بــه نقــش سیاســی امامــان شــیعه )الهــی بــودن 
ــان  ــن را از آِن امام ــر زمی ــد ب ــینی خداون ــت و جانش ــت و خاف ــب امام منص
ــاد و  ــتن ی ــده نگه داش ــورا و زن ــت عاش ــون نهض ــنگری پیرام ــتن(، روش دانس
خاطــره آنــان، پنــد و ارشــاد امــت، تبییــن معــارف در کاس هــای دعــا، برخورد 
و مبــارزه بــا علمــای دربــاری، نشــر احــکام اســامی و تبییــن مباحــث تربیتــی 
ــه امربه معــروف و  ــه، اهتمــام ب ــن زمین ــا تحریفــات در ای ــارزه ب ــی، مب و اخاق
نهــی از منکــر و افشــاگری بــر ضــد ســاطین امــوی و زمامــداران ناصالــح آن 

ــد. ــی نموده ان ــن راه زحمــات فراوان ــان و...در ای ــا آن ــه ب و مقابل
 ــام ســجاد ــرداری از برخوردهــای ام  و ســرانجام آنچــه در جهــت الگوب
بــا ســاطین امــوی می تــوان دریافــت ایــن اســت کــه در هیــچ دوره و عصــری، 
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منصــب رهبــری ملــت مســلمان حــِق حاکمیــت طاغوتــی نیســت و امربه معــروف 
ــه دســت فراموشــی ســپرده شــود بلکــه یــک جامعــه  ــد ب و نهــی از منکــر نبای
متعهــد در برابــر کژروی هــای و فســادهای دســتگاه حاکمیــت برحســب امکانــات 
و فرصــت بــا طاغــوت بایــد مبــارزه نمایــد و در نهایــت اطاعــت از رهبــری در 
ــداوم  ــت ت ــه امام ــه ک ــت؛ همان گون ــب و الزم اس ــر و دوره ای واج ــر عص ه
نبــوت اســت والیت فقیــه نیــز تــداوم راه امامــان شــیعه و ســفارش آنــان اســت 

کــه در هــر جایگاهــی بایــد بــه آن توجــه و عنایــت نمــود.
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تبیین سیره اجتماعی امام سجاد در ارتباط با مردم
مریمکتابی1
شهرزادکتابی2

چکیده
 گرچــه امــروزه برخــی جنبه هــای زندگــی بشــر بــا پیشــرفت فّنــاوری 
ــالم و  ــی س ــط اجتماع ــت، لیکــن رواب ــده اس ــر ش ــر و راحت ت روان ت
کمال یافتــه کمتــر و گاه مختــل گشــته اســت؛ ازایــن  رو، جوامــع 
ــی اســالم در روابــط اجتماعــی  ــه اصــول و ارزش هــای متعال بشــری ب

ــد. ــاز دارن بیــش از پیــش نی
 بــر ایــن اســاس، نوشــتار حاضــر بــه مباحثــی از قبیــل: انســان 
ــا  ــام ب ــار اجتماعــی ام ــت رفت ــام ســجاد، اهمی ــگاه ام از ن
جامعــه، فنــون اساســی در برقــراری رابطــه بــا مــردم و اصــول 

ــردازد. ــی روز می  پ روان شناس
ــام  ــی ام ــه اندیشــه و ســیره عمل ــرد ک ــان نتیجــه می گی در پای
ــا مــردم، نگاهــی اســتوار و  ســجاد در برقــراری ارتبــاط ب
هدفمنــد بــه جایــگاه و کرامت وی در دســتگاه آفرینش اســت، 
ــدی  ــش ایشــان بینشــی توحی ــرا بین ــد؛ زی ــی ابزارمن ــه نگاه ن

ــانه دارد. ــی هستی  شناس ــی از وجــود مبان ــه حاک اســت ک
 ،ــجاد ــام س ــی، ام ــیره اجتماع ــیره، س ــدی: س واژگان کلی

ــدی. ــش توحی ــه، بین ــردم، جامع ــاط، م ارتب

مقدمه
 پدیــده »مجــاورت بــدون صمیمیــت« از ویژگی هــای جوامــع امــروزی اســت. 
مــا موفقیــت چندانــی در توســعه روابــط اجتماعــی کســب نکرده ایــم؛ علــت آن را 

1. كارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب.
2. كارشناس ارشد روانشناسی.
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نیــز بایــد در فقــدان مهارت هــای ارتباطــی جســتجو کــرد. مــا چــون نمی دانیــم 
ــم.  ــاط برقــرار کنیــم، رابطه هــا را کاهــش می دهی ــا دیگــران ارتب ــد ب ــه بای چگون
ــودن از مهارت هــای  ــول برخــوردار نب ــا، معل کاهــش رابطــه و ناســالمی رابطه ه

ارتباطــی اســت.
 ایــن امــر، در حالــی اســت کــه فطرتــًا انســان موجــودی اجتماعــی اســت و 
ــده زندگــی اجتماعــی شــکل  ــن رو، پدی ــد. ازای ــار دیگــران زندگــی می کن در کن
می گیــرد. زندگــی اجتماعــی نیــز از مســائل مهمــی اســت کــه موفقیــت در آن، 

ــح اســت. ــای صحی ــد برخــورداری از مهارت ه نیازمن
ــه دلیــل   هرچنــد برخــی چنیــن می پندارنــد کــه امــروزه وســایل ارتباطــی ب
ــای  ــر ج ــان ها ب ــی انس ــزایی در زندگ ــه س ــر ب ــاده، تأثی ــرفت های فوق الع پیش
گذاشــته اســت و بــا وجــود ایــن مســأله، نیــازی بــه تعامــل و برقــراری رابطــه 
ــف وســیعی از  ــه طی ــرده اســت ک ــت ک ــات ثاب ــا تجربی ــا دیگــران نیســت، ام ب
ــی  ــای زندگ ــی از ناکامی ه ــش مهم ــز بخ ــی و نی ــی و روان ــای روح بیماری ه
ــردم  ــا م ــه ب ــراری رابط ــی در برق ــا ناکام ــاط ی ــراری ارتب ــدم برق ــر ع ــه خاط ب
ــه  ــی ک ــت. کس ــاده انگاش ــد س ــی را نبای ــط اجتماع ــس رواب ــت. پ ــاع اس اجتم
ــا دیگــران رابطــه ای صحیــح و منطقــی برقــرار ســازد، دچــار تنش هــا،  نتوانــد ب
ــی او  ــر کل زندگ ــه ب ــد ک ــد ش ــادی خواه ــای زی ــه بحران ه ــکات و بلک مش
تأثیــر خواهــد داشــت و موجــب نارضایتــی و تنهــا مانــدن وی از ســوی مــردم، 
ــن  ــد. این چنی ــد ش ــخص خواه ــودِ ش ــرای خ ــز ب ــی نی ــبب ناکامی های ــه س بلک
انســانی یعنــی کســی کــه نتوانــد بــا مــردم در جامعــه از هــر گــروه، رده، طبقــه و 
ســامانه اجتماعــی روابــط متعادلــی داشــته باشــد، طبیعــی اســت کــه در اجتمــاع 
نیــز نمی توانــد، تعامــل مثبــت و ســازنده ای را برقــرار نمایــد. ازایــن رو، پیوســته 
ــرد.  ــج می ب ــی رن ــار روان ــواره از فش ــت و هم ــراب اس ــش و اضط ــال تن در ح
ــر  ــی ب ــر منف ــز کســب وکارش تأثی ــی او و نی ــت اجتماع ــر موقعی ــر، ب ــن ام همی

جــای خواهــد گذاشــت.
 امــا نبایــد فرامــوش کــرد همیــن برقــراری ارتبــاط و زندگــی جمعــی، نیازمند 
ضابطــه و قانــون اســت؛ زیــرا بــدون ضابطــه و پایبنــدی، شــالوده روابــط و نیــز 
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زندگــی اجتماعــی از هــم می پاشــد و در نتیجــه اجتمــاع هــم از بیــن مــی رود.
ــراری  ــت برق ــم جه ــتن اصــول حاک ــه کار بس ــردن و ب ــه ک ــن رو، توج  ازای
ارتبــاط بــرای تمامــی افــراد و از آن جملــه نهادهــای مختلــف اجتماعــی، امــری 
ضــروری اســت کــه بخــش عمــده ای از متــون دینــی نیــز بــه ایــن امــر مهــم- 
برقــراری روابــط بــا مــردم- اختصــاص دارد کــه مغفــول و محجــور مانده اســت؛ 
ــا مــردم  ــاط ب ــام ســجاد در ارتب ــن مــوارد، ســیره اجتماعــی ام یکــی از همی

اســت کــه در ایــن مجــال بــه بررســی آن خواهیــم پرداخــت.

1� تعاریف کاربردی
ــع  ــد در رف ــدی در هــر پژوهــش، بی تردی ــم کلی  بازشناســی واژه هــا و مفاهی
ابهــام تحقیــق، تأثیــر بــه ســزایی دارد. ایــن کار در واقــع بــه مفهــوم درک صحیــح 
موضــوع موردبحــث اســت کــه بررســی و حــل مســأله را نیــز میســر می ســازد؛ 
ــرد  ــه ســبب کارب ــی کــه ب ــژه در مقدمه هــای اجتماعــی، سیاســی و مذهب ــه وی ب
ــی  ــا نوع ــواره ب ــا، هم ــتعمال آن ه ــی در اس ــت علم ــدم دق ــیع واژگان و ع وس
ــن  ــه مت ــن پیــش از ورود ب ــم. بنابرای ــی مواجهی ــزاج معان ــم و امت اختــاط مفاهی
ــن  ــدی ای ــای کلی ــی واژه ه ــه بررس ــر ب ــژه و دقیق ت ــی وی ــا نگرش ــش، ب پژوه

ــم. ــتار می پردازی نوش
 مهم ترین واژه های موردنظر عبارت اند از:

1-1- سیره
 واژه ســیره اســم مصــدر از ســیر اســت. »ســین و یــاء و راء« ریشــه ای اســت 
ــه  ــز ب ــد.1 و نی ــت می کن ــردن دالل ــت ک ــدن«و حرک ــتن و روان ش ــر گذش ــه ب ک
معنــای رفتــن و ســیر کــردن در زمیــن اســت.2 راغــب اصفهانــی می نویســد: »ســیر 
یعنــی حرکــت در روی زمیــن، در زمیــن راه رفتــن و گذشــتن و عبــور نمــودن«.3

1. ابن زكریا، معجم مقاییس اللغه، ج 3، ص 120.
2. ابن منظور، لسان العرب، ج 6، ص 453.

3. راغب اصفهانی، المفردات، ص 247.
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ــه صــورت »ســیر« هــم حرکــت در روز  ــاء و راء« ب  ســه حــرف »ســین و ی
و هــم حرکــت در شــب را معنــا می دهــد، در حالــی کــه بــه صــورت »ســری« 
ــه نخســت ســوره اســراء در  تنهــا حرکــت در شــب را می رســاند.1چنانکه در آی

معنــای اخیــر آمــده اســت.
 »ِســیَره« یعنــی آن حالتی  کــه انســان دارد، نــوع خــاص حرکــت انســان، نــوع 
رفتــار. »ِســیَره« بــر وزن »فِعَلــه« اســت مثــل »فِطــَره« کــه در ایــن وزن، واژه بــر 
ــوع  ــی ن ــه« یعن ــتن، »ِجلَس ــی نشس ــه« یعن ــد،2 »َجلَس ــت می کن ــل دالل ــوع عم ن
نشســتن و »ِســیَره« نــوع حرکــت اســت،3 لــذا اهــل لغــت در توضیــح معنــای آن 
گفته انــد: »ســیره« طریقــه، هیــأت و حالــت اســت.4 و نیــز آن را ســنت، مذهــب، 
ــرد«  ــد. و از »ســیره ف ــا کرده ان ــار، راه و رســم، ســلوک و طریقــه معن روش، رفت
ــر کرده اند.5راغــب  ــردم تعبی ــان م ــه اعمــال او و کیفیــت ســلوکش می ــه صحیف ب
ــه  ــت ک ــی اس ــت و روش ــیره حال ــد: »س ــن واژه می نویس ــاره ای ــی درب اصفهان
انســان و غیرانســان، نهــاد و وجودشــان بــر آن قــرار دارد، خــواه غریــزی و خــواه 
اکتســابی باشــد. چنانکــه گفتــه می شــود فانــی ســیره و روشــی نیکــو یــا ســیره 
و روشــی زشــت دارد؛ و آیــه ســنعیدها ســیرتها االولــی6 یعنــی آن حالتــی کــه بــر 

آن بــوده کــه همــان چــوب بــودن آن اســت.7
 بــا توجــه بــه آنچــه از اهــل لغــت ذکــر شــد کــه ســیره را بــه معنــای ســنت، 
روش، مذهــب، هیــأت، حالــت، طریقــه و راه و رســم گفته انــد، می تــوان ســیره 

را نــوع رفتــار و ســبک رفتــار و طریقــه زندگــی معنــا کــرد.8
 واژه ســیره در اصطــاح اهــل فــن نیــز بــه معنــای حالــت انســان، یعنــی نــوع 

1. فراهیدی، كتاب العین، ج 7، ص 291.
2. ابن مالک اندلسی، الفیه ابن مالک فی النحو و الصرف، ص 41.

3. لسان العرب، ج 6، ص 454.
4. معجم مقاییس اللغه، ج 3، ص 121.
5. زمخشری، اساس البالغه، ص 226.

6. سوره طه، آیه 21.
7. المفردات، ص 247.

8. علی اكبر دهخدا، لغت نامه، ذیل واژهٔ »سیرت«.
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خــاص رفتــار و عمــل او اســت؛1 ازایــن رو، بســیاری ســیره را بــه معنــای طریقــه، 
هیئــت و حالــت دانســته اند.2

1-2- سیره اجتماعی
ــا نقــل شــده کــه معصومیــن، مصادیــق   در احادیــث بســیاری، ایــن معن
مختلــف یــک حقیقت انــد. لــذا، شــرح و بیــان ســیره عملــی یکــی از آن هــا در 
اجتمــاع، بــه معنــای ســیره عملــی دیگــر ائمــه نیــز در جامعــه هســت؛ بــا ایــن 
تفــاوت کــه بــه دلیــل شــرایط مکانــی و زمانــی خــاص، هــر یــک از معصومیــن 
ــًا  ــد؛ مث ــات خــود نشــان می دادن ــات را برجســته تر از دیگــر صف یکــی از صف
تعلیــم شــاگردان توســط امــام صــادق، فــرو بــردن خشــم در مقابــل دشــمنان 
 شــهادت در باالتریــن نــوع خــود توســط امــام حســین ،بــه امــام کاظــم

ــت. ــورت می گرف ص
ــن  ــدام از معصومی ــه، هرک ــت ک ــل اس ــا نق ــن معن ــز ای ــات نی ــا در روای  ام
چنانچــه در زمــان و مــکان معصــوم دیگــری می بودنــد، همــان صفــت برجســته 
معصــوم دیگــر، از آن هــا ســر مــی زد. اگــر امــام صــادق در زمــان و مــکان 
ــه  ــود ب ــهادت را از خ ــان دالوری و ش ــد، هم ــور می کردن ــین ظه ــام حس ام
 ــادق ــام ص ــان ام ــجاد در زم ــام س ــر ام ــا اگ ــتند و ی ــش می گذاش نمای

ــد. ــاگردان می پرداختن ــت ش ــم و تربی ــه تعلی ــت ب ــان کیفی ــا هم ــد، ب می بودن
 ایــن مطلــب، بــه آن معناســت که بیان ســیره عملــی هرکــدام از معصومین 
در اجتمــاع، بــه معنــای بیــان ســیره عملــی آن هاســت؛ مگــر آن جــا کــه صفــت 
ــود  ــر از خ ــور واضح ت ــی، به ط ــی- اجتماع ــاع سیاس ــل اوض ــه دلی ــی را ب خاص
ــجاد در  ــام س ــی ام ــیره اجتماع ــود س ــا مقص ــه در اینج ــد ک ــان می دادن نش
ارتبــاط بــا مــردم اســت؛ و رفتارهــا و برخوردهــای برجســته حضــرت بــا مــردم 

ــد.  ــان می  ده را نش

1. عالمه طباطبایی، المیزان، ج 16، ص 178.
2. فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج 3، ص 340.
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1-3- ارتباط
ــاز از توضیــح  ــاط« کلمــه ای تعریــف شــده و بی نی ــگاه اول کلمــه »ارتب  در ن
ــه  ــم پرســید ب ــم از خــود خواهی ــت کنی ــر کمــی دق ــا اگ ــه نظــر می رســد، ام ب
راســتی ارتبــاط یعنــی چــه؟ رابطــه بــه چــه معناســت؟ آیــا ارتبــاط همــان رابطــه 

اســت؟ و عملکــرد آن هــا چگونــه اســت؟
 در مــورد پرســش نخســت بایــد بگوییــم کــه مــا هــر لحظــه و همه جــا در 
حــال برقــراری ارتبــاط هســتیم. واژه ارتبــاط از یک  ســو، دارای مفهومــی واضــح 
و روشــن اســت و از ســوی دیگــر، دارای مفاهیمــی پیچیــده و غامــض اســت. 
ــه  ــان شــده اســت کــه ب ــرای ایــن واژه بی از دیــدگاه لغــوی، تعاریــف متعــدد ب
چنــد مــورد آن اشــاره می شــود: ارتبــاط بــه معانــی رســاندن، بخشــیدن، انتقــال 
دادن، آگاه ســاختن و مکالمــه و مــراوده آمــده اســت.1به بیــان دیگــر، ارتبــاط بــه 
معنــای ربــط دادن، بســتن، بســتن چیــزی بــه چیــزی و بربســتن می باشــد و در 
نقــش اســم مصــدر، بــه معنــای بســتگی، پیونــد، پیوســتگی و رابطــه اســت.2و در 
جــای دیگــر ارتبــاط بــه معنــای مبادلــه، گــزارش، اباغیــه، ابــاغ، نقــل و انتقــال، 

مــراوده و عمــل رســاندن و ابــاغ و... آمــده اســت.3
 در تعریــف اصطاحــی از میــان تعاریــف ارائــه شــده بــرای ارتبــاط 
ــزد.  ــی می ری ــف را پ ــام تعاری ــان تم ــف بنی ــه تعری ــردی، س ــن ف ــط بی و رواب
ــه  ــه کلی ــن ب ــرای دســت یافت ــا( جســتجو ب ــاط )ریطوریق ــزد ارســطو، ارتب در ن
وســایل و امکانــات موجــود بــرای ترغیــب و اقنــاع دیگــران اســت.4 از دیــدگاه 
ــان  ــاط می ــانی، ارتب ــات انس ــوم ارتباط ــی و دانشــمندان عل روان شناســی اجتماع
فــردی، فراینــدی اســت کــه طــی آن اطاعــات، معانــی و احساســات از طریــق 
ــی  ــود. یعن ــذارده می ش ــان گ ــران در می ــا دیگ ــی ب ــی و غیرکام ــای کام پیام ه
همــان فراینــد ارســال و دریافــت پیــام را ارتبــاط می گوینــد.5 بــر طبــق تعریــف 

1. وبستر، ص 826.
2. محمد معین، فرهنگ فارسی، ج 1، ص 189.

3. عباس آریانپور، فرهنگ كامل انگلیسی- فارسی، ج 1، ص 386.
4. مهدی محسنیان راد، ارتباط شناسی، ص 39..

5. اون هارجی كریستین، مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی، ص 90.
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ســوم، ارتبــاط میــان فــردی، یــک تعامــل گزینشــی نظام منــد، منحصربه فــرد و رو 
بــه پیشــرفت اســت کــه ســازنده شــناخت طرفیــن از یکدیگــر اســت و محصــول 

ــاط اســت.1 ایــن شــناخت، َخلــق معانــی مشــترک بیــن اعضــا و طرفیــن ارتب
 در پاســخ بــه پرســش دوم بایــد اظهــار داشــت کــه شــاید بارزتریــن تعریفــی 
کــه از واژه رابطــه از نظــر لغــوی می تــوان ارائــه داد، عبــارت اســت از: مجموعــه 
جنســی،  رابطــه  دوجانبــه:  واکنش هــای  و  کنش هــا  و  متقابــل  رفتارهــای 

زناشــویی،
سیاســی، اجتماعــی و... .2بــه بیانــی دیگــر تمــاس، گفتگــو، مــراوده یا دوســتی 
بیــن دو یــا چنــد شــخص. حــال بــا تمــام تفاســیر، همان گونــه کــه پیش تــر نیــز 
در تعریــف لغــوی ارتبــاط بیــان شــد، معیــن در فرهنــگ خــود اســاس ارتبــاط را 
رابطــه تعریــف می کنــد. لــذا از نظــر او، نوعــی ایــن همانــی بیــن ایــن دو واژه 

وجــود دارد.3

1-4- رفتار
 رفتــار عبــارت اســت از هر نوع پاســخ ارگانیســم )موجــود زنده( بــه محرک های 
بیرونــی و درونــی. در اصطــاح روان شناســی نیــز ایــن واژه، بــه کلیــه عملکردهــای 
ــه وضــوح می تواننــد  آشــکار و قابل مشــاهده فــرد اطــاق می شــود کــه دیگــران ب
آن را مشــاهده کننــد. وقتــی شــما قــدم می زنیــد، صحبــت می کنیــد یــا حرکتــی را 

از خــود نشــان می دهیــد، در واقــع یــک رفتــار انجــام داده ایــد.
ــا چنــد  ــار اجتماعــی کنــش متقابــل، فرآینــدی اساســی اســت کــه دو ی  رفت
انســان زبــان و اشــارات را بــه کار می گیرنــد و بــر حــرکات، افــکار، انتظــارات 
ــار  ــرد رفت ــد ف ــا چن ــد. دو ی ــل می گذارن ــر متقاب ــر تأثی ــای یکدیگ و رفتاره
ــی را  ــای اجتماع ــد و گروه ه ــرار می دهن ــل ق ــر متقاب ــت تأثی ــر را تح یکدیگ

پدیــد می آورنــد.

1. جولیاتی وود، ارتباطات میان فردی، ص 137.
2. حسن انوری، فرهنگ روز سخن، ص 585.

3. فرهنگ فارسی، ج 1، ص 189.
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1-5- مردم
ــه معنــای »انســان ها، آدمیــان، گــروه نامشــخصی   مــردم در فرهنــگ لغــت ب
از انســان ها کــه ویژگــی معینــی آن هــا را بــه یکدیگــر پیونــد می دهــد، ســاکنان 
ــن  ــه، ای ــر عام ــت.1 در تعابی ــده اس ــا« آم ــگان و غریبه ه ــران، بیگان ــی، دیگ جای
واژه بــا پســوندهایی همچــون: مــردم آزار، مــردم بــه دور، مردم پســند، مــردم دار، 

ــی رود.2 ــه کار م ــز، ب ــب، مردم گری ــت، مردم فری مردم دوس

1-6- جامعه
 از مجموعــه ارتباطــات انســانی بیــن گروه هــای اجتماعــی اســت کــه جامعــه 
پدیــد می آیــد. جامعــه انســانی، تنهــا مجموعــه ســاده ای از افــراد نیســت، بلکــه 
نظامــی اســت کــه از پیونــد آن هــا بــه دســت می آیــد. از نظــر دورکیــم، جامعــه 
تنهــا از ِگــرد آمــدن افــراد و از تجمــع انســان ها بــه وجــود نیامــده، بلکــه دارای 
هویــت خــاص و مســتقلی اســت کــه او ایــن هویــت مســتقل را وجــدان جمعــی 
ــراد  ــار اف ــه و رفت ــب یافت ــراد ترکی ــه از اف ــه جامع ــت ک ــی اس ــد. بدیه می نام
می توانــد موجــب تغییــر آن گــردد، ولــی در عیــن حــال، جامعــه دارای ماهیــت 
ــیاری از  ــه بس ــذارد. چنان ک ــر می گ ــراد تأثی ــار اف ــر رفت ــه ب ــت ک ــتقلی اس مس
ــرورش  ــه در آن پ ــه ای ک ــی جامع ــه راهنمای ــی ب ــای آدم ــا و کژرفتاری ه رفتاره

ــرد. ــکل می گی ــد، ش می یاب

2� خاستگاه پیدایش روابط اجتماعی
 از آنجــا کــه دیــن خــود مبــدع روابــط انســانی نیســت و بیشــتر نقــش تأییدی 
ــردم،  ــودن م ــن دار ب ــع دی ــاط موجــود را دارد و در واق ــر ارتب ــی در براب و امضای
آن هــا را بــه ســمت پی ریــزی ایــن مســأله نکشــانده اســت، پــس بایــد بررســی 
ــی  ــه عامل ــت؟ چ ــانی چیس ــط انس ــه رواب ــش این گون ــأ پیدای ــه منش ــرد ک ک
موجــب کشــیده شــدن بــه ســمت ایــن ارتباطــات شــده اســت؟ واضــح اســت 

1. فرهنگ روز سخن، ص 1129.
2. همان.
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تــا منشــأ پیدایــش و انگیــزه ظهــور روابــط اجتماعــی شــناخته نشــود، نمی تــوان 
ــرد و  ــی ب ــزار آن پ ــواع و اب ــه شــرایط، ان ــه حقیقــت آن هــا دســت یافــت و ب ب
آنــگاه بــا معیــار شــریعت در مــورد ارکان، شــرایط و انــواع آن قضــاوت نمــود.
ــه  ــر عاقان ــول تدبی ــا محص ــاع، تنه ــر در اجتم ــا یکدیگ ــان ها ب ــه انس  رابط
انسان هاســت کــه تمــام امــور از جملــه انســان های دیگــر را در مســیر 
رســیدن بــه اهــداف خــود بــه خدمــت می گیرنــد. یعنــی عقــا بــه ایــن نتیجــه 
ــران  ــاری دیگ ــب ی ــر و جل ــکاری یکدیگ ــدون هم ــا ب ــه در دنی ــیده اند ک رس
ــارغ از  ــد. چه بســا زندگــی ف ــام اهــداف زندگــی دســت یابن ــه تم ــد ب نمی توانن
حمایــت دیگــران کــه مــورد تهدیــد واقــع شــود بــه نابــودی منتهــی می  گــردد. 
این گونــه تفکــر و اســتدالل، آن هــا را بــه پی ریــزی برقــراری رابطــه بــا دیگــران 
در جامعــه و دریافــت کمــک از همنــوع خویــش ســوق داده اســت تــا اهــداِف 
ــد. یکــی  ــه دســت آورن ــا یکدیگــر ب ــاری ب ــاط و همی خــود را در رهگــذر ارتب
ــته اند  ــه پنداش ــا این گون ــه اســت. گوی ــردم جامع ــا م ــه ب ــاط، رابط ــواع ارتب از ان
ــه کــه جامعــه انســانی و اهــداف زندگــی، بــدون ارتبــاط اقتصــادی و  همان گون
آموزشــی از ســامت الزم برخــوردار نیســت و زندگــی بــدون آن هــا رو بــه فنــا 
ــردم در  ــا م ــتی ب ــاط دوس ــارغ از ارتب ــی ف ــور زندگ ــت، همین ط ــودی اس و ناب
صحنــه اجتمــاع، یــک زندگــی ســالم، رو بــه رشــد و حتــی بهبــودی نیســت و 
بــرای رســیدن بــه اهــداف زندگــی و برخــورداری از ســامت روحــی و روانــی 
ــا  ــتی ب ــاط دوس ــود ارتب ــی، وج ــردی و اجتماع ــل ف ــاده تکام ــت در ج و حرک
ــاط اقتصــادی و فرهنگــی ضــروری می باشــد.  ــد ارتب انســان ها در جامعــه همانن
بنابرایــن برقــراری رابطــه دوســتی بــا آن هــا محصــول تدبیــر عاقانــه عقاســت.

3� انسان و رابطه هایش
ــر  ــر اث ــی ب ــال آدم ــت؛ کم ــر اس ــی پذی ــو و تعال ــودی کمال ج ــان موج  انس
ُحســن انجــام وظایفــی بــه دســت می آیــد کــه بــه موجــب روابــط گوناگــون او 
ــا خــود، خداونــد و همنوعــان بــر عهــده اش نهــاده شــده اســت. ایــن روابــط  ب

از: عبارت انــد 
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3-1- رابطه انسان با خود
ــی در  ــی آدم ــه توانای ــد ک ــن باورن ــر ای ــی، ب ــار اجتماع ــمندان رفت  اندیش
انجــام دادن هــر چیــزی در زندگــی، بــر تــوان او در هدایــت سیســتم عصبــی اش 
ــزی  ــرد را، برنامه ری ــیله ف ــی به وس ــتم عصب ــت سیس ــوان هدای ــی اســت.1 ت مبتن
ــم  ــود( عل ــا خ ــه ب ــزی )رابط ــن برنامه ری ــد. ای ــود می نامن ــا خ ــات ب ارتباط
ــم،  ــن عل ــت. ای ــوب اس ــج مطل ــاد نتای ــرای ایج ــن ب ــر ذه ــی اداره بهت چگونگ
ــه می دهــد.  ــه مســتمر را ارائ ــج بهین ــز چگونگــی ایجــاد نتای ــد گشــودن رم کلی
ــری  ــا به کارگی ــد ب ــراد می توانن ــا خــود، اف ــات ب ــزی ارتباط ــر اســاس برنامه ری ب
ــه موفقیت هــای بزرگــی دســت یابنــد. در واقــع  ــوان مغــزی و بدنــی خــود، ب ت
ــران را  ــده دیگ ــره کنن ــای خی ــد موفقیت ه ــی می توانن ــود حت ــر خ ــلط ب ــا تس ب
بازســازی و تقلیــد کننــد. پژوهشــگران معتقدنــد کــه اگــر کســی در ایــن جهــان 
فضیلتــی را کســب کــرده کــه مــورد توجــه دیگــران قــرار دارد، بــه آن دلیل اســت 
کــه مایــل بــه پرداخــت هزینــه زمــان و تــاش بــرای آن بــوده اســت. بــه بیــان 
دیگــر وی حاضــر بــوده اســت کــه بــا کنتــرل مغــز، روان و بــدن خــود بــه ایــن 

ــد. ــت یاب ــا دس موفقیت ه
 همچنیــن ایــن امــر از چنــان اهمیتــی برخــوردار اســت کــه قــرآن نیــز بــدان 
اشــاره نمــوده اســت2 و در ســرلوحه همــه برنامه هایــش، خودســازی را مطــرح 
می ســازد؛ زیــرا اگــر ایــن »خــود« ســاخته شــود؛ »خــود« ی کــه دارای فطریــات 
ــدأ وجــود  ــده شــده مب و ابعــاد وجــودی گوناگــون اســت. »خــود« ی کــه آفری
اوســت و ره بــه ســوی او دارد. »خــود« ی کــه می توانــد جانشــین خــدا بــر روی 
ــدی  ــن اســتوار توحی ــه ســوی آیی ــر رو ب ــه اگ ــرد. »خــود«ی ک ــرار گی ــن ق زمی
ــه  ــد ب ــدی دســت خواهــد یافــت و اگــر از آن دوری جوی ــه ســعادت اب ــد ب کن
ــد، جامعــه ای را  شــقاوت ابــدی خواهــد رســید. »خــود«ی کــه اگــر ســالم بمان
احیــا خواهــد کــرد و اگــر دچــار مســخ شــود ملتــی را نابــود خواهــد ســاخت، 

1. علی رضائیان، مدیریت رفتار، ص 332.
ــده،105، ســوره بقــره،187، ســوره  2. ســوره نســاء،107-29، ســوره انعــام، 31، ســوره هــود،47، ســوره مائ

حشــر،18.
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دیگــری و دیگــران بــرای وی مطــرح خواهنــد بــود و اگــر ایــن »خــود« ویــران 
شــود، دیگــری بــرای وی معنــا و مفهومــی نخواهــد داشــت.

3-2- رابطه انسان با خدا
ــه  ــود دارد، رابط ــه وج ــط چندگان ــان رواب ــه در می ــه ای ک ــن رابط  مهم تری
ــن رابطــه اســاس همــه رابطه هاســت و هــر  ــع ای ــا خداســت و در واق انســان ب
رابطــه ای کــه انســان بــا دیگــران برقــرار می ســازد، بایــد بــر مبنــای ایــن رابطــه 
باشــد؛ زیــرا انســان بــه عنــوان مخلــوق خداونــد، نیازمنــد بــه برقــراری رابطــه 
بــا خالــق خــود اســت. ازایــن رو، رابطــه انســان بــا خداونــد در طــول زندگــی، 
رابطــه ای ضــروری و شایســته اســت. البتــه برقــراری رابطــه انســان بــا خــدا در 
گــرو وظایفــی اســت کــه قــرآن از آن هــا بــا تعابیــری همچــون پذیــرش والیــت 
و سرپرســتی خدا،1پرســتش و اطاعــت محــض و مطلــق از حضــرت حــق،2راز و 
نیایــش بــا آفریــدگار،3 شــکر نعمت هــای الهــی،4 انجــام همــه اعمــال بــا نیــت و 

ــد. ــاد می کن ــر او5 ی ــوکل ب ــی و ت ــزه خدای انگی
 شــاید دلیــل ایــن همــه تأکیــد بــر انجام ایــن امــور و وظایــف در ایجــاد رابطه 
بــا خداونــد، ایــن اســت کــه همــه ایــن مســائل ســبب کمــال انســان می شــود و 
برقــراری ایــن نــوع رابطــه را انســان تنهــا بــا خــدای خویــش می توانــد برقــرار 

کنــد و در مــورد غیرخــدا، چنیــن رابطــه ای صــادق و جایــز نیســت.

3-3- رابطه انسان با دیگران
ــا  ــل ب ــه تعام ــوط ب ــاع، مرب ــان در اجتم ــه انس ــی از رابط ــش قابل توجه  بخ
دیگــران اســت، زیــرا انســان بــه عنــوان موجــودی مســئول، متعهــد و اجتماعــی 
ــرد،  ــه شــکل می گی ــا جامع ــه ب ــا در رابط ــش تنه ــاد وجودی ــه بســیاری از ابع ک

1. سوره شوری، آیه 9.
2. سوره آل عمران، آیه 64.

3. سوره مؤمن، آیه 60.
4. سوره ابراهیم، آیه 7.

5. سوره آل عمران، آیه 160، سوره ابراهیم، آیه 11.
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ــط  ــه از محی ــردی ک ــد. ف ــاوت باش ــراد بی تف ــن اف ــه ای ــبت ب ــد نس نمی توان
ــک  ــدون ش ــرد، ب ــاه می ب ــه ای پن ــه گوش ــازد و ب ــود را دور می س ــی خ اجتماع
بســیاری از اســتعدادهایش را از رشــد صحیــح بــاز مــی دارد. حتــی نظریه پــردازان 
ــول  ــران- را معل ــا دیگ ــان ب ــه انس ــه- رابط ــن خصیص ــز ای ــی نی ــوم اجتماع عل
نیازهــای متنــوع آدمــی دانســته اند؛ زیــرا نیازهــای او- بــا توجــه بــه اســتعدادهای 
مختلــف نهفتــه در وجــودش- بــا معاشــرت، تبــادل افــکار و ایجــاد روابــط نیکــو 
بــا همنوعــان، در یــک اجتمــاع ســازمان یافته انســانی تأمیــن می شــود و بــر اثــر 
همیــن معاشــرت ها و تبــادل افــکار، روابــط انســانی شــکل می گیــرد و فرهنــگ 

ــد. ــود می آی ــه وج ــانی ب انس

4� شتاب تغییر، رابطه انسان و تحوالت معاصر
ــت؟  ــر چیس ــر حاض ــط در عص ــی رواب ــت واقع ــید، ماهی ــد پرس ــال بای  ح
آیــا روابــط اجتماعــی انســان ها بــا یکدیگــر بــه همــان شــکل گذشــته موجــود 

اســت؟
 در پاســخ بایــد گفــت، شــکی نیســت کــه انســان حاضــر، وارد عصــر بحــران 
ــا شــتاب پشــت  ــه طــور تسلســل  وار و ب شــده اســت و چــون مراحــل گــذر ب
ــن  ــت. در چنی ــور نیس ــران متص ــن دوره بح ــرای ای ــی ب ــد، پایان ــرهم می آین س
شــرایطی، روابــط اجتماعــی نیــز تحــت تأثیــر قــرار گرفته اســت؛ هرچنــد ذهنیت 
بشــر بــا چنیــن وضعیتــی خــو نگرفتــه اســت و حافظــه تاریخــی مــا نیــز ریشــه 
در ثبــات و آرامــش دارد پــس نظــام فکــری و ادراکــی مــا آمادگــی رویارویــی بــا 
یــک دوران بی قــراری، سرگشــتگی و بحرانــی را نــدارد. بنابرایــن بایــد پذیرفــت 
ــر  ــی اش تغیی ــا شــش عنصــر زندگ ــه انســان ب ــر، رابط ــتاب تغیی ــر ش ــه در اث ک

کــرده اســت:

4-1- رابطه انسان با انسان
ایــن نــوع رابطــه از شــتاب تغییــر متأثــر می شــود و گــذرا و ناپایــدار 
ــط  ــد. اســتمرار رواب ــد و می رون ــا ســرعت بیشــتری می آین می شــود. انســان ها ب
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انســان ها کمتــر شــده اســت. حلقــه روابــط اجتماعــی کــه در گذشــته همــراه بــا 
ــادی  ــان های زی ــود. انس ــا می ش ــته و جابج ــریع گسس ــی س ــود، خیل ــان ها ب انس
ــاد  ــد و چــون میــزان رفت وآمــد آدم هــا زی وارد زندگــی مــا می شــوند و می رون
ــان ها  ــط انس ــد و رواب ــکل نمی گیرن ــق ش ــدار و عمی ــتی های پای ــود، دوس می ش
بــا هــم گــذرا و ناپایــدار می شــود، پــس معیارهــای روابــط اجتماعــی هــم تغییــر 

می کنــد.

4-2- رابطه انسان با مکان
جابه  جایی هــا زیــاد شــده اســت و انســان ها خیلــی راحــت، از ریشــه 
ــی  ــه دوش ــه ب ــر خان ــا وارد عص ــوند. م ــدا می  ش ــان ج ــی خودش ــکان اصل و م

ــت.  ــد اس ــر جدی ــده عص ــرت، پدی ــده مهاج ــده ایم، پدی ش

4-3- رابطه انسان ها با ایده ها و اندیشه ها
ســرعت تولیــد آگاهــی و اطاعــات و دانــش جدیــد خیلــی عجیــب اســت! 
ــد علمــی در زمینه هــای گوناگــون  ــه جدی ــه و یافت ــک مقال ــه ی ــار دقیق هــر چه
ــو  ــی خ ــای قبل ــات و یافته ه ــه اطاع ــوز ب ــا هن ــن م ــود. ذه ــن می ش تدوی
ــد و  ــرو می شــود کــه می آین ــد روب ــی جدی ــا اندیشــه ها و ایده های ــه ب ــه ک نگرفت
ــد مســأله قطعیــت در علــم معنــای خــودش را از دســت داده اســت؛ در  می رون

ــد. ــی می کن ــی را نف ــد، قبل ــد می آی ــه جدی ــزی ک چی

4-4- رابطه انسان ها با مشاغل و سازمان ها
تغییــر شــغل یــا تغییــر محــل در گذشــته کاری بــی  ارزش بــود؛ ولــی امــروز 
ــد و از  ــا نمانن ــه یک  ج ــت ک ــن اس ــان ای ــا افتخارش ــده و آدم ه دارای ارزش ش
یک  جــا مانــدن احســاس بی تحرکــی و ســکون می کننــد لــذا در یک  جــا 

ــردن برایشــان ســخت اســت. ــت ک خدم
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4-5- رابطه انسان ها با اشیاء
فرهنــگ یک بارمصــرف نشــانه ایــن تحول اســت. فرهنــگ اشــیاء دورریختنی، 
روزگاری در تولیــد صنعتــی اصــل بــر دوام بــود و از ایــن راه ســود و اعتبــار بــه 
ــم. عمــر  ــزی را نمی بینی ــن چی ــه دیگــر چنی ــد. اآلن سال هاســت ک دســت می آم
ــا  ــم ب ــدگان ه ــلیقه های مصرف کنن ــد. س ــف کرده ان ــال تعری ــج س خــودرو را پن
همیــن ســرعت در حــال تغییــر اســت. تنــوع بــه جــای دوام، یــک اصــل شــده 
اســت و می خواهنــد کــه کاالی جدیــد و متنــوع عرضــه شــود. ایــن تحــوالت، 
ارزش را از داشــتن بــه بــودن تغییــر داده اســت. در کشــورهای پیشــرفته، خیلــی 
از اشــیایی کــه زندگــی را تأمیــن می کنــد بــا هــر جابجایــی باقــی می گذارنــد و 

بــا یــک چمــدان ســبک حرکــت می کننــد.

4-6- رابطه انسان ها با زمان
ــادی نداشــته  ــاوت زی ــد نســل گذشــته تف ــا چن ــا ب گرچــه طــول زندگــی م
ــتر را از  ــیار بیش ــی بس ــده و تجربیات ــتر ش ــان بیش ــرض زندگی م ــا ع ــت، ام اس
ــال  ــل س ــول چه ــم. در ط ــته درک می کنی ــل های گذش ــود در نس ــان خ همنوع
تجربیــات متنــوع و متفاوتــی را می بینیــم کــه قبــًا بــرای درک آن هــا شــاید یــک 

قــرن زمــان الزم بــود.
ــانی در  ــط انس ــر در رواب ــوالت معاص ــار تح ــفی آث ــاظ فلس ــه لح ــن ب  بنابرای
جامعــه را می تــوان در ســه شــاخصه دانســت کــه مهم تریــن آن هــا عبارت انــد از:
4-6-1- بی تفاوتــی اخاقــی: بی تفاوتــی اخاقــی مخصوصــًا در میــان نســل 
ــی در  ــن بی تفاوت ــی از ای جــوان معضــل جــدی شــده اســت. نمونه هــای فراوان
ــده می شــود: ــز دی ــط خانوادگــی نی ــی رواب ــط اجتماعــی و حت صحنه هــای رواب

4-6-1-1- خانه های سالمندان؛
4-6-1-2- عــدم اعتقــاد بــه زندگــی در کنــار پــدر و مــادر زوجیــن پــس از 

ازدواج؛
ــاداری،  ــاد، وف ــل: اعتم ــی مث ــه واژه های ــبت ب ــادی نس 4-6-1-3- بی اعتق

دوســتی بی شــائبه.
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4-6-2- فردیــت ذره ای یــا ســلولی: مناســبات موجــود در روابــط در جامعــه 
چــه مناســبات پیشــرفته شــهری و چــه مناســبات اقتصــادی و اجتماعــی، افــراد را 
تنهــا کــرده اســت. هرکــس بــه فکــر شــخص و منفعــت شــخصی خــود اســت. 
ــرار  ــی ق ــی و بی کســی، موضــوع بحــث فراوان ــا احســاس تنهای ــی ب ــن تنهای ای
ــتان 42  ــد و در انگلس ــکا 52 درص ــاق در آمری ــم ط ــرا رق ــت. چ ــه اس گرفت
ــاز  ــده و کارس ــدر پیچی ــر آن ق ــدات بش ــه تولی ــرا درحالی ک ــت؟ چ ــد اس درص
ــه  ــا، خــود رشــد همه جانب ــن کااله ــا و خــوب اســت، انســاِن ســازندهِ ای و زیب
ــه  ــار این هم ــه، دچ ــران در جامع ــا دیگ ــود ب ــط خ ــت؟ و در رواب ــرده اس نک
مشــکات شــده اســت؟ در منــزل افــراد ناهــار و شامشــان را تنهایــی می  خورنــد، 
ــول و  ــوی پ ــواده کــم شــده و صحبت هــا بیشــتر ب ــا اعضــای خان حشرونشــر ب
چانه زنــی بــر ســر منفعــت شــخصی می دهــد، در چنیــن وضعیتــی چــه توقعــی 

ــوان داشــت؟ ــردم می ت ــا م ــراری رابطــه ب ــرای برق ب
ــوان  ــل ج ــار نس ــروز، رفت ــط ام ــی: در رواب ــی و بی هدف 4-6-3- بی هویت
ــی و  ــد و تعال ــزه رش ــت. انگی ــده اس ــی ش ــی و بی هدف ــی بی هویت ــار نوع دچ
انگیــزه الزم بــرای ارزش هــای موجــود بشــری را احســاس نمی کننــد. بعضی هــا 
تعبیــر می کننــد کــه نســل امــروز دچــار بی تفاوتــی ارزشــی شــده اند. می گوینــد 
ارزش هــای اخاقــی مــا بی پشــتوانه شــده اســت و قــادر بــه دفــاع و تثبیــت آن 
نیســتیم. مایه هــای عمیــق فرهنگــی کــه پشــتیبان ایــن ارزش هــا باشــد، سســت 
ــه  ــت ک ــم هس ــن ه ــده ایم و همی ــار ش ــی دچ ــر فرهنگ ــی فق ــده و به نوع ش
ــه  ــه نوعــی ب ــه می شــوند و ب ــم و آداب فرهنــگ بیگان ــی جــذب عائ ــه راحت ب

ــود. ــت داده نمی ش ــران، اهمی ــا دیگ ــه ب ــراری رابط برق

5� علت حصر شدن رفتار نیك در جوامع انسانی
ــش  ــال گرای ــه کم ــش ب ــرت کمال جوی ــای فط ــه اقتض ــاز ب ــی از آغ  آدم
ــد  ــه آن عاقه من ــی دارد و ب ــال را دوســت م ــه کم ــه ای ک ــد، به گون نشــان می ده
ــازش را  ــادر نی ــه م ــن احســاس ک ــا ای ــادر، ب ــه م ــش ب ــه و گرای می شــود. عاق
بــرآورده می ســازد، از آغازیــن نمودهــای ایــن حقیقــت اســت. البتــه از آنجــا کــه 
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انســان، پیــش از یافتــن هرکــس، ابتــدا خــود را می یابــد، پــس طبیعــی اســت کــه 
ــه حــب ذات  ــه خــود عاقه منــد باشــد کــه از آن ب ــدارد و ب خــود را دوســت ب
تعبیــر می کننــد. عاقــه بــه خــود از آغــاز حیــات بــا انســان همــراه اســت، ولــی 
ــا تربیت هــای  ــه کمــاالت دیگــران نمی شــود. ب ــع از توجــه او ب ــه مان ایــن عاق
ناصــواب کــه شــرح آن از عهــده مقالــه خــارج اســت، توجــه آدمــی بــه خــود 
ــه ای  ــود، به گون ــار می ش ــش گرفت ــِر خوی ــده و در حص ــور ش ــوف و محص معط
کــه خــود را می بینــد، بــه خــود می اندیشــد، خــود را دوســت دارد، بــرای خــود 
ــی آورد،  ــا رو م ــه دنی ــر ب ــزد. اگ ــش اســت می گری ــه زیان ــد و از آنچــه ب می طلب
بــرای خــود رو مــی آورد و اگــر حاضــر بــه اطاعــت از فرامیــن الهــی بشــود نیــز 
ــدازه  ــه در ان ــد؛ اگرچ ــن می کن ــش چنی ــرت خوی ــا و آخ ــت دنی ــرای مصلح ب

نــگاه بــه خــود، بیــن او و دنیادوســتان فــرق بســیار اســت. 
ایــن توجــه بــه خــود، همان چیزی اســت کــه از آن بــه انانیــت تعبیــر می کنند. 
ــس  ــز و هیچ ک ــه هیچ چی ــد ک ــوت می یاب ــدازه ای ق ــگاه گاه به ان ــن ن ــه ای البت
ــه  ــش ب ــاالت خوی ــدن کم ــد و از دی ــود می بال ــه خ ــد، ب ــود نمی بین ــز خ را ج
ــا  ــه ارزش هــا و کمــاالت دیگــران بی اعتن ــل، ب ــار می شــود. در مقاب ُعجــب گرفت
می شــود تــا آنجــا کــه یــا آن هــا را نمی بینــد یــا بــا عناوینــی از قبیــل وظیفــه و 
تکلیــف در بــی ارزش جلــوه دادن کمــاالت افــراد می کوشــد، بــه عبارتــی آنــان 
را مــورد لطــف و محبــت و رفتــار مطلــوب خویــش قــرار نمی دهــد و بــه آنــان 
روی خــوش نشــان نمی دهــد. بــه عنــوان مثــال اگــر از کســی خدمتــی مشــاهده 
کنــد، بــه جــای تمجیــد و تکریــم، می گویــد خدمــت کــردن وظیفــه او اســت و 
ــران  ــای دیگ ــد خوبی ه ــه نمی توان ــد و بلک ــرد. او نمی خواه ــن می ک ــد چنی بای
را ببینــد و برعکــس، توجهــش بــه عیــوب دیگــران بــه ســرعت جلــب شــده و 
ــرای هــر  ــد و ب ــه مامــت آن هــا می گشــاید. عیب هــای خــود را نمی بین ــان ب زب
ــت، نشــان  ــوان گف ــه می ت ــن اســت ک ــازد. ای ــاده می س ــی آم اعتراضــی، توجیه
ــی ســاخته و از  ــش زندان ــاع را در خوی ــک در اجتم ــاری مناســب و نی دادن رفت
دوســت داشــتن ســایر مــردم و محبــت کــردن بــه آنــان عاجــز می شــود. خــود 
ــه  ــد، ن ــا هرکــس دوســتی کن ــی ب را دوســت دارد، شــیفته خــود می شــود و حت
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ــه او را  ــرای آن اســت ک ــط ب ــه او را دوســت دارد، بلکــه فق ــرای آن اســت ک ب
برطرف کننــده نیــازی از نیازهــای مــادی یــا روحــی- روانــی اش در مــکان و یــا 
زمانــی خــاص می بینــد؛ ازایــن رو تنهــا اســت و از تنهایــی رنــج می بــرد و صــد 
ــط  ــرا فق ــت؛ زی ــود او اس ــای خ ــه خودخواهی ه ــی، نتیج ــن تنهای ــه ای ــه ک البت
ــا دیگــران ارتباطــی  ــد و ارتباطــش ب ــاور دارد و فقــط خــود را می بین خــود را ب
ــرآورده  ــزاری در ب ــه چشــم اب ــه دیگــران را ب ــا ک ــن معن ــه ای ــزاری اســت، ب اب

ــرد. ــش می نگ ــردن نیازهای ک

6� رفتار مطلوب اجتماعی، مهارت یا معرفت
 برخــی معتقدنــد کــه رفتــار اجتماعــی مطلــوب، مبتنــی بــر نوعــی معرفــت 

ــی دارد. ــای اساس ــا آن تفاوت ه ــی ب اســت ول
ایــن نکتــه ســبب شــده کــه برخــی ماننــد اریــک فــروم، ایــن مقولــه را از ســنخ 
هنــر یــا مهــارت بداننــد. بــه اعتقــاد آنــان، برخــی از انســان ها، چگونگــی رفتــار 
نیــک در جامعــه بــا مــردم را مهــم نمی داننــد یــا بــا آن آشــنا نیســتند. ایــن ســخنان 
ــد، برخــی هــم آن را  ــارت را ندارن ــا مه ــر ی ــن هن ــا ای ــه آن ه ــن معناســت ک بدی
بســیار ســاده و حتــی بــی ارزش بــه شــمار می آورنــد. آنــان می گوینــد، نخســتین 
قــدم ایــن اســت کــه بدانیــم رفتــار نیــک اجتماعــی یــک هنــر اســت همان گونــه 
کــه زیســتن یــک هنــر اســت. اگــر بخواهیــم یــاد بگیریــم کــه چگونــه می تــوان 
بــه دیگــران خوش خلقــی نماییــم، بایــد همــان راهــی را انتخــاب کنیــم کــه بــرای 
آموختــن هــر هنــر دیگــر ماننــد موســیقی، نقاشــی، نجــاری، طبابــت یــا مهندســی 
بــدان نیازمندیــم. بــرای آموختــن هــر هنــر معمــوالً بایــد دو مرحلــه را پیمــود: اول 

تســلط بــر جنبــه نظــری؛ دوم تســلط بــر جنبــه عملــی.
اگــر بخواهیــم هنــر پزشــکی را بیاموزیــم، بایــد اول بــدن انســان و بیماری های 
گوناگــون آن را بشناســیم، امــا پــس از آنکــه همــه معلومــات نظــری را کســب 
کردیــم، هنــوز ایــن شایســتگی را نداریــم کــه مــا را پزشــک خطــاب کننــد. تنهــا 
پــس از تجربــه فــراوان ممکــن اســت در ایــن کار مســلط شــویم؛ یعنــی وقتــی 
نتیجــه معلومــات نظــری مــا بــا آنچــه از راه تجربــه بــه دســت آورده ایــم بــا هــم 
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یکــی شــود، در مــا بصیــرت کــه اســاس تســلط بــر هــر هنــری اســت، بــه وجــود 
ــرای  ــز ب ــومی نی ــل س ــی، عام ــری و عمل ــری نظ ــر از یادگی ــی غی ــد ول می آی
تســلط بــر هــر هنــری الزم اســت و آن اینکــه تســلط بــر هنــر مــورد نظــر بایــد 
هــدف غایــی شــخص باشــد؛ یعنــی در جهــان چیــزی نبایــد در نظــر او مهم تــر 
ــراری  ــر برق ــن در مــورد موســیقی، طــب، نجــاری و هن ــد. ای ــوه کن ــر جل از هن
رابطــه بــا مــردم در جامعــه نیــز صــدق می کنــد. پیداســت کــه طبــق ایــن نظریــه، 
ــه  ــه مقول ــًا نوعــی معرفــت نیســت، بلکــه بیشــتر ب ــار نیــک اجتماعــی صرف رفت

ــت. ــبیه اس ــا ش مهارت ه
ــک و  ــار نی ــی، رفت ــت عقل ــا دق ــی و ب ــورت واقع ــی به ص ــر آدم ــا اگ  ام
ــده اش ســفارش نمــوده  ــر برگزی ــه پیغمب ــد خطــاب ب ــه خداون شایســته ای را ک
ــعادت  ــان س ــال خواه ــن ح ــد و در عی ــایی نمای ــارش را شناس ــز آث اســت و نی
حقیقــی باشــد، بی تردیــد تمــام حــرکات درونــی و بیرونــی خــود را در ارتبــاط 
ــه شــکلی، نظــام و ســامان  ــک ب ــاری ارزشــی و نی ــا داشــتن رفت ــا انســان ها ب ب
می بخشــد کــه بــه حضــرت حــق متصــل شــود و از ایــن طریــق عــاوه بــر بــردن 
گــوی ســعادت، خوشــبختی و نیکبختــی را نیــز بــرای خــودش رقــم می زنــد. امــا 
در مقابــل، اگــر چنیــن نباشــد حــرکات ناآگاهانــه وی، نــه تنهــا او را بــه جایــی 

ــد. ــز می نمای ــراوان نی ــان ف ــت و زی ــار زحم ــه دچ ــاند، بلک نمی رس
 حضــرت علــی نیــز در رابطــه بــا حرکــت بــر پایــه معرفــت فرمــود: »مــا 
مــن حرکــه اال و انــت محتــاج فیهــا الــی معرفــه«؛1 »هیــچ حرکتــی نیســت، مگــر 

اینکــه تــو نســبت بــه آن نیازمنــد بــه معرفــت و شــناخت هســتی«.
ــاره  ــه درب ــنی ک ــیار روش ــه بس ــد، نکت ــان ش ــه بی ــه آنچ ــه ب ــا توج ــس ب  پ
رفتارمطلــوب اجتماعــی وجــود دارد، ایــن اســت کــه ایــن مســأله نتیجــه معرفــت 
اســت؛ زیــرا رفتــار نیــک محصــول پرفایــده معرفــت و آگاهــی اســت. معرفتــی 
ــه درجــه  ــه ب ــی ک ــی اســت. انســان زمان ــزارش حــواس ظاهــری و باطن ــه اب ک
ــه  ــه نســبت ب ــادر اســت ک ــی می رســد، ق ــناخت حقیق ــت و ش ــی از معرف باالی

ــدگان خــدا دارای ُخلقــی خــوش و شایســته باشــد. بن
1. عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ص 268.
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7� انسان، روابط اجتماعی و اسالم
 هــر مکتــب فلســفی و اندیشــه  گری، از انســان تعریفــی بــه دســت می دهــد 
کــه چه بســا بــا تعریــف دیگــر همگــون یــا ناهمگــون اســت. بــا نــگاه بــه تعریف 
ــی  ــس پ ــری و فلســفی هرک ــه فک ــه جان مای ــوان ب ــکافی آن می ت ــان و واش انس

. د بر
ــرای ارج  ــش هایی ب ــه کوش ــون ب ــگ و گوناگ ــای رنگارن ــن تعریف ه در ای
ــه  گری و  ــی از اندیش ــه در پوشش ــم ک ــر و ارزش او برمی خوری ــه بش ــادن ب نه

ــده شــده اســت. ــی گنجان رمزآفرین
 آنچــه انســان را بــه اســام پیونــد می دهــد، همــان دیــن یــا راه پیونــد آفریــده 
ــه خــدا و حــق اضافــه شــده  ــا آفریــدگار اســت. واژه دیــن در قــرآن بیشــتر ب ب
ــوی اســت  ــادی و معن ــاور و شــگفت آفرین م ــد پهن اســت. انســان دارای دو بُع
ــکافی  ــا واش ــرآن ب ــی ق ــت. انسان شناس ــده اس ــه ش ــدان پرداخت ــرآن ب ــه در ق ک
زیروبم هــای آن، از آفرینــش تــا کمــال، نشــان دهنده اهمیتــی اســت کــه انســان در 
ــن  ــد در زمی دســتگاه اندیشــه  گری اســام دارد. هنگامی کــه آدم جانشــین خداون
ــتگی و  ــن شایس ــوزد. ای ــای او را بیام ــی نام ه ــا همگ ــی دارد ت ــود، آمادگ می ش
ــوزگار آدم،  ــم آم ــه می بینی ــد ک ــود می رس ــکوه خ ــه اوج ش ــی ب ــی هنگام آمادگ
خداســت. فرشــتگان ایــن نیــک بختــی را نیافتنــد تــا جانشــین خــدا شــوند و از 

جــام آگاهــی و دانایــی او بنوشــند، و در اینجــا بــود کــه رشــک ورزیدنــد.
ــه  ــر دوش دارد. ب ــنگین ب ــالتی س ــگاه اســام، مســئولیت و رس  انســان در ن
همــان انــدازه کــه ارزش انســان، بــه خــودی خــود و در جایــگاه شــاهکار آفرینش 
ــنگین و  ــئولیتی س ــت، مس ــار اس ــس گرانب ــدی، ب ــای خداون ــودِ صفت ه و نم
ــینی وی در  ــدی و جانش ــِت خداون ــنگین امان ــارِ س ــرش ب ــهمگین دارد. پذی س
ــدا،  ــای خ ــن نام ه ــس از آموخت ــک، پ ــاآگاه و تاری ــان ن ــیله انس ــه وس ــن ب زمی
موجــب شــد تــا او بــه درجــه ای از آگاهــی و روشــنایی برســد کــه هــم شــاهکار 
ــری شــود.  ــده عشــق و شــور و آفرینش  گ ــم دانن ــد و ه ــه شــمار آی ــش ب آفرین
عــاوه بــر ایــن، همیــن انســان بــه عنــوان موجــودی کمال جــو و آرمان گــرا بــه 
منظــور پاســخگویی بــه حقیقــت ذاتــی و تأمیــن نیازهــای متنــوع خــود نیازمنــد 
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برقــراری روابــط نیکــو بــا دیگــران از طریــق معاشــرت، تبــادل افــکار در جامعــه 
اســت.

ــی اســت  ــی انســان ها دارای خطــوط کل ــط اجتماع ــدگاه اســام، رواب  از دی
کــه در دو مرحلــه اندیشــه و عمــل پایه ریــزی شــده اســت. در مرحلــه اندیشــه 
ایــن روابــط اجتماعــی بــر اصولــی چــون خیرخواهــی، محبــت و مــودت، ُحســن 
ظــن مبتنــی اســت و در مرحلــه عمــل نیــز آداب و وظایــف خاصــی قــرار داده 
اســت کــه پایــه آن را ایمــان بــه خــدا، تقویــت روح فضیلــت و انســانیت تشــکیل 

می دهــد.

8� انسان از دریچه چشم امام سجاد
 بــرای آنکــه بــه تبییــن ســیره اجتماعــی امــام ســجاد در ارتبــاط بــا مــردم 
ــه انســان از جنــس چــه  ــام ب ــگاه ام ــد آگاه شــویم کــه ن ــم، نخســت بای بپردازی
ــگاه انســان کجاســت؟ انســان در  ــوع نگاهــی اســت؟ و در منظــر ایشــان جای ن
هندســه توحیــدی علــی بــن الحســین، شــریف ترین موجــود جهــان هســتی 
و برتریــن مخلوقــات خداونــد اســت کــه حق تعالــی در کتــاب آســمانی خویــش 
طــی قطعنامــه ای رســمی ایــن امــر را اعــام نموده اســت: »و لقــد کرمنا بنــی آدم«.1 
ــر  ــدون در نظ ــان ها ب ــه انس ــامل هم ــت ش ــن کرام ــان ای ــی ایش ــش قرآن در بین
ــد  ــرا معتقدن ــگ می باشــد؛ زی ــت و فرهن ــت، ملی ــس، مذهــب، قومی ــن جن گرفت
خداونــد خــود فرمــوده اســت: »و لقــد کرمنــا بنــی آدم« و نفرمــوده: »لقــد کرمنــا 
 ،ــام ســجاد ــرآن محــور ام ــگاه ق ــن، از ن ــا«. بنابرای ــا مومن ــا »کرمن مســلمًا« ی
ــنا دارد،3  ــی خداجــو و خداآش ــن اســت،2 فطرت ــد در زمی ــه خداون انســان خلیف
ــده و انتخــاب شــده اســت،4 شــخصیتی آزاد و مســتقل دارد،5  موجــودی برگزی

1. سوره اسراء، آیه 70.
2. سوره بقره، آیه 30، سوره انعام، آیه 165.

3. سوره اعراف، آیه 172، سوره روم، آیه 43.
4. سوره طه، آیه 43.

5. سوره احزاب، آیه 72.
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ــده شــده اســت.2 ــرای او آفری ــن ب ــت دار خداســت،1 نعمت هــای زمی امان
 بــا چنیــن دیــدگاه معرفتــی اســت کــه امــام زین العابدیــن جایــگاه آدمی را 
ترســیم می نمایــد و بــه عبارتــی شــائبه هرگونــه برخــورد تحقیرآمیــز و ناشایســت 

را بــرای وی رد می نمایــد.

9� علی بن الحسین، بایستگی و اهمیت رفتار اجتماعی شایسته
ــدن  ــا درنوردی ــه ب ــت ک ــی اس ــده ای جهان ــی، پدی ــاس تنهای ــروزه احس  ام
مرزهــا، عضــِو درونــی شــده هــر اجتماعــی اســت. ایــن پدیــده، همــه قشــرهای 
اجتمــاع، از تهیدســت و توانگــر تــا پیــر و جــوان و زن و مــرد را در بــر می گیــرد 
ــدای  ــی را ف ــای اجتماع ــه ارزش ه ــت ک ــی اس ــژه جوامع ــاخص های وی و از ش

ــد. ــردی کرده ان ــای ف ارزش ه
ــای آن اســت  ــی، گوی ــاره همه گیری شناســی احســاس تنهای ــا درب  پژوهش ه
کــه احســاس تنهایــی کــه همــان برداشــت ذهنــی فــرد اســت و از کمبــود و یــا 
ــمار  ــر ش ــد، گریبان  گی ــت می کن ــی حکای ــش اجتماع ــِط رضایت بخ ــداِن رواب فق

انبوهــی از افــراد جامعــه اســت.
ــه  ــراد در جامع ــد اف ــی در 40 درص ــاس تنهای ــا، احس ــه گزارش ه ــر پای  ب
ــق بررســی ها،  ــز طب ــی نی آمریکایــی وجــود دارد و 27 درصــد دانشــجویان ایران
ــد.3 در پژوهشــی دیگــر کــه دختــران  بیــش از یکســال احســاس تنهایــی کرده ان
ــد از  ــت، 36 درص ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس ــران را م ــی در ته ــوان ایران نوج
ایــن نوجوانــان اظهــار داشــته اند کــه حداقــل بــه مــدت یکســال آنــان نیــز چنیــن 
ــا و  ــه تنهایی ه ــی این گون ــدگاه روان شناس ــد. از دی ــه کرده ان ــی را تجرب احساس
عــدم برقــراری رابطــه بــا افــراد جامعــه، هــم ناخواســته اســت و هــم ناخوشــایند 

ــز می باشــد. ــدت نی ــوارد، درازم ــم در برخــی م و ه
 حــال ممکــن اســت برخــی این گونــه اظهارنظــر کننــد کــه تنهایــی همیشــه 

1. همان.
2. سوره بقره، آیه 29، سوره جاثیه، آیه 13.

3. محمدرضا حجت، روان شناسی كاربردی، ص 42.
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بــد نیســت، زیــرا گاهــی اوقــات همیــن تنهایــی دســتمایه آفرینــش آثــار هنــری 
نیــز بــوده اســت؛ به طوری کــه افسانه ســرایان، نویســندگان، شــاعران، نمایشــنامه 
نویســان، فیلم ســازان، نقاشــان، مجسمه ســازان، موســیقی دانان و هنرمنــدان 
ــیده اند  ــی تجســم بخش ــش را از تنهای ــرات خوی ــه ای تأثی ــک به گون ــر، هری دیگ
ــِن  و ایــن خــود نشــانگر آن اســت کــه احســاس تنهایــی ریشــه های ژرف در بُ
عواطــف و روان انســان دارد؛ بــه واقــع نیــز چنیــن اســت. امــا ایــن نــوع تنهایــی 
ــی آن هــا  ــراد عــادی نیســت، بلکــه تنهای ــی ســایر اف ــِس تنهای ــدان، از جن هنرمن
ــش در وادی  ــوان خوی ــر چــه بیشــتر ت ــری ه ــز حــواس و به کارگی ــرای تمرک ب
هنــر اســت. پــس بایــد ایــن احســاس تنهایــی آنــان کــه یــک تجربــه موقــت و 
زودگــذر اســت را جــدای از تنهایــی مــورد بحــث مــا بــه شــمار آورد. زیــرا اینان 
ــای  ــن و خاقیت ه ــی نوی ــه مناســبات اجتماع ــی جــای خــود را ب ــس از مدت پ

ــد. ــگفت آوری می دهن ــری ش هن
 بــه هــر حــال احســاس تنهایــی، بــه گفتــه جامعه شناســانی چــون »بومــن«، 
ــی  ــط اجتماع ــیوه های نادرســت رواب ــد ش ــد پیام ــن« و »اســاتر« بی تردی »رایزم
انســان در جامعــه مــدرن اســت کــه در آن افــراد بــه یادگیــری و کاربــرد فلســفه 
ــوند. در  ــویق می ش ــران تش ــازی از دیگ ــردی و بی نی ــام ف ــتقال ت ــت اس نادرس
چنیــن جامعــه ای، انســان در تــاش بیهــوده خــود بــرای رســیدن بــه هدف هــای 
بلنــد پروازانــه زندگــِی بی معنــی اش، بــه ســبب دوری از شــبکه اجتماعــی افــراد 
ــه  ــری دارد و ن ــزه یاریگ ــه انگی ــی ن ــختی های زندگ ــنایان در س ــواده و آش خان
ــی  ــن موقعیت ــد چنی ــی پیام ــد تنهای ــود بی تردی ــرا می ش ــران را پذی ــاوری دیگ ی

اســت.
 تمامــی ایــن مســائل در حالــی اســت کــه برقــراری روابــط بــا افــراد خانــواده 
و پــس از آن در محیــط اجتمــاع و نیــک دانســتن اصــل دوســتی و همیــاری از 
ــه  ــدی و از آن جمل ــه ه ــوی، ائم ــنت نب ــیره و س ــرآن، س ــم ق ــن تعالی مهم تری
ــرای  ــر ب ــای مؤث ــرات راهکاره ــه ک ــود و ب ــوب می ش ــجاد محس ــام س ام
استوارســازی روابــط اجتماعــی بــر پایــه ایمــان و تحقــق پیونــد بــرادری توصیــه 
و تأکیــد شــده اســت. علــی بــن الحســین در بیــان اهمیــت ایــن مســأله در 
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پاســخ بــه فــردی کــه بــه امــام ســجاد عــرض کــرد: »خدایــا! مــرا از خلقــت 
ــو:  ــد. بگ ــر زنده ان ــه یکدیگ ــردم ب ــت، م ــن نیس ــد: »چنی ــن«. فرمودن ــاز ک بی نی

ــا«.1 ــاز فرم ــت بی نی ــرا از اشــرار خلق ــا! م خدای
ــی در  ــودت اجتماع ــت و م ــت محب ــاب اهمی ــجاد در ب ــام س ــپس ام  س
صحیفــه طــی فرازهــای مختلفــی ایــن امــر را ایــن چنیــن ترســیم می کنــد کــه: 
»و اجعــل لنــا فــی صــدور المومنیــن ودا و ال تجعــل الحیــوه علینــا نکــدا«.2و در 
ادامــه فرمودنــد: »و انــزع الغــل مــن صــدری للمومنیــن...«؛3 »پــروردگارا! کینــه و 

ــان را از ســینه ام ریشــه کن ســاز« ــه مؤمن بدخواهــی نســبت ب
 شــاید اصــرار امــام ســجاد بــرای ایجــاد محبــت و مــودت اجتماعــی در 
ــردم( در  ــا م ــن )ب ــه: »مؤم ــوزه اســامی می باشــد ک ــن آم ــه ای راســتای عمــل ب
ارتبــاط و الفــت اســت و آن کــس کــه نــه بــا دیگــران الفــت گیــرد و نــه دیگــران 
بــا او خیــری در او نیســت«.4 زیــرا محیــط اجتمــاع و روابــط میــان افــراد اســت 
ــگ و  ــان را هماهن ــف انس ــای مختل ــا و رفتاره ــه فعالیت ه ــویی هم ــه از س ک
ــش  ــن پاالی ــر مهم تری ــوی دیگ ــد و از س ــش می کن ــط پیرامون ــا محی متناســب ب
ــه  ــا ب ــه تنه ــی ک ــد؛ روابط ــاد می نمای ــان ها ایج ــط انس ــوالت را در رواب و تح
ــه  ــی و مبادل ــد معان ــه تولی ــه ب ــد، بلک ــام نمی پذیرن ــی انج ــال معان ــور انتق منظ

ــود. ــی می ش ــز منته ــم نی ــراد از ه ــر اف ــناخت های دیگ ش
 بنابــر تعالیــم واالی امــام ســجاد در ســیره اجتماعــی ایشــان در ارتباط بــا مردم، 
انســان موجــودی اجتماعــی اســت کــه بهزیســتی وی، با مناســبات اجتماعی از یکســو 
و خشــنودی اش از شــبکه پشــتیبانی اجتماعــی از ســوی دیگــر، پیوندی تنگاتنــگ دارد 
و انســانی کــه از برقــراری روابــط بــا دیگــران گریــزان اســت و در مســیر تنهایــی گام 

می نهــد در جهتــی مخالــف بــا طبیعــِت اجتماعــی انســان قــدم بــر مــی دارد.

1. ابن واضح یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 304.
2. صحیفه سجادیه، دعای 42.

3. همان، دعای 47.
4. شیخ كلینی، اصول كافی، ج 2، ص 104.
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10� مهندسی سیره اجتماعی امام زین العابدین در رفتار ارتباطی با جامعه
 جهــت تبییــن مهندســی ســیره اجتماعــی در رفتــار ارتباطــی امــام ســجاد 
بــا جامعــه، ایــن مســأله از ســه زاویــه بســترها و زیرســاخت ها، پایه هــا و اصــول 

و نیــز شــیوه ها و فنــون مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

10-1- بسترها و زیرساخت های مناسب در فرهنگ روابط با مردم
ــط  ــکوفایی رواب ــور و ش ــرای ظه ــردازی ب ــه پ ــازی و زمین ــدف از بسترس ه
انســانی مطلــوب در اجتمــاع و بــه عبارتــی رفتــار شایســته و نیــک بــا مــردم در 
ــد ایــن زیرســاخت ها را  ســیره اجتماعــی امــام ســجاد چیســت؟ و چــرا بای
 بنیــان یــا تقویــت و توســعه داد؟ در مــورد ایــن مســأله از نــگاه امــام ســجاد
ــن امــر، در گــرو برطــرف ســاختن موانعــی  ــد اظهــار داشــت کــه تحقــق ای بای
ــن  ــت. مهم تری ــب اس ــاخت های مناس ــترها و زیرس ــدن بس ــم آم ــد و فراه چن
ــا ضعــف پشــتوانه های اعتقــادی در روابــط  ــد از: فقــدان ی ــع عبارت ان ایــن موان
اجتماعــی، وجــود پــاره ای از خصایــص منفــی اخاقــی همچــون تکبــر، تعصــب، 
ــدم  ــل ع ــاری مث ــم رفت ــی مفاهی ــت از برخ ــی نادرس ــره، تلق ــت و غی لجاج
مرزبنــدی قاطعیــت بــا عصبانیــت، اعتمادبه نفــس بــا تکبــر و غیــره، نبــود انگیــزه 
ــاط در  ــراری ارتب ــر و اصــاح، ناآگاهــی از آداب، شــرایط و برق ــرای تغیی الزم ب
عرصه هــای گوناگــون و از آن جملــه روابــط اجتماعــی. جهــت برطــرف نمــودن 
ایــن موانــع و آســیب ها، بــرای ایجــاد یــک بســتر مناســب در برقــراری روابــط 
بــا جامعــه، توجــه بــه زیرســاخت های ذیــل از منظــر امــام ســجاد می توانــد 
ــی ایــن مســأله را در ســیره  ــه زیبای ــر و ســودمند باشــد کــه حضــرت ب مؤث

ــته اند: ــکار بس ــش ب ــی خوی اجتماع

10-1-1- خودسازی و رشد شخصیتی
 شــخصیت ترکیبــی از ویژگی هــای روانــی، بدنــی، زیســتی و اجتماعــی اســت 
ــار و  ــرد چگونگــی رفت ــه ف ــرای شــخص حاصــل می شــود و ب ــج ب ــه به تدری ک
ــا عاطفــه و احساســات همــراه اســت، القــا می کنــد.  ــا محیــط را کــه ب تطابــق ب
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ــای  ــت دیدگاه ه ــی اس ــه عوامل ــول چ ــان، معل ــخصیت انس ــه ش ــال در اینک ح
متفاوتــی ابــراز گشــته اســت؛ برخــی شــخصیت را وراثتــی می داننــد و بــر ایــن 
باورنــد کــه شــخصیت هــر فــردی از پیــش تعییــن گشــته اســت و ویژگی هــای 
ــل  ــر عوام ــرای تأثی ــی ب ــچ جای ــن صــورت هی ــد می شــود، در ای ــا وی متول او ب
ــز تنهــا عامــل  ــد و برخــی دیگــر نی ــی نمی مان ــی در شــخصیت آدمــی باق بیرون
ــر اســاس ایــن  ــر شــخصیت را تربیــت و عوامــل محیطــی می داننــد و ب ــر ب مؤث
دیــدگاه اعتقــاد دارنــد کــه شــخصیت هرکســی بــا انتخــاب و آگاهی هــای خــود 

ــود. ــاخته می ش او س
 امــا بــه نظــر می آیــد معتقــدان بــه دو دیــدگاه یــاد شــده، هــر دو بــه افــراط 
ــط  ــه فق ــت ک ــزی نیس ــی چی ــوع آدم ــخصیت پرتن ــرا ش ــد؛ زی ــط رفته ان و تفری
ــده ای شــکل  ــا پدی ــی باشــد و ی ــل درون ــک و عوام ــول ســاختار فیزیولوژی معل
گرفتــه از تربیــت و عوامــل بیرونــی. بلکــه شــخصیت، ســازمانی پیچیــده اســت 
ــا  ــرد و تنه ــر می پذی ــی تأثی ــمانی و روان ــای جس ــاالت و ویژگی ه ــه از ح ک
دیــدگاه پذیرفتنــی کــه آن را می تــوان تلفیقــی از دو نظریــه اول و دوم دانســت، 
دیــدگاه اســام اســت کــه شــخصیت را هــم متأثــر از عوامــل درونــی و سرشــتی 
می دانــد و هــم از عوامــل محیطــی و بیرونــی. پــس شــخصیت تأثیــر مســتقیمی 
در رفتارهــای آدمــی بــا دیگــر افــراد جامعــه دارد. ازایــن رو، شــناخت عوامــل و 
عناصــری چــون: ایمــان، ِخــردورزی، نیک رفتــاری، عبــادت و پرســتش، علــم و 
ــا الگوهــا ســبب رشــد و  آگاهــی، عفــت و پاک دامنــی، هماننــدی و همراهــی ب
ــط اجتماعــی می شــود پــس  شــکوفایی قابلیت هــای شــخصیت انســانی در رواب

امــری مهــم و ضــروری اســت.
 در ایــن میــان، امــام ســجاد نیــز از کنــار ایــن مســأله بــه ســادگی عبــور 
ــی  ــط اجتماع ــگ رواب ــه در فرهن ــی ک ــن عامل ــاد دارد اولی نکــرده اســت و اعتق
بــه عنــوان زیرســاخت در خودســازی و رشــد شــخصیت مؤثــر اســت، مبــارزه 
بــا نفــس و آراســتن آن بــه فضایــل اخاقــی می باشــد؛ زیــرا تــا وقتــی صفــات 
پســندیده در دل و روح آدمــی ریشــه ندوانیــده باشــد، انتظــار رفتــار و گفتــاری 
نیکــو و از روی اخــاق و ادب در اجتمــاع نیــز، انتظــاری نابجاســت. ایشــان بــا 
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ــه از او  ــان ک ــی از یارانش ــه یک ــاب ب ــم خط ــرآن کری ــه ای از ق ــه آی ــهاد ب استش
عمــل خافــی ســر زده بــود، فرمودنــد: 

و ما ابری نفسی ان النفس الماره بالسوء اال ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم؛1 
ــرکش(  ــس )س ــه نف ــم؛ ک ــه نمی کن ــش را تبرئ ــس خوی ــز نف ــن هرگ م
ــد کــه  ــروردگارم رحــم کن ــد، مگــر آنکــه پ ــر می کن ــه بدی هــا ام بســیار ب

ــت. ــم اس ــور و رحی ــروردگارم غف پ
و در ادامه فرمودند: 

اللهــم صــل علــی محمــد و آلــه و ال ترفعنــی فــی النــاس درجــه اال حططتنــی 
عنــد نفســی مثلهــا و ال تحــدث لــی عــزا ظاهــراً اال احدثــت لــی ذلــه باطنــه 

عنــد نفســی بقدرهــا؛2 
بارخدایــا بــر محمــد و خانــدان او درود فرســت و مــرا در میــان 
مــردم بــه درجــه و مقامــی ســرافراز مفرمــا، جــز آنکــه پیــش نفســم 
ــاور  ــد می ــم پدی ــی و ارجمنــدی آشــکار برای ــد آن پســت نمای مانن
ــواری  ــن خ ــرای م ــم ب ــش نفس ــدازه پی ــان ان ــه هم ــه ب ــز آنک ج

ــد آوری. ــی پدی پنهان
و در جای دیگر نیز فرمودند: 

ــق لنفســی مــن نفســی مــا  اللهــم خــذ لنفســک مــن نفســی مــا یخلصهــا و اب
ــا؛3  ــان نفســی هالکــه او تعصمه ــا ف یصلحه

ــد  ــرای خــود از نفــس مــن بهــره ای کــه آن را از عــذاب برهان ــا ب بارخدای
ــن  ــرای م ــازگاری آورد ب ــه صــاح و س ــرار ده( و آنچــه آن را ب ــر )ق بگی
بگــذار. زیــرا نفــس مــن تبــاه شــونده اســت )از عــذاب رهایــی نمی یابــد( 

جــز آنکــه تــو آن را )از هــر پیشــامدی( نگاهــداری. 
و در ادامه افزودند: 

الهــی الیــک اشــکوا نفســًا بالســوء امــاره و الــی الخطیئــه مبــادره و بمعاصیــک 
ــون  ــدک اه ــی عن ــک و تجعلن ــلک المهال ــه تس ــخطک متعرض ــه و لس مولع

1. سوره یوسف، آیه 53.
2. صحیفه سجادیه، دعای مکارم االخالق، فراز 4، ص 128.

3. همان، فراز 19.
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هالــک كثیــره العلــل، طویلــه االمــل، ان مســها الشــر تجــزع و ان مســها الخیــر 
ــه الــی اللعــب و الهــو...؛ 1  تمنــع، میال

خدایــا، بــه تــو شــکایت می کنــم از دســت خــودم!! از نفســم کــه بــه بــدی 
ــاه  ــه گن ــد و ب ــادرت می کن ــا مب ــوی خط ــه س ــت و ب ــده اس ــتور دهن دس
حــرص و ولــع دارد و بــه امــوری کــه باعــث خشــم تــو می شــود متعــرض 
می شــود. مــرا بــه راه هــاک می بــرد!! و مــرا نــزد تــو حقیرتریــن بنــدگان 
ــگام  ــه، هن ــای بلندپروازان ــو، دارای آرزوه ــیار بهانه ج ــد، بس ــرار می ده ق

ــی ورزد و...«. ــایش بخــل م ــگام گش ــد و هن ــی می کن ــختی بی تاب س
ســپس این گونــه ادامــه دادنــد کــه پــدرم چــه پرمعنــا از جــدم نقــل می کنــد 
ــت  ــت آن اس ــن معرف ــه؛ برتری ــان نفس ــه االنس ــه، معرف ــل المعرف ــه: »افض ک
ــک؛  ــک بنفس ــه کمعرفت ــد«.2 و »...و ال معرف ــود را بشناس ــس خ ــان نف ــه انس ک
ــای خودشناســی  ــه پ هیــچ معرفتــی- در شــرافت و ارجمنــدی و ثمربخشــی- ب
نمی رســد«.3 »و ُســد ســبیل العجــب بمعرفــه النفــس؛ راه عجــب و خــود بــزرگ 

ــد«.4 ــه وســیله خودشناســی، مســدود کنی ــداری را ب پن
 ارزش خودســازی و رشــد شــخصیتی در برقــراری روابــط اجتماعــی تــا آن 
ــه  ــس فرومای ــه نف ــه ب ــرد بی توج ــز ف ــامی نی ــای اس ــه در آموزه ه ــت ک جاس
ــور  ــه ام ــس، ب ــوای نف ــلط ه ــاظ تس ــه لح ــه ب ــی ک ــت: »کس ــده اس ــته ش دانس
ــه  ــی ورزد، فرومای ــدا کوتاه ــق خ ــا َخل ــط ب ــود و در رواب ــرگرم ش ــوی س دنی
ــر  ــس ب ــوای نف ــروی ه ــت: »...از پی ــده اس ــز آم ــر نی ــای دیگ ــت«.5 و در ج اس

حذر باش که سبب سقوط و هاکت است«.6

10-1-2- باورمندی به نظارت دائمی پروردگار
 باورمنــدی بــه نظــارت دائمــی پــروردگار و احســاس حضــور او، دگرگونــی 

1. همان.
2. بحاراالنوار، ج 78، ص 40.

3. همان، ص 165.
4. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 207.

5. بحاراالنوار، ج 78، ص 335.
6. همان.
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ژرفــی در روح و فکــر آدمــی و در نتیجــه، گفتــار و رفتــار او در برقــراری روابــط 
بــا مــردم ایجــاد می کنــد و وی را وا مــی دارد ســخنانی ســنجیده و پــاک بــر زبــان 
ــدن  ــرازی پیرامــون غفلــت نورزی ــام ســجاد نخســت در ف جــاری ســازد. ام
از یــاد پــروردگار می فرماینــد: »اللهــم صــل علــی محمــد و آل محمــد و نبهنــی 
لذکــرک فــی اوقــات الغفلــه و اســتعملنی بطاعتــک فــی ایــام المهلــه و...؛ خدایــا 
ــاد  ــه ی ــی ب ــات خوش ــرا در اوق ــت و م ــدان او درود فرس ــد و خان ــر محم ب

خــود آگاه ســاز و در روزگار مهلــت بــه طاعــت و بندگیــت بگمــار...«.1
ــز ســعادتمندان و  ــای اســامی نی ــه در آموزه ه ــن اســت ک ــز چنی ــع نی ــه واق  ب
بهــره وران واقعــی از نعمت هــای اخــروی کســانی هســتند کــه: »هرگــز از یــاد خــدا 
و ذکــر او خســته و ملــول نمی شــوند«؛2 زیــرا: »مهم تریــن اعمــال ســه چیــز اســت: 
ــا  ــری ب ــی و براب ــت انصــاف و همراه ــال، رعای ــه ح ــه و در هم ــدا همیش ــاد خ ی
بــرادران ایمانــی در همــه مســائل«.3 و »صاعقه هــا )آفــات و زیان هــا( هــم بــه مؤمنــان 
اصابــت می کنــد و هــم بــه غیرمومنــان و تنهــا در ایــن میــان کســانی از آســیب های 

صاعقــه در امــان می باشــند کــه قلــب و زبانشــان بــه یــاد خــدا باشــد«.4
 ســپس امــام ســجاد، بــرای ســاماندهِی رفتــار و گفتــار انســان ها، عــاوه 
ــر  ــز خاط ــی را نی ــارت اله ــی و نظ ــه حــال آگاه ــدا در همیشــه و هم ــر یادِخ ب
نشــان ســاخته اســت. بــرای نمونــه درخصــوص نظــارت بــر گفتگوهــا بــا تمثیــل 

ــد:  ــم می فرمای ــرآن کری ــی از ق زیبای
مــا یکــون مــن نجــوی ثالثــه اال هــو زابعهــم و ال خمســه اال هــو سادســهم و 
ــوا، ثــم ینبئهــم بمــا  ــی مــن ذلــک و ال اكثــر اال هــو معهــم ایــن مــا كان ال ادن

عملــوا یــوم القیامــه؛ 5
هیــچ گفتگــوی محرمانــه ای میــان ســه تــن نیســت، مگــر اینکــه او چهارمیــن 
آن هاســت و نــه میــان پنج تــن، مگــر اینکــه او ششــمین آن هاســت و نــه کمتر 

1. صحیفه سجادیه، فراز 29، ص 257.
2. بحاراالنوار، ج 78، ص 165.

3. االربلی، كشف الغمه، ج 2، ص 341.
4. االصبهانی، حلیه االولیاء، ج 3، ص 181.

5. سوره مجادله، آیه 7.
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از ایــن )عــدد( و نــه بیشــتر، مگــر اینکــه هرکجــا باشــند، او بــا آن هاســت، 
آنــگاه روز قیامــت آنــان را بــه آنچــه کرده انــد آگاه خواهــد گردانیــد.

ــوده  ــور نم ــتگانی را مأم ــانی، فرش ــر انس ــر ه ــد ب ــد: خداون ــز فرمودن  و نی
ــب  ــه رقی ــول اال لدی ــن ق ــا یلفظم ــد: »م ــت نماین ــخنان وی را ثب ــا س ــت ت اس
ــی  ــه مراقب ــر اینک ــی آورد مگ ــظ در نم ــه لف ــخنی را ب ــچ س ــی( هی ــد؛ )آدم عتی
ــی در  ــخنان آدم ــن، س ــر ای ــزون ب ــد(«.1  اف ــط می کن ــزد او )آن را ضب ــاده، ن آم
قیامــت، حسابرســی دقیــق می شــود. آن ســان کــه گاه ســخنی بــه ظاهــر کوتــاه، 
ــی روشــن اســت  ــه خوب ــزد.2 ب ــر می انگی ــا خشــم او را ب ــد ی خشــنودی خداون
کــه در ســیره امــام ســجاد، ایمــان و بــاور بــه همــه ایــن آموزه هــا می توانــد 
ســدی محکــم در برابــر امــواج ســخنان باطــل ایجــاد نمایــد و انگیــزه و بســتر 
ــه را فراهــم  ــا جامع ــوب ب ــار مطل ــک رابطــه و رفت ــراری ی مناســب جهــت برق

ســازد.

10-1-3- اندیشیدن پیش از سخن گفتن
 بــه زبــان آوردن هــر ســخنی، افــزون بــر ایجــاد مشــکات متعــدد در تعامــل 
بــا افــراد مختلــف اجتمــاع و تضعیــف و ناکارآمــد کــردن ارتباطــات میــان فــردی، 
ــر،  ــی دارد. از ســوی دیگ ــری را در پ ــوی دیگ ــادی و معن ــراوان م ــای ف پیامده
ــاط کامــی  ــدی برگشــت ناپذیر اســت و ممکــن اســت یــک ارتب ــاط، فراین ارتب
ــل بازســازی  ــچ روی قاب ــه هی ــه ب ــد ک ــر بیافرین ــی جبران ناپذی نادرســت، معضل
ــان  ــر کام جــدش امیرمومن ــه ب ــا تکی ــه کــه امــام ســجاد ب نباشــد. همان گون
علــی می فرماینــد: »فــاذا تکلمــت بــه صــرت فــی وثاقــه؛ چــون ســخن بــر 
ــان  ــن زب ــت: »ای ــده اس ــری آم ــای دیگ ــی«.3 در آموزه ه ــد آن ــی، دربن ــان ران زب
ــا و  ــر دارایی ه ــزن؛ چنانکــه ب ــر ب ــت ُمه ــر زبان ــی اســت، ب ــدی و خوب ــد ب کلی

1. سوره انفطار، آیه 10-12.
2. حرعاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 251.

3. وسایل الشیعه، ج 12، ص 300.
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طــا و نقــره ات ُمهــر می زنــی )و آن هــا را در مکانــی محفــوظ نــگاه مــی داری(«.1 
ــد،  ــرار ده ــش ق ــش خوی ــت و بخش ــورد مرحم ــد و م ــت کن ــدای رحم و »خ
بنــده ای را کــه پیــش از بــه زبــان رانــدن ســخن اندیشــه کنــد و زبانــش را نــگاه 
ــز: »هیچ کــس از گناهــان در امــان نیســت، مگــر اینکــه زبانــش را در  دارد...«.2نی

دهــان حبــس کنــد و مخــزون نمایــد تــا ناروایــی نگویــد«.3
 بنابرایــن در اندیشــه و نیــز عمــل امــام ســجاد، خردمنــد دوراندیــش، پیش 
ــار  ــه کار می گیــرد و آث از آغــاز ســخن اندکــی درنــگ می کنــد، اندیشــه اش را ب
ــگاه در صــورت  ــد، آن ــی می کن ــی ســخنان خــود را پیش بین ــای احتمال و پیامده

لــزوم، ســخنی ســنجیده و آراســته بــه آداب، بــر زبــان جــاری می ســازد.
 حضرت در این باره فرمودند:

 جــدم چــه زیبــا فرمودنــد: »زبــاِن مؤمــن در پــِس دِل اوســت و دِل منافــق 
از پــس زبــان او. چــه، مــرد بــا ایمــان چــون خواهــد ســخنی بــر زبــان آرد، 
در آن نیــک بیندیشــد، اگــر نیــک اســت، آشــکارش کنــد و اگــر بــد اســت 
ــد چــه  ــد و نمی دان ــش آی ــر زبان ــد آنچــه ب ــق می گوی ــش دارد و مناف پنهان

بــه ســود اوســت و چــه بــه زیانــش.4
ــاره اندیشــیدن پیــش از   مصــداق عملــی فرمایشــات امــام ســجاد را درب
ــوان درک نمــود:  ســخن گفتــن در مجلســی کــه عــده ای حضــور داشــتند، می ت
در مجلســی کــه ایشــان نیــز حضــور داشــت، فــردی ســخن بیهــوده ای بــر زبــان 
جــاری کــرد. امــام ضمــن نهــی وی از ایــن عمــل، فرمودنــد: مگــر نشــنیده اید 
کــه علــی فرمودنــد: »...و در میــان عبــادات و طاعاتــی کــه از اعضــاء و جوارح 
انســان ســر می زنــد، عبادتــی کــم زحمــت تــر و کــم مؤونه  تــر و در عیــن حــال 
گران بهاتــر نــزد خــدا از ســخن وجــود نــدارد؛ البتــه در صورتــی کــه کام بــرای 
رضــای خــدا و بــه قصــد بیــان رحمــت و گســترش نعمت هــای او باشــد، زیــرا 

1. اصول كافی، ج 2، ص 114.
2. تحف العقول، ص 342.

3. همان.
4. نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، ج 6، ص 297.
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بــر همــه مشــهود اســت کــه خداونــد میــان خــود و پیامبرانــش جهــت کشــف 
اســرار و بیــان حقایــق و اظهــار علــوم پنهانــی خــود چیــزی را جــز کام واســطه 
قــرار نــداده و وحــی و تفهیــم مطالــب بــه وســیله کام صــورت گرفتــه اســت«.1

10-2- پایه ها و اصول حاکم بر رفتار آدمی در روابط اجتماعی
 از منظــر امــام ســجاد، بــرای ایجــاد روابــط بــا مــردم در جامعــه، آدمــی 
ــاس  ــر اس ــات ب ــالوده تعام ــا ش ــد ت ــدی باش ــول و قواع ــه اص ــد ب ــد معتق بای
ــه  ــا ک ــن اصــول و پایه ه ــن ای ــزی شــود. مهم تری ــاری پی ری شایســتگی های رفت
ــارت اســت از: ــز مشــاهده می شــود عب ــام ســجاد نی در ســیره اجتماعــی ام

10-2-1- احترام به حقوق و کرامت انسان ها
ــه  ــر، ب ــا یکدیگ ــان ب ــی روابطش ــی و چگونگ ــای اجتماع ــردم در رفتاره  م
ــدگاه  ــر از دو دی ــا یکدیگ ــش را ب ــط خوی ــوند و رواب ــیم می ش ــته تقس دو دس
ــی 2.  ــوق همگان ــه حق ــرام ب ــم و احت ــر تکری ــی ب ــار مبتن ــد:1. رفت ــی می ریزن پ
ــا  ــار ب ــه دوم رفت ــران. نمون ــه دیگ ــی ب ــت و بی احترام ــر اهان ــی ب ــیوه ای مبتن ش
ــای  ــه نمونه ه ــت ک ــوان یاف ــراوان می ت ــخ ف ــول تاری ــه را در ط ــردم در جامع م
ــر  ــان ب ــان اســت و شــیوه آن ــان نمای ــار فرعــون و فرعــون صفت ــارز آن در رفت ب
ــه  ــت ب ــه صراح ــرآن ب ــه ق ــت. چنانک ــی اس ــردم مبتن ــر م ــی و تحقی بی احترام
آن اشــاره کــرده اســت: »فاســتخف قومــه فاطاعــوه انهــم کانــوا قومــا فاســقین؛ 
ــد، آن هــا  ــروی کردن ــان از او پی فرعــون مــردم خویــش را کوچــک شــمرد و آن

قومــی فاســق اند«.2
 قــرآن، فرعــون را مظهــر برخــورد تحقیرآمیــز بــا انســان، معرفــی کــرده اســت 
ــده  ــه دی ــط اجتماعــی خویــش، مــردم را ب ــن ترتیــب، هرکــس در رواب ــه ای و ب
ــل  ــون اســت. در مقاب ــرو فرع ــمارد، پی ــا را کوچــک ش ــرد و آن ه ــارت بنگ حق
ایــن گــروه، پیامبــران و اولیــای خــدا قــرار دارنــد کــه در ســیره و رفتــار عملــی 

1. بحاراالنوار، ج 47، ص 145.
2. سوره زخرف، آیه 54.
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ــرلوحه  ــان را س ــوق آن ــه حق ــرام ب ــان ها و احت ــم انس ــردم، تکری ــا م ــش ب خوی
برنامه هــای خویــش قــرار داده انــد کــه نمــادِ عینــی ایــن گــروه، پیامبراکــرم و 

از آن جملــه امــام ســجاد هســتند.
 ایشــان در ســیره اجتماعــی خویــش در برخــورد بــا مــردم، دیدگاهــی فراتــر 
 ،ــدگاه حضــرت ــرا از دی ــر داشــت؛ زی ــه مســلمانی دیگ ــد مســلمان ب از دی
ــد وی  آدمــی از شــرافت و کرامــت انســانِی خاصــی برخــوردار اســت و خداون
را بــر بســیاری از مخلوقــات برتــری بخشــیده اســت و مصــداق عینــی فرمایــش 

ــه:  ــرآن می ســازد ک ــر کام ق ــش را اســتوار ب خوی
و لقــد كرمنــا بنــی آدم و حملناهــم فــی البــر و البحــر و رزقناهــم مــن الطیبــات 

و فضلناهــم علــی كثیــر ممــن خلقنــا تفضیــال؛1
مــا آدمــی زادگان را گرامــی داشــتیم و بــه ایشــان ارج و ارزش دادیم و وســایل 
ــه آن هــا قدرتــی  ــم، )یعنــی ب ــا فراهــم کردی حملشــان را در خشــکی و دری
دادیــم( کــه در خشــکی و دریــا بتواننــد خــود و وسایلشــان را از نقطــه ای بــه 
نقطــه دیگــر حمــل کننــد و روزی هــای خــوب و پــاک بــه آن هــا دادیــم و 

آن هــا را بــر بســیاری از موجوداتــی کــه آفریدیــم برتــری دادیــم.
ــی  ــه از ســیره عمل ــه انســان آن چنان ک ــام ســجاد ب ــز ام ــگاه کرامت  آمی  ن
ــه  ــوان خلیف ــان به عن ــه انس ــت ک ــت اس ــن حقیق ــی از ای ــد، ناش ــان برمی آی ایش
ــزاوار  ــه س ــوردار اســت ک ــرافتی برخ ــان ش ــن2 از آن چن ــر روی زمی ــد ب خداون
هیــچ برخــورد ناشایســت و تحقیرآمیــزی نیســت. شــاهد ایــن ادعــا، رفتــار امــام 
 ــام ســجاد ــی از ام ــان اســت. چنانکــه وقت ــی از جذامی ــا گروه ســجاد ب
ــوت  ــرش دع ــن پذی ــام ضم ــوند، ام ــفره ش ــان هم س ــا آن ــا ب ــد ت می خواهن
ــی گشــاده در  ــا روی ــزل برایشــان فراهــم می ســازد و ب ــز از من ــان، طعامــی نی آن

ــذا مشــغول می شــود.3 ــه صــرف غ ــان ب ــار آن کن
ــی آزار  ــان های ب ــه انس ــا ب ــجاد تنه ــام س ــز ام ــای کرامت  آمی  برخورده
 ــام ــه ام ــه نســبت ب ــد ک ــدارد، بلکــه چــه بســیار کســانی بودن اختصــاص ن

1. سوره اسراء، آیه 70.
2. سوره بقره، آیه 30.

3. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابیطالب، ج 4، ص 163.
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ــن اصــل  ــا در نظــر گرفت ــه ب ــی آن حضــرت بزرگواران ــد ول ــاری می کردن بدرفت
ــدرت  ــریر ق ــی از س ــرد و وقت ــت می ک ــان گذش ــای آن ــانی از خط ــت انس کرام
ــه روشــن  ــد. نمون ــرار می گرفتن ــورد لطــف و مرحمــت ق ــد، م ســقوط می کردن
ایــن مســأله ســتم های فــراوان فرمانــدار مدینــه هشــام بــن اســماعیل نســبت بــه 
مــردم- بــه ویــژه امــام ســجاد- بــود؛ امــا زمانــی کــه ولیــد بــن عبدالملــک، 
هشــام را از کار برکنــار کــرد، امــام ســجاد برخــاف انتظــار هشــام، نزدیــکان 
خــود را از بی احترامــی نســبت بــه وی بازداشــت و چــون بــر هشــام گذشــت، 
بــر او ســام کــرد. هشــام بــا مشــاهده ایــن عظمــت روحــی و کرامــت اخاقــی 
گفــت: »اهلل اعلــم حیــث یجعــل رســالته؛ خــدا می دانــد کــه رســالت خــود را در 

کجــا قــرار دهــد«.1

10-2-2- مروت و مدارا با همگان
ــا مــردم، در  ــر اســاس روایــات نیمــی از زندگــی اجتماعــی و معاشــرت ب  ب
گــرو مــدارا بــا آنــان اســت.2 و انســان عاقــل و بــا تدبیــر کســی اســت کــه از ایــن 
موضــوع بهــره کامــل بگیــرد3 و بــا اســتفاده عاقانــه و مدبرانــه از مــدارا بــا مردم، 
در روابــط خــود، زندگــی درســت و منطقــی و ســالمی را پــی ریــزد. و حقیقــت 
ــنتی  ــه، س ــان ها در جامع ــا انس ــدارا ب ــروت و م ــه م ــت ک ــن نیس ــز ای ــز ج نی
ــمنی ها  ــا و دش ــترش مخالفت ه ــه از گس ــت ک ــام اس ــک در اس ــنه و نی حس
جلوگیــری می کنــد: »الرفــق یقــل حــد المخالفــه؛ بــا اعمــال سیاســت مبتنــی بــر 

ــد«.4 ــش می یاب ــی کاه ــای اجتماع ــدارا، مخالفت ه ــق و م رف
 امــام ســجاد پیرامــون این مســأله فرمودنــد: »نشــان معرفت )خداشناســی( 
و کمــاِل دیــن مســلمان، تــرک ســخنان بیهــوده، کمتــر جــدل کــردن، مــدارا، حلم 
و صبــر و خوش خویــی اســت«.5زیرا بــه اعتقــاد ایشــان: »فقــد االحبــه غربــه؛ از 

1. همان، ص 177، شیخ مفید، االرشاد، ج 2، ص 147.
2. وسائل الشیعه، ج 11، ص 214.

3. عبدالواحد االمدی، غررالحکم، ج 1، ص 328.
4. همان.

5. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 304؛ تحف العقول، ص 320.
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دســت دادن دوســتان غربت اســت«.1
ــد  ــد: »خداون ــأله فرمودن ــن مس ــت ای ــن اهمی ــز در تبیی ــر نی ــای دیگ  در ج
عزوجــل رفیــق اســت )رفــق و مــدارا بــا خلــق دارد( و رفــق را دوســت دارد و 
پاداشــی کــه در برابــر رفــق و مــدارا می دهــد در برابــر جبــر و ســتیز )هرچنــد 

ــد«.2 ــد( نمی ده ــر باش ــرای خی ب
ــه  ــن کمــال العقــل و فی ــع: »و کــف االذی م ــه واق ــد ب ــه دادن  و ســپس ادام
ــه  ــرد و مای ــال خ ــانه کم ــاندن، نش ــت نرس ــا؛ اذی ــا و آج ــدن عاج ــه للب راح
آســایش دنیــا و آخــرت اســت«.3 و در یــک فــراز پرمعنــا ضمــن دعایــی فرمودند: 
بارالهــا، مــن در پیشــگاه تــو عــذر می خواهــم از مظلومــی کــه در حضــور 
مــن بــه او ســتم رســیده و مــن او را یــاری نکــرده باشــم و از احســانی کــه 
دربــاره مــن انجــام گرفتــه باشــد و شــکر آن را بــه جــا نیــاورده باشــم، و از 
بدکــرداری کــه از مــن عــذر خواســته و مــن عــذرش را نپذیرفتــه باشــم، و 
از فقیــری کــه از مــن خواهشــی کــرده و مــن او را بــر خــود ترجیــح نــداده 
باشــم و از حــق مؤمنــی کــه بــر ذمــه ام مانــده و آن را نپرداختــه باشــم و از 
عیبــی کــه از یــک مؤمــن بــر مــن آشــکار شــده و آن را نپوشــانده باشــم، 

ــم.4 ــوزش می طلب پ
 و در جای دیگر نیز اظهار داشتند: 

ــه و ســددنی الن اعــارض مــن غشــنی بالنصــح و  اللهــم صــل علــی محمــد و آل
اجــزی مــن هجرنــی بالبــر و اثیب مــن حرمنــی بالبــذل و اكافــی من قطعنــی بالصله 
و اخالــف مــن اغتابنــی الــی حســن الذكــر و ان اشــکر الحســنه و اغضــی عــن الســیئه؛
بــار خدایــا بــر محمــد و خانــدان او درود فرســت و مــرا توفیــق 
ــوده از روی  ــتی( نم ــش )ناراس ــن غ ــا م ــه ب ــی ک ــا کس ــا ب ده ت
اخــاص و دوســتی رفتــار کنــم و کســی را کــه از مــن دوری کــرده 
ــه  ــاداش دهــم و کســی کــه مــرا نومیــد گردانیــده ب ــه نیکویــی پ ب
بخشــش عــوض دهــم و کســی را کــه از مــن بریــده بــه پیوســتن 

1. همان، ص 296.

2. همان، ص 119.
3. همان.

4. صحیفه سجادیه، دعای 38.
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ــر  ــت س ــوده )پش ــت نم ــن غیب ــه از م ــم و از آنک ــات نمای مکاف
بدگویــی کــرده( بــه نیکــی یــاد کنــم و نیکــی را ســپاس گــزارده از 

ــدی چشــم بپوشــم.1 ب
ــدارا  ــفارش و م ــه س ــا ب ــر، تنه ــن ام ــرای ای ــتای اج ــرت در راس ــذا حض  ل
ــود  ــه خ ــرد، بلک ــنده نک ــان بس ــا آن ــط ب ــت در رواب ــق و مایم ــردم و رف ــا م ب
ــه ای  ــت. به گون ــه کار بس ــا ب ــا و باره ــاری آن را باره ــیره رفت ــل و س در عم
کــه در روایتــی آمــده اســت: مــردی نــزد ایشــان آمــد و بــه امــام عــرض کــرد: 
ــق  ــزان رف ــه می ــا ک ــه بفرم ــرا نصیحــت و توصی ــد رســول خــدا، م »ای فرزن
ــا مــردم چگونــه بایــد باشــد و تــا چــه حــدی؟« امــام ســجاد در  و مــدارا ب
پاســخ فرمودنــد: »حــد مایمــت تــو بــا مــردم تــا آن  جایــی باشــد کــه آنچــه از 
میــزان درک و اســتعداد آنــان برتــر اســت را بــا ایشــان در میــان نگــذاری؛ زیــرا 
در میــان گذاشــتن حقایــق واال بــا کســانی کــه طاقــت و ظرفیــت آن را ندارنــد، 
موجــب ســتیزه جویی آنــان بــا ارزش هــا می شــود«.2  ســپس ادامــه دادنــد »مگــر 
ــت و  ــق، رأف ــا رف ــد: »همان ــدا فرمودن ــول خ ــی رس ــه در روایت ــنیده ای ک نش
ــر وزانــت و زیبایــی و  ــود، مگــر اینکــه ب نرمــش همــراه هیچ چیــزی نخواهــد ب
جاذبــه آن می افزایــد و از هیــچ عملــی جــدا نخواهــد بــود مگــر اینکــه موجــب 
ــق  ــر رف ــد: »اگ ــه فرمودن ــپس در ادام ــردد«3و س ــل می گ ــص آن عم ــب و نق عی
ــه  ــد ک ــده می ش ــود، دی ــم ب ــی مجس ــران( مخلوق ــا دیگ ــش ب ــت و نرم )مایم

ــت«.4 ــی آن نیس ــی و نیکوی ــه زیبای ــد ب ــای خداون ــده ای از آفریده ه ــچ آفری هی
 عــاوه بــر ایــن، امــام ســجاد حتــی در برخــورد بــا مخالفــان و دشــمنان 
خویــش در جلســات مناظــره همــه آنچــه را کــه یــک رهبــر حکیــم می توانســتند 
ــدارا در راســتای  ــق و م ــر اســاس الگــوی رف ــه ب ــا جامع ــی ب در برخــورد عمل

ــه کار می بســتند.5 ــان باشــد را ب جــذب، هدایــت و اصــاح آن
1. همان، فراز نهم دعای مکارم االخالق، ص 157.

2. تحف العقول، ص 116.
3. همان، ص 119.
4. همان، ص 120.

5. االرشاد، ج 2، ص 147؛ مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص 177؛ ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 5، ص 170.
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ــرآن اســت  ــه شــریف ق ــن آی ــام ســجاد مصــداق ای ــار ام ــه حــق رفت  ب
ــدارا  ــا م ــا آن ه ــن؛ ب ــن الجاهلی ــرض ع ــرف و اع ــر بالع ــو و ام ــذ العف ــه: »خ ک
کــن و عفــو و گذشــت را شــیوه خــود قــرار ده و بــه نیکی هــا دعــوت نمــا و از 

ــا ســتیزه مکــن(«.1 ــا آن ه جاهــان روی بگــردان )و ب
ــه در  ــردم، چ ــا م ــاره ب ــان در این  ب ــدات ایش ــا و تأکی ــام توصیه ه ــه تم  البت
ســیره نظــری و چــه در بُعــد عملــی فقــط بــا کســانی اســت کــه در امــور دیــن 
ــتمی  ــم و س ــرت ظل ــق حض ــا در ح ــًا تنه ــد و احیان ــهل انگاری نمی کنن س
روا داشــته اند؛ در ایــن صــورت اســت کــه امــام ســجاد بــه آســانی از آنــان 
گذشــته و پیرامونشــان حتــی بــا رفــق و مــدارا نیــز برخــورد نمــوده اســت. امــا 
در آنجــا کــه حــق خــدا پایمــال می شــود یــا احــکام الهــی بــه تعطیلــی و نادیــده 
ــأله در  ــن مس ــت ای ــردد، رعای ــلط می گ ــل مس ــود و باط ــانده می ش ــن کش گرفت

ــدارد. ــی ن ــه معنای ــدگاه ایشــان هیچ گون دی
ــه  ــام علــی اســت ک ــه جدشــان ام ــام ســجاد همــان توصی ــار ام  رفت
ــی الحــق اذا ورد علیکــم و عرفتمــوه فتصــروا خســرانا  ــوا ف ــد: »ال تدهن فرمودن
مبینــا؛ در حــق مداهنــه و مــدارا روا مداریــد و سســتی مکنیــد هنگامــی کــه حــق 
بــر شــما وارد شــد و آن را شــناختید؛ زیــرا دچــار خســران آشــکار می شــوید«.2

10-3- شیوه ها و فنون اساسی در چگونگی رفتار با مردم
 اگــر دوســت داریــم بــا دیگــران در جامعــه بهتریــن روابــط را برقــرار نماییــم 
و آن هــا تحــت هــر شــرایطی مــا را درک نماینــد، اینکــه بتوانیــم بــا آن هــا کنــار 
بیاییــم و آن هــا نیــز متقابــًا بــا مــا برخــورد و رابطــه شایســته ای داشــته باشــند، 
ــه حــاوی نکته هــای  ــام ســجاد ک ــه ســیره اجتماعــی ام ــا ب بایســته اســت ت
ــیره هایی  ــا و س ــم؛ دیدگاه ه ــه نمایی ــت، مراجع ــه اس ــن زمین ــمندی در ای ارزش
کــه رعایــت هریــک از آن هــا مــا را در رســیدن بــه برقــراری یــک رابطــه موفــق، 

ــاند: ــاری می رس ــه ی ــدگار در جامع ــالم و مان س
1. سوره اعراف، آیه 199.
2. نهج البالغه، خطبه 34.
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10-3-1- عدم انتقاد، سرزنش و گالیه
ــون  ــت. چ ــده اس ــرایطی بی فای ــر ش ــه در ه ــی و گای ــرزنش، عیب جوی س
انســان را در موقعیت هــای دفاعــی قــرار می دهــد و او را وادار می کنــد تــا بــرای 
توجیــه کــردن خــود از هــر راهــی اســتفاده کنــد. بنابرایــن ســرزنش خطرنــاک 
ــرا غــرور ارزشــمند فــرد را جریحــه دار می کنــد و حــس نفــوذ را در  اســت، زی
ــی اف  ــود. »ب ــر وی می ش ــم و تنف ــس خش ــاد ح ــب ایج ــد و موج او می کاه
اســکینز« یکــی از روانشناســان مشــهور جهانــی، ثابــت کــرد حیوانــی کــه بــرای 
رفتــار درســتش پــاداش می گیــرد، خیلــی ســریع تر از حیوانــی کــه بــرای رفتــار 
ــر در خاطــر نگــه مــی دارد.  ــرد و بهت ــاد می گی ــز ی ــه می شــود، چی نادرســت تنبی
ــدق  ــز ص ــان ها نی ــورد انس ــه در م ــن نظری ــه ای ــان داد ک ــات نش ــا مطالع بعده
می کنــد. پــس بــا ســرزنش و انتقــاد و عیب جویــی بی جــا نمی توانیــم در 
دیگــران تغییــرات اساســی ایجــاد کنیــم، چــون ایــن کار اغلــب موجــب بیــزاری 

ــح می شــود. ــک رابطــه صحی ــراری ی ــر دیگــران و در نتیجــه عــدم برق و تنف
ــان ها  ــدن انس ــا فراخوان ــی، ب ــن لحظات ــز در چنی ــی نی ــای دین  در آموزه ه
ــا ایــن روش، جلــب محبــت نماینــد: »ان  ــا ب ــان می خواهــد ت ــه ســکوت از آن ب
ــل  ــه دلی ــه، ان ــه الصمــت یکســب المحب ــواب حکمــه؛ ان ــن اب ــاب م الصمــت ب
ــا خاموشــی یکــی از درهــای حکمــت اســت، خاموشــی  ــر؛ همان ــی کل خی عل
محبــت مــی آورد و آن راهنمــای هــر چیــزی اســت«.1 بــر طبــق ایــن گفتــار، بایــد 
پذیرفــت در روابطــی کــه بــا مــردم داریــم، بعضــًا بــا انســان های منطقــی روبــرو 
نیســتیم، بلکــه آن هــا انســان های احساســاتی هســتند کــه پــر از غــرور و تعصــب 
ــبب  ــدار، س ــد و نیش ــژه تن ــکلی به وی ــر ش ــه ه ــا ب ــاد از آن ه ــند و انتق می باش
برافروختــن اختــاف و کینه تــوزی می شــود. پــس در چنیــن شــرایطی ســکوت 

ــد. ــت می کن ــه محب ــل ب ــا را تبدی ــب کینه ه ــای مناس ــش در ج و آرام
 چنانکــه امــام ســجاد نیــز بــا استشــهاد قرآنــی فرمودنــد: »عمــل نادرســت 
ــا بــدی، تندخویــی و لجاجــت پاســخگو نباشــید و آن  بــرادر ایمانــی خــود را ب
ــا زیباتریــن وجــه »و ال تســتوی الحســنه و ال الســیئه  را از خــود نرانیــد بلکــه ب

1. اصول كافی، ج 1، ص 113؛ شیخ صدوق، عیون اخبارالرضا، ج 1، ص 14.
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ادفــع بالتــی هــی احســن« آن را دفــع کنیــد؛ زیــرا دفــع بــدی بــا ســتیز، لجبــازی 
ــه  ــان: »اللجاج ــر ایش ــن از منظ ــت«.1 همچنی ــری اس ــدی دیگ ــود ب ــدی، خ و ب
ــر  ــا و پ ــت اســت«.2 و در کام زیب ــا جهال ــه؛ لجاجــت همــراه ب ــه بالجهال مقرون
ــه، رمــوه بمــا لیــس  ــد: »مــن رمــی النــاس بمــا هــم فی مفهــوم دیگــری فرمودن
فیــه؛ کســی کــه از مــردم بــه خاطــر آنچــه در آن هاســت عیب جویــی کنــد، مــردم 

ــد«.3 ــی می کنن ــت، عیب جوی ــه در او نیس ــی ک ــر عیب ــه خاط از او ب
 البتــه هرچنــد انتقــاد نابجــا، ســرزنش، گایــه و بــه بیانــی عیب جویــی امــری 

ناپســند اســت، امــا کتمــان عیــِب بــرادر دینی
ــه  ــد آین ــد مانن ــن بای ــرا مؤم ــت محســوب می شــود زی ــی خیان ــه نوع ــز ب نی
باشــد و زشــتی ها و زیبایی هــای دوســت خــود را نشــان دهــد، البتــه بــه خــود 
او، نــه بــه دیگــران. چنانکــه امــام ســجاد فرمودنــد: »کســی کــه بــرادر دینــی 
خــود را گرفتــار عمــل ناپســندی می بینــد و می توانــد او را از ایــن کار بــاز دارد، 

ــه او خیانــت ورزیــده اســت«.4 و چنیــن نمی کنــد ب
 از دیــدگاه حضــرت ایــن مســأله یعنــی اظهــار دوســتی و جلــب اعتمــاد 
و ســرپوش گذاشــتن بــر عیب هــای بــرادر دینــی تــا آنجایــی کــه خــود بخواهــد 
از ایــن مســأله سوءاســتفاده نمایــد را بــه کفــر تشــبیه نمــوده و خطــاب بــه فــردی 
ــد:  ــود، فرمودن ــت می نم ــی و غیب ــی عیب جوی ــود در جمع ــت خ ــه از دوس ک
»ایــاک و الغیبــه، فانهــا ادام کاب النــار؛ از غیبــت بپرهیــز کــه آن، نــان خــورش 
آدمیــان ســگ صفت اســت«.5و نیــز فرمودنــد: »از چیزهایــی کــه انســان را بــه مــرز 
کفــر نزدیــک می ســازد ایــن اســت کــه کســی بــا بــرادر دینــی خــود در ظاهــر 
ــر  ــه خاط ــری ب ــس از دیگ ــی پ ــای او را یک ــزد و لغزش ه ــتی بری ــرح دوس ط

بســپارد تــا او را رســوا کنــد«.6
1. بحاراالنوار، ج 47، ص 195.

2. حلوانی، نزهه الناظر و تنبیه الخاطر، ص 91.
3. همان.

4. بحاراالنوار، ج 72، ص 65.
5. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج 9، ص 62؛ كشف الغمه، ص 306.

6. اصول كافی، ج 2، ص 355.
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10-3-2- قدردانی صادقانه و خالصانه
ــادی   تحقیقــات نشــان می دهــد انســان ها در طــول زندگیشــان چیزهــای زی
ــد،  ــز می نماین ــی را نی ــاش فراوان ــا ت ــه آن ه ــیدن ب ــرای رس ــد و ب را می خواهن
امــا در رســیدن بــه برخــی از آن هــا بســیار مصــر می باشــند. بعضــی از چیزهایــی 
کــه اغلــب مــردم طالــب آن هســتند شــامل »تندرســتی و حفــظ جــان، غــذا، پــول 
و آنچــه را کــه پــول می خــرد، زندگــی آینــده، ارضــای جنســی، رفــاه فرزنــدان 

ــودن« می باشــد. و حــس مهــم ب
 بیشــتر اوقــات تمــام و یــا برخــی از ایــن خواســته ها بــرآورده می شــوند. امــا 
یکــی از آرزوهایــی کــه بــه انــدازه غــذا و خــواب در زندگــی مــا ضــروری بــوده 
ــن  ــان عمیق تری ــود، هم ــاء می ش ــدرت ارض ــه ن ــد و ب ــق می باش ــیار عمی و بس
میــل در طبیعــت انســان، یعنــی »آرزوی مهــم بــودن« اســت. زیــرا ایــن مســأله، 
ــوان می باشــد. چنانکــه  ــن انســان و حی ــارز بی ــن تفاوت هــای ب یکــی از مهم تری
تاریــخ نیــز پُــر از نمونه هــای بســیار جالبــی از افــراد مشــهور اســت کــه بــرای 
ــتف  ــه: کریس ــاب نمون ــد. از ب ــاش کرده ان ــودن ت ــم ب ــس مه ــه ح ــیدن ب رس

کلمــب، ویکتــور هوگــو، شکســپیر و غیــره.
ــس  ــت ح ــای واقعی ــه در دنی ــردم ک ــی از م ــد بعض ــران معتقدن  صاحب نظ
مهــم بــودن را بــه دســت نمی آورنــد، بــه ســرزمین رؤیایــی جنــون و دیوانگــی 
ــی  ــکا بیماران ــه می شــوند. چنانکــه امــروزه در آمری ــد و واقعــًا دیوان ــاه می برن پن
ــان  ــاران دیگــر در سراســر جه ــش از بیم ــد، بی ــج می برن ــن مســأله رن ــه از ای ک
هســتند. تمــام ایــن حــاالت و عائــم بیمــاری روانــی در ایــن افــراد بــه اعتقــاد 
روان  شناســان حکایــت از ایــن مســأله دارد کــه ایــن افــراد در عالم واقعــی زندگی 
خــود در کنــار خانــواده و جامعــه هرگــز بــه خاطــر کارهایشــان مــورد قدردانــی 
صادقانــه و خالصانــه قــرار نگرفته انــد؛ پــس از ایــن جهــت اســت کــه در عالــم 
ــم واقعــی از  ــد کــه در عال ــدا می کنن ــودن دســت پی ــه حــس مهــم ب دیوانگــی ب
ــار کار  ــی اســت کــه: »یک ب ــن همــان ســخن نیکوی ــد. ای ــه آن عاجزن رســیدن ب
بــد کــردم، همیشــه آن را شــنیدم، دو بــار کار خــوب کــردم هرگــز آن را نشــنیدم«.
ــه  ــه اســت ک ــه و خالصان ــی صادقان ــز قدردان ــام ســجاد نی ــدگاه ام  از دی
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یــک فــرد بــا هــر درجــه و جایگاهــی را تشــویق بــه انجــام رفتارهــای صحیــح 
می کنــد و حــس مهــم بــودن را بــرای وی َخلــق و آفرینــش می کنــد و بــا تدبیــر 
ــع و  ــه موق ــد ب ــن اساســِی تعریــف و تمجی ــن شــیوه و ف ــن از همی و یاری گرفت
به جــا و نیــز قدردانــی صادقانــه و خالصانــه اســت کــه پاســخی بــه ایــن عطــش 
ــط  ــن رواب ــق ای ــی در َخل ــاهد معجزه های ــر ش ــوی دیگ ــود و از س داده می ش

شایســته و نیکــو بــا مــردم در جامعــه هســتیم.
ــن الحســین رعایــت ایــن فــن اساســی را در فرمایــش خویــش   علــی ب
ــاش  ــج و ت ــد رن ــه: »بای ــد ک ــیم می نمای ــه ترس ــردم این گون ــا م ــط ب در رواب
ــی  ــذاری آن کوتاه ــاد و در ارزش گ ــه( ارج نه ــه )و خالصان ــی را عادالن هرکس
نکــرد...«.1 نمونــه عملــی ایــن برخــورد حضــرت در اجــرای ایــن اصــل مهــم 
را می تــوان در ُحســن رفتــار اجتماعــی ایشــان در لحظــات گوناگــون دریافــت. 
امــام ســجاد در طــول مــاه رمضــان خطاهــای بــردگان خــود را ثبــت می کــرد، 
ــان  ــرد و از آن ــع می ک ــان را جم ــید، آن ــان می رس ــاه رمض ــر م ــب آخ ــون ش چ
ــان را می بخشــید و  ــان آن ــد بخشــش خــدا، گناه ــه امی ــد ب ــت بع ــرار می گرف اق
ــین از  ــن الحس ــی ب ــه عل ــان ک ــد همچن ــا کنن ــه دع ــت ک ــان می خواس از آن
ــدا از  ــرد، خ ــان را آزاد ک ــه آن ــذرد و چنان ک ــدا از وی در گ ــته، خ ــان گذش آن
ــود:  ــرت می فرم ــد حض ــن«. بع ــد: »آمی ــان می گفتن ــد. آن ــش دوزخ آزادش کن آت
»برویــد؛ مــن از شــما گذشــتم و بــه امیــد بخشــش و آزادی، شــما را در راه خــدا 
ــید.  ــران می بخش ــاداش گ ــا پ ــه آن ه ــد ب ــد می ش ــون روز عی ــردم«. و چ آزاد ک
ــود، در راه  ــده ب ــه خری ــرده را ک ــت ب ــم بیس ــت ک ــان، دس ــر رمض ــان ه در پای
ــگاه  ــود ن ــزد خ ــال ن ــش از یکس ــی را بی ــه خادم ــرد؛ چنان ک ــدا آزاد می ک خ

نمی داشــت و گاه در نیمــه ســال او را آزاد می ســاخت«.2
 بنابرایــن شــاید ایــن برخوردهــای صادقانــه و خالصانــه امــام ســجاد بــا 
ــه مالــک  انســان ها را بتــوان مصــداق همــان فرمایــش امــام علــی خطــاب ب
اشــتر دانســت کــه: »...مبــادا کــه شــخصیت کســی تــو را وادارد کــه کار کوچکش 

1. بحاراالنوار، ج 27، ص 102.
2. ابن طاووس، اقبال االعمال، ج 1، ص 445-443.
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را بــزرگ شــمری و یــا تــاش بــزرگ شــخص گمنامــی را کوچــک انــگاری«.1
 البتــه در روابــط بــا مــردم در جامعــه، نبایــد قدردانــی و تشــکر بــه شــکلی 
افراطــی صــورت گیــرد بــه حــدی کــه از دیــدگاه دیگــران، حمــل بــر تملــق و 
 چاپلوســی شــود؛ زیــرا ایــن امــر در فرمایشــات و ســیره عملــی امــام ســجاد
ــه  ــود در جامع ــه از خ ــی ک ــار نامطلوب ــل آث ــه دلی ــی ب ــای دین ــز آموزه ه و نی
ــت: »اذا  ــه اس ــرار گرفت ــدید ق ــش ش ــح و نکوه ــورد تقبی ــد، م ــای می نه ــر ج ب
مدحــت فاختصــر، اذا ذممــت فاقتصــر؛ هــرگاه ســتودی، مختصــر کــن و هــرگاه 
نکوهیــدی کوتــاه کــن«.2 »الثنــاء باکثــر مــن االســتحقاق ملــق؛ ســتودن بیــش از 
ــس  ــق لی ــان المل ــق ف آنچــه شایســته اســت چاپلوســی می باشــد«.3»ایاک و المل
ــی از  ــق و چاپلوس ــرا مل ــی، زی ــاش از چاپلوس ــذر ب ــان؛ برح ــق االیم ــن فائ م

ــت«.4 ــان نیس ــای ایم خصیصه ه

10-3-3- ایجاد اشتیاق و تمایل در دیگران
 هــر عملــی را کــه انســان از بــدو تولــد و در سرتاســر زندگــی خویــش انجــام 
می دهــد، بــه ایــن دلیــل اســت کــه خــود خواهــان آن اســت. مثــًا اگــر دوســت 
دارد بــه دیگــران کمــک کنــد، یــک عمــل زیبــا، فداکارانــه و آســمانی انجــام دهــد 
و یــا هــر برخــورد و رفتــار دیگــری کــه از وی بــا مــردم ســر می  زنــد، نشــان از 
ــدگاه روان شناســی  ــه خواســته های خــود اســت. حــال آنکــه از دی عاقه منــدی ب
ایــن عمــل بازتــاب خوبــی در بســیاری از مواقــع بــرای او در جامعــه بــه جــای 
ــدی  ــد، به طــور اب ــه می خواه ــه آنچــه ک ــدی انســان ب ــرا عاقه من ــذارد؛ زی نمی گ
ــه  ــد ب ــران عاقه من ــه دیگ ــد ک ــان می ده ــه نش ــا تجرب ــد. ام ــی می مان در وی باق
ــم و  ــر می کنی ــما فک ــل ش ــا مث ــه م ــری هم ــه تعبی ــتند و ب ــا نیس ــته های م خواس

ــان هســتیم. ــه خواســته های خودم ــد ب ــا عاقه من ــه م هم

1. نهج البالغه، نامه 53.
2. شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص 11.

3. نهج البالغه، حکمت 339.
4. غررالحکم، ج 2، ص 304.



227 تبیینسیرهاجتماعیامامسجاددرارتباطبامردم

ــراد جهــت  ــر اف ــذاری ب ــا راه تاثیرگ ــی، تنه ــن خاک ــن زمی ــن روی ای  بنابرای
ــراری رابطــه ایــن اســت: »در مــورد آنچــه کــه آن هــا می خواهنــد صحبــت  برق
ــا  ــا به ــته های آن ه ــه خواس ــور ب ــه چط ــم ک ــان دهی ــا نش ــه آن ه ــم و ب کنی
ــی اول  ــگ جهان ــان جن ــزرگ در زم ــران ب ــی از رهب ــی از یک ــم«. وقت می دهی
ــه ویلســون،  ــه چگون ــا ســؤال شــد ک ــام لویدجــورج نخســت وزیر بریتانی ــه ن ب
ارالنــدو، کلیمــن ســو همگــی بــه فراموشــی ســپرده شــده اند، امــا تــو هنــوز از 
دیــد مــردم بــر َمســند قــدرت هســتی، پاســخ داد: »اگــر مــن هنــوز بــرای مــردم 
ــاد  ــه ی ــت ک ــن اس ــش ای ــده ام، دلیل ــی مان ــدرت باق ــند ق ــر مس ــمندم و ب ارزش
گرفتــه ام طعمــه ای را کــه بــه قــاب بایــد آویــزان کــرد، بایــد بــه دلخــواه ماهــی 
ــا  ــار ب ــد در رفت ــه آن را بای ــی اســت ک ــم و جالب ــه مه ــن نکت ــس ای ــد«.1 پ باش
مــردم در زندگــی همــواره تکــرار کــرد: »اگــر کســی در رابطــه بــا مــردم موفــق 
ــه اســت. توانایــی  ــا مــردم نهفت ــار ب اســت، راز موفقیتــش در توانایــی او در رفت
ــه  ــدا از زاوی ــز را از ابت ــرده و همه چی ــد نظــرات دیگــران را درک ک اینکــه بتوان
دیــد آن هــا و بعــد از زاویــه دیــد خــود ببینــد«. ایــن همــان اصــل مهمــی اســت 
کــه در روان شناســی بــا بیــان ایجــاد اشــتیاق و تمایــل دیگــران در برقــراری رابطه 
ــد:  ــاره می گوی ــاد می شــود. پروفســور هــری اوراســتریت دراین ب ــا از آن ی ــا م ب
»هرکــس بتوانــد در رابطــه بــا دیگــران ایجــاد اشــتیاق نمایــد همــه عالــم را همراه 
ــیر  ــی س ــاده تنهای ــرت و دورافت ــاده پ ــد، در ج ــر نتوان ــت و اگ ــاخته اس خودس

می کنــد«.
ــدن  ــه لحــاظ دی ــل در دیگــران ب ــی ایجــاد اشــتیاق و تمای ــن مســأله یعن  ای
ــا  ــار ب ــی رفت ــی در چگونگ ــون اساس ــیوه ها و فن ــر از ش ــی دیگ ــا یک ــاره م دوب
ــه  ــه ک ــت. همان گون ــجاد اس ــام س ــی ام ــیره اجتماع ــه و س ــردم در اندیش م
ــا توجــه بــه ســطح درک و فهــم مــردم و نیــز نیازهــا و عایــق و  ایشــان نیــز ب
گرایش هــای آن هــا بــا آنــان ســخن می گفــت و در حقیقــت بــا در نظــر گرفتــن 
ســطح درک و فهــم و دانــش آنــان بــه نوعــی ایجــاد هم ســطحی و همســانی بیــن 
خــود و مــردم می نمــود و بــا ایــن عمــل در حقیقــت ایجــاد یــک رابطــه دوســتانه 

1. لویید جورج، خاطرات مردان بزرگ، ص 195.
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ــه ای  ــاخت؛ به گون ــم می س ــدار را فراه ــدد دی ــل مج ــتیاق و تمای ــا اش ــراه ب هم
کــه بســیاری از یــاران و نزدیــکان امــام ســجاد می  گوینــد: »حضــرت بــه 
ســادگی بــا مــردم رابطــه برقــرار می کــرد و راه دوســتی را بــا آنــان بــاز و همــوار 

ــد«.1 ــس می گرفتن ــه حضــرت ان ــه نحــوی کــه همــه ب می نمــود؛ ب
ــا  ــران را ب ــل در دیگ ــتیاق و تمای ــاد اش ــن ایج ــن ای ــام زین العابدی  ام
ــه منصــه ظهــور  ــا مــردم ب اخــاق نیــک و شایســته در برخوردهــای خویــش ب
ــوده و  ــن للم ــه الموم ــه اخی ــی وج ــن ف ــر الموم ــود: »نظ ــاند و می فرم می رس
المحبــه، لــه عبــاده؛ نــگاه محبــت آمیــز مؤمــن بــه صــورت بــرادر ایمانــی خــود، 

ــادت اســت«.2 عب
 امــام ســجاد در مــورد چگونگــی همزیســتی بــا مــردم در ایجــاد اشــتیاق 
و تمایــل در آنــان در ســیره عملــی خویــش بــه لحــاظ اهمیــت ایــن مســأله در 
ــات و  ــتر وف ــی در بس ــان عل ــه جــدم امیرمؤمن ــی ک ــد: زمان ــی فرمودن جمع
ــان  ــا ایش ــد ت ــرا خوان ــش را ف ــدان خوی ــرار داشــت، فرزن ــال احتضــار ق در ح
ــان  ــرت در پای ــه آن حض ــی ک ــه مطالب ــد. از جمل ــا کن ــه ارزش ه ــفارش ب را س
ســفارش های خــود فرمــود ایــن اســت کــه: »ای فرزندانــم، بــا مــردم به گونــه ای 
زندگــی کنیــد کــه اگــر روزی از دیدشــان پنهــان شــدید )و بــه ســفری رفتیــد و یا 
در بســتر بیمــاری افتادیــد( برایتــان دل تنــگ شــوند و مشــتاق دیــدار شــما باشــند 
و اگــر زندگــی را بــدرود گفتیــد، برایتــان بگرینــد و اشــک ریزنــد«.3 و خــود نیــز 

ــد کــه:  ــر را در دعاهــای خویــش تکــرار می کردن ــن ام پیوســته ای
بــار خدایا!...مــرا بــه زینــت صالحیــن و شایســتگان آراســته فرمــا و زیــور 
پرهیــزگاران را بــه مــن بپوشــان از طریــق توفیــق در گســترش عــدل و داد 
ــرد آوردن  ــمنی و گ ــش دش ــردن آت ــوش ک ــاندن خشــم و خام ــرو نش و ف
ــر و نیکــی و  ــردن خی ــاش ک ــردم و ف ــن م ــدگان و اصــاح فســاد بی پراکن
ــی و  ــی و نیکوروش ــی و فروتن ــتی و نرم خوی ــب و زش ــودن عی ــان نم پنه

1. تحف العقول، ص 335.
2. همان، ص 323.

3. بحاراالنوار، ج 42، ص 247.
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ــردان...«.1 ــل گ ــان کام ــل در آن ــردم و تمای ــا م ــی ب ــنگینی و خوش خوی س
 در حقیقــت امــام ســجاد ایــن فرمایــش پیامبــر اکــرم را جامــه عمــل 
ــردم  ــه م ــه هم ــود ب ــوال خ ــا ام ــد ب ــه نمی توانی ــما ک ــه: »...ش ــانید ک می پوش
گشــایش دهیــد، پــس بــا چهــره بــاز و رویــی خــوش بــا آن هــا برخــورد کنیــد 

ــد(«.2 ــل و ایجــاد اشــتیاق نمایی ــا تمای )و در آن ه

10-3-4- همگامی، همراهی و همیاری
ــا مــردم، در   یکــی دیگــر از شــیوه ها و فنــون اساســی در برقــراری رابطــه ب
ســیره اجتماعــی امــام ســجاد، همگامــی، همراهــی و همیــاری بــا آنــان اســت. 
ــه انســان ها عطــا  ــال ب ــد متع ــه خداون ــاز ارزشــمندی اســت ک ــان امتی ــن هم ای
ــانی  ــی انس ــات عال ــد. تمای ــودات از آن بی بهره ان ــایر موج ــت و س ــوده اس نم
ــه  ــا ب ــاری و ی ــی و همی ــی، همراه ــری همچــون: همگام ــا تعابی ــا ب ــه از آن ه ک
ــر  ــئولیت در براب ــی و مس ــایش بخش ــایی و گش ــتی، گره گش ــر دوس ــی دگ بیان
ــذار در  ــوب و تأثیرگ ــه ای مطل ــراری رابط ــر برق ــاوه ب ــود، ع ــاد می ش ــان ی آن
روابــط اجتماعــی، ســبب ســاختن جامعــه ای ســالم و همگــرا و نیــز دفــع نمــودن 

ــت. ــینی اس ــری و عزلت نش ــه کناره گی هرگون
ــا آنجاســت کــه:  ــگاه ایــن اصــل مهــم در منظــر آموزه هــای اســامی ت  جای
ــه،  ــال و همیش ــه ح ــد در هم ــاد خداون ــز اســت: ی ــه چی ــال س ــن اعم »مهم تری
ــش  ــن خوی ــرادر مؤم ــی ب ــاری و همگام ــردم و همی ــاره م ــت انصــاف درب رعای
ــر نیازهــای جامعــه و  ــد در براب ــز: »انســان مؤمــن نمی توان ــان«.3 و نی در هــر زم
مشــکات دیگــر مؤمنــان بی تفــاوت باشــد«.4و »بــه خــدا ســوگند، کســی مؤمــن 
ــاِس  ــان احس ــر مؤمن ــه دیگ ــبت ب ــه نس ــی ک ــر زمان ــود مگ ــد ب ــی نخواه واقع
ــن  یگانگــی، همراهــی و همــدردی داشــته باشــد«.5همچنین: »ملعــون ملعــون م

1. دعای مکارم االخالق، فراز دهم، ص 165.
2. اصول كافی، ج 2، ص 35.

3. شیخ مفید، االرشاد، ج 2، ص 165.
4. اصول كافی، ج 2، ص 365.

5. محمدالدیلمی، اعالم الدین، ص 440.
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احتجــب عــن اخیــه؛ از رحمــت خداونــدی بــه دور اســت، از رحمــت خداوندی 
بــه دور اســت کســی کــه در مــوارد نیــاز و گرفتــاری دوســت، خــود را پوشــیده 

بــدارد، بطوریکــه دسترســی بــه او بــه آســانی ممکــن نباشــد«.1
 روی همیــن اصــل بــود کــه امــام ســجاد فرمودنــد: »بــار خدایــا خیــر و 
نیکــی بــرای مــردم را بــه دســت مــن روان ســاز و آن را بــه منــت نهــادن، باطــل 
ــدن  ــه خــود نازی ــرا از ب ــن ببخــش و م ــه م ــای پســندیده را ب ــا و خوی ه مفرم
نــگاه دار«.2 و در جــای دیگــر نیــز فرمودنــد: »از خــوی مؤمــن آن اســت کــه در...

رفــاه بــه قــدر گشــایش، دربــاره مــردم منصــف باشــد«.3
 بنابرایــن امــام ســجاد بــرای اصــل همگامــی، همراهــی و همیــاری دیگــر 
افــراد در جامعــه تأکیــدات بســیاری داشــتند؛ به گونــه ای کــه بــه فرزنــد خویــش 
امــام باقــر توصیــه می فرمودنــد کــه: »افعــل الخیــر الــی کل مــن طلبــه منــک 
ــم یکــن باهــل کنــت انــت اهلــه...؛  فــان کان اهلــه قــد اصبــت موضعــه و ان ل
ــدان چــه  ــود، ب ــر در خــور آن ب ــده؛ اگ ــد، ب ــزی بخواه ــو چی ــه از ت هرکــس ک
ــواره  ــوده ای«.4 و هم ــو در خــور آن ب ــود، ت ــر در خــور نب ــد رســیده ای و اگ بای
ــس در آن  ــرد، پ ــی را می گی ــام کار نیک ــم انج ــه تصمی ــی ک ــد: »کس می فرمودن
ــورت  ــر ص ــه در آن تأخی ــزی ک ــر چی ــرا ه ــورزد؛ زی ــتی ن ــد و سس ــتاب کن ش

ــرد«.5 ــرار می گی ــر شــیطان ق ــورد توجــه و تزوی ــرد، م گی
ــه  ــه حکیمان ــن توصی ــه ای ای ــر به گون ــام باق ــد ام ــل می کن ــخ نق  تاری
ــه  ــان ب ــی آن ــاری و همراه ــردم در همی ــا م ــورد ب ــان را در برخ ــدر گرامی ش پ
ــا  ــان ارزش ه ــال از می ــد متع ــد: »خداون ــواره می فرمودن ــه هم ــت ک کار می بس
ــتی و  ــورد سس ــرد و م ــام پذی ــریع تر انج ــه س ــت دارد ک ــا آن را دوس و نیکی ه

ــرد«.6 ــرار نگی ــل ق تعل
1. وسائل الشیعه، ج 5، ص 563.

2. دعای مکارم االخالق، فراز سوم، ص 120.
3. تحف العقول، ص 323.

4. همان، ص 324.
5. اصول كافی، ج 2، ص 143.

6. همان، ص 142.
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ــان  ــر از چن ــام محمدباق ــی ام ــن اصــل در ســیره عمل ــت ای ــز رعای  و نی
 اهمیــت و جایگاهــی برخــوردار شــد کــه ابوحمــزه می گویــد: »بــه امــام باقــر
ــاز و  ــع نی ــه لحــاظ رف ــاره مســلمانی کــه ب ــد درب عــرض کــردم: چــه می فرمایی
حاجتــش دیــدن مســلمان دیگــر مــی رود و او در منــزل اســت، از او اجــازه ورود 
ــی آورد؟«  ــرون نم ــر بی ــه س ــی از خان ــد و حت ــازه نمی ده ــی اج ــد ول می خواه
ــاز مســلمان دیگــر  ــه نی ــد: »ای ابوحمــزه، هــر مســلمانی کــه ب امــام فرمودن
پاســخ ندهــد و چهــره از او پنهــان بــدارد، مــورد لعنــت خــدا خواهــد بــود، تــا 
زمانــی کــه آن دو یکدیگــر را ماقــات کننــد )یعنــی مســلمان خواهــان ماقــات 
بــه درخواســت خــود برســد(«.1 ابوحمــزه می گویــد: بــه امــام عــرض کــردم: 
ــورت  ــات ص ــه ماق ــی ک ــا زمان ــود ت ــد ب ــدا خواه ــت خ ــتی در لعن ــه راس »ب
ــورت  ــًا ص ــا اص ــرد ی ــام پذی ــر انج ــی دی ــات خیل ــن ماق ــد ای پذیرد!)هرچن

ــزه«.2 ــی ای ابوحم ــد: »بل ــام فرمودن ــرد!(«. ام نگی
 حــال ایــن مســأله به طــور بســیار زیبایــی در ســیره اجتماعــی امــام ســجاد 
ــن ســیره حســنه ایشــان  ــاره ای ــز مشــاهده می شــود. چنانکــه درب ــه نی در جامع
 ــرت ــه آن حض ــازش را ب ــدی نی ــه نیازمن ــد ک ــنیده نش ــز ش ــد: هرگ گفته ان
اظهــار داشــته و بــا پاســخ منفــی، مواجــه شــده باشــد. امــام همــواره توصیــه 
ــد  ــا شــما می خواهی ــد و ی ــه شــما رو می آورن ــدان ب ــی نیازمن ــه: »وقت می کــرد ک
آنــان را صــدا بزنیــد، بهتریــن نام هــا و عناویــن را دربــاره آنــان بــه کار گیریــد )و 
بــا عناویــن و اوصــاف زشــت و بــی ارزش و بــا بی احترامــی بــا ایشــان برخــورد 
ــود  ــریف خ ــر ش ــول عم ــین( در ط ــن الحس ــی ب ــان )عل ــه ایش نکنید(«.3چنانک
صــد خانــواده را در مدینــه تحــت کفالــت خــود داشــت.4 و در واقعــه حــره نیــز 
ــواده  ــارت چهارصــد خان ــل و غ ــای آشــوب و قت ــام ســجاد در آن روزه ام
ــه لشــکر مســلم در  ــی ک ــا وقت ــت و ت ــت خــود می گرف ــاف را در کفال از عبدمن

1. همان، ص 365.
2. همان.

3. تحف العقول، ص 295.
4. شیخ صدوق، الخصال، ص 617.
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مدینــه بــود، هزینــه آنــان را می پرداخــت.1 و در دعــای ســی ام صحیفــه ســجادیه 
ــم  ــی صحبته ــی عل ــرا و اعن ــه الفق ــی صحبت ــب ال ــم حب ــد: »الله ــز می فرمودن نی
ــوب  ــم محب ــتان را برای ــرا و تهیدس ــینی فق ــروردگارا! هم نش ــر؛ پ ــن الصب بحس

گــردان و مــرا بــه شــکیبایی نیکــو بــر هم نشــینان ایشــان یــاری فرمــا«.
در  ریشــه  انســانی  لذت هــای  بیشــتر  نیــز  روان شناســی  دیــدگاه  از   
ــا مــردم دارد و خشــنودی هایی کــه جــز  همگرایی هــای او در برقــراری رابطــه ب
ــران  ــا دیگ ــای او ب ــه کنش ه ــته ب ــد، وابس ــه می کن ــران تجرب ــا دیگ ــه ب در رابط
ــه  ــت ک ــاع اس ــران در اجتم ــه دیگ ــاندن ب ــت رس ــتی و منفع ــت. نوع دوس اس
ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ــود. ب ــان ها می ش ــدی انس ــادی و رضایتمن ــب ش موج
ــدون انتظــار  ــا ازخودگذشــتگی و ب ــوارد ب ــه و در برخــی م ــراد در جامع ــه اف ک
هیچ گونــه پــاداش و حتــی سپاســگزاری بــرای دیگــران کار می کننــد و در 
ــه طــور آشــکار در زندگــی اجتماعــی از  ــد ب ــا کمــک می کنن ــه آن ه حقیقــت ب
ــرای هــم  ــد ب ــردم می خواهن ــرا م ــاد می شــود؛ زی ــی ی ــه دیگرگرای ــن عمــل ب ای
ــن  ــد و ای ــک بدهن ــل و نی ــه رابطه هــای یکدیگــر پاســخ متقاب ــد باشــند و ب مفی
رفتــار »دیگرگرایــی« بــه جــای خودگرایــی و همه چیــز را بــرای خــود خواســتن، 
ــه نوعــی  ــی و ب ــردم، ســبب آرامــش روان ــا م ــر ب ــر ایجــاد رابطــه مؤث عــاوه ب

ــود. ــز می ش ــی نی ــردن از زندگ ــذت ب ل

10-3-5- مثبت نگری و نیك اندیشی
 در روابطــی کــه مــا بــا مــردم در جامعــه برقــرار می کنیــم مفاهیــم مختلفــی 
ــات و  ــود. کلم ــدل می ش ــری رد و ب ــه تعبی ــا ب ــده ی ــان آفری ــا و آن ــوی م از س
واژه هایــی کــه بــه خــودی خــود بــارِ معنایــی الزم را گاهــی اوقــات نمی رســاند؛ 
پــس نیازمنــد توضیــح و تفســیر اســت و در فراینــد تفســیری، عواملــی همچــون 
ــش دارد.  ــده، نق ــی گوین ــای ذهن ــا و فضاه ــرایط ســخن و نگرش ه ــت و ش باف

ــد. ــن دو طــرف همــواره یکدیگــر را تفســیر می کنن بنابرای
 ازاین روســت کــه در ســیره اجتماعــی امــام ســجاد، در برقــراری رابطــه 

1. كشف الغمه، ص 304.



233 تبیینسیرهاجتماعیامامسجاددرارتباطبامردم

ــه و  ــورد توج ــم م ــن مه ــیوه و ف ــک ش ــوان ی ــه عن ــی ب ــردم، مثبت  اندیش ــا م ب
ــری و  ــا مثبت  نگ ــا ب ــد ت ــان ها می خواه ــت و از انس ــه اس ــرار گرفت ــد ق تأکی
ــن  ــواره بهتری ــه، هم ــراد جامع ــا اف ــاط ب ــراری ارتب ــگام برق نیک اندیشــی، در هن
تفســیر از ســخنان آنــان را داشــته باشــند: »ضــع امــر اخیــک علــی احســنه...و ال 
تظنــن بکلمــه خرجــت مــن اخیــک ســوءا و انــت تجــد لهــا فــی الخیــر محمــا؛ 
کار بــرادر )دینــی( ات را بــر زیباتریــن شــکل بنــا بگــذار...و هرگــز نســبت بــه 
ــرای  ــی ب ــه نیک ــی توجی ــه می توان ــر، در حالیک ــد مب ــان ب ــرادرت گم ــخن ب س
آن بیابــی«.1و بــاز هــم فرمودنــد: »چــه بســیارند مؤمنانــی کــه شــکیبایی و نیــک 
گمانــی آنــان را بــه پیــروزی رســانده اســت«.2 و در ادامــه اظهــار داشــتند پــدرم از 
پدرانــش نقــل کــرد کــه: »هرکــس بــه مــردم نیــک گمــان باشــد، محبــت و مهــر 

آنــان را بــه دســت خواهــد آورد«.3
 ایشــان همچنیــن بــا انتقــاد از منفــی نگــری و نهــی از ایــن عمــل در برقــراری 
ارتبــاط بــا مــردم در جامعــه، ضمــن بــه تصویــر کشــیدن ســیره پیامبــران الهــی 
ــوذ در  ــن راه نف ــا بهتری ــیدند ت ــم4 می کوش ــرآن کری ــدات ق ــه و تأکی و توصی
برقــراری رابطــه بــا مــردم را بــه آنــان تعلیــم دهنــد. چنانکــه در روایــت آمــده 
ــر مــردم چیســت؟«  ــد ب اســت: کســی از امــام ســجاد پرســید: »حــق خداون
ــد، خــودداری  ــا آگاهــی و دانایــی ســخن گوینــد و از آنچــه نمی دانن فرمــود: »ب
کننــد )ُحســن ظــن بــه مــردم داشــته باشــد(. در ایــن صــورت، حــق خداونــد را 

گزارده انــد«.5
 ــی ــاب عل ــد: در کت ــجاد می فرمای ــام س ــز ام ــری نی ــت دیگ  در روای
ایــن نکتــه را یافتــم کــه رســول خــدا بــر منبــر فرمــود: »ســوگند بــه خــدای 
یگانــه! خیــر دنیــا و آخــرت هرگــز بــه مؤمنــی عطــا نشــده اســت مگــر در قبــال 
ُحســِن ظــن و خوش گمانــی او بــه خداونــد و امیــدواری وی بــه لطــف الهــی و 

1. اصول كافی، ج 2، ص 362.
2. مستدرک الوسائل، ج 2، ص 195.

3. همان، ج 5، ص 379.
4. سوره نور، آیات 12-11، سوره بقره، آیات 33-30، سوره حجرات، آیات 12.

5. وسائل الشیعه، ج 18، ص 12.
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نیــز گمــان نیــک بــردن بــه بــرادران دینــی خویــش )مثبــت اندیشــی(«.1و ســپس 
ادامــه دادنــد کــه: »ســوگند بــه خــدای یگانــه! خداونــد هیــچ مؤمنــی را پــس از 
توبــه و اســتغفار، کیفــر نمی کنــد مگــر بــه خاطــر بدگمانــی وی بــه خداونــد و 
نیــز ســوءظن و بدرفتــاری بــا خلــق«.2 روی همیــن اصــل بــود کــه می فرمودنــد: 
»اللهــم ال تــدع خصلــه تعــاب منــی اال اصلحتهــا؛ خدایــا وامگــذار مــرا در خویــی 

ــد«.3 ــردم آن را( زشــت می دانن کــه )م
ــل  ــی تبدی ــاری روان ــه بیم ــری، گاه ب ــز منفی  نگ ــی نی ــدگاه روان شناس  از دی
ــی  ــاط منف ــط نق ــس فق ــردار هرک ــار و ک ــه گفت ــبت ب ــی نس ــه آدم ــردد ک می گ
ــجاد  ــام س ــیرمیکند. ام ــی تفس ــز منف ــت رانی ــر مثب ــی عناص ــرد و حت را می نگ
ــه ســبب ضعــف ایمــان دانســته  ــراد را ب ــت در اف خاســتگاه های مهــم ایــن حال
ــان اســت: »یحســبون کل  ــن مســأله از ویژگــی منافق ــز ای ــرآن نی ــدگاه ق و از دی

ــد«.4 ــش می پندارن ــان خوی ــه زی ــادی را ب ــر فری ــم؛ ه ــه علیه صیح

10-3-6- اعتمادآفرینی و رازداری
ــو و  ــی از یک  س ــأله اعتمادآفرین ــران را مس ــا دیگ ــا ب ــل م ــی از تعام  بخش
رازداری از ســوی دیگــر بــه عنــوان یکــی دیگــر از شــیوه ها و فنــون اساســی در 
برقــراری رابطــه بــا مــردم در ســیره اجتماعــی امــام ســجاد می تــوان دانســت. 
ــا عناصــری  ــدگاه ایشــان اعتمــاد حاصــل نمی شــود، مگــر ب ــن رو، از دی ازای
همچــون: راســت گویی، خیرخواهــی و پرهیــز از خودمحــوری و خودبرتربینــی؛ 
ــا  ــد ی ــاور نماین ــا را ب ــد م ــه می توانن ــت ک ــای ماس ــردم از روی رفتاره ــرا م زی
ــد:  ــام ســجاد همــواره می فرمودن ــه ام ــن ســبب اســت ک ــه همی برعکــس؛ ب
»از دروغ کوچــک و بــزرگ بپرهیزیــد، چــون کســی کــه دروغ کوچــک گفــت، 

ــد«.5 ــت می کن ــم جرئ ــزرگ ه ــه ب ــم ب کم ک
1. اصول كافی، ج 2، ص 72.

2. بحاراالنوار، ج 70، ص 394.
3. دعای صحیفه سجادیه، فراز 6، ص 137.

4. سوره منافقون، آیه 4.
5. شرح نهج البالغه، ج 6، ص 233.
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ــوزش  ــز آم ــی نی ــای دین ــه در آموزه ه ــت ک ــت اس ــن عل ــه همی ــس ب  پ
ــل  ــم الصــدق قب ــش از ســخنگویی ســفارش شــده اســت: »تعل راســت گویی پی
ــز آمــده اســت:  ــد«.1و نی الحدیــث؛ راســت گویی را پیــش از ســخنگویی بیاموزی
»الکــذب بــاب مــن ابــواب النفــاق؛ دروغ دری از درهــای نفــاق اســت«.2و: »ایاکم 
و الکــذب فانــه یهــدی الــی الفجــور و همــا فــی النــار؛ از دروغ بپرهیزیــد، زیــرا 
ــن دو  ــِب ای ــرانجامِ، صاح ــاند و س ــور می کش ــق و فج ــه فس ــی را ب دروغ آدم

ــم اســت«.3 صفــت زشــت، ورود در آتــش جهن
ــه  ــت ک ــری اس ــم ام ــی ه ــجاد خیرخواه ــام س ــدگاه ام ــن از دی  همچنی
بایــد در رفتــار بــا مــردم آن را مــاک و مبنــای عملکردهــا قــرار داد: »مــن مشــی 
فــی حاجــه اخیــه فلــم یناصحــه، کان کمــن حــارب اهلل و رســوله...ال یقبــل اهلل 
عمــل عبــد و هــو یضمــر فــی قلبــه علــی مؤمــن ســوا؛ هرکــس در راه نیازمنــدی 
بــرادر دینــی اش قــدم بــردارد، ولــی خیرخــواه او نباشــد، ماننــد کســی اســت کــه 
ــده ای را کــه در دلــش  ــد عمــل بن ــده اســت. خداون ــا خــدا و پیامبــرش جنگی ب
ــرا تصــور خیرخواهــی و  ــول نمی کند«؛4زی ــی باشــد، قب ــرای مؤمن ــدی ب ــت ب نی
دلســوز بــودن در رفتارهــای مــا در برخــورد بــا مــردم، تحکیــم اعتمــاد آنــان را 
بــه دنبــال دارد و اگــر در برخوردهــا حــس غــرور و خودبرتربینــی را از طــرف 
مقابــل مشــاهده نماینــد بــه واقــع ســلب اعتمــاد برایشــان حاصــل شــده اســت.
 بــه واقــع امــام ســجاد ایــن امــر را پیوســته بــه یــاران خویــش گوشــزد 
ــه  ــه آنچ ــار ک ــره و زیان ب ــان های دو چه ــان- انس ــا منافق ــه: »ب ــد ک می نمودن
ــط  ــًا رازدار ســخنانتان نیســتند و فق ــد، ســطحی اســت و قلب ــا شــما می گوین ب
ــازش  ــتی و س ــد- دوس ــتی می کنن ــار دوس ــما اظه ــا ش ــار ب ــان و گفت ــا زب ب
مکنیــد و محبــت خالــص و بی شــائبه تان را بــرای مؤمنــان قــرار دهیــد و اگــر 
شــخصی از یهــود- کــه ناســازگارترین عناصــر بــا مســلمانند- هم نشــین شــما 

1. همان.
2. محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج 8، ص 340.

3. همان.
4. تحف العقول، ص 66.
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گردیــد، ولــی رازدار در حقتــان و ســخنانتان بــود، شــما هــم آداب هم نشــینی و 
دوســتی را بــا وی بــه جــای آوریــد«.1و بــاز هــم فرمودنــد: »از دوســتان متفرقــه 
ــان اطمینــان نکنیــد( مگــر دوســتی کــه امیــن، رازدار  ــه آن برحــذر باشــید )و ب

و خداتــرس باشــد«.2
ــا مــردم آن چنــان   بــه همیــن ســبب اســت کــه امــام ســجاد در رابطــه ب
ــه همــگان  ــد ک ــر و خودخواهــی برخــورد می نمودن ــه دور از تکب ــه و ب صمیمان
ــب  ــا جل ــام تنه ــتند. ام ــگفتی وا می داش ــه ش ــز ب ــش را نی ــمنان خوی ــی دش حت
ــی نمی دانســتند، بلکــه  ــردم کاف ــا م ــراری رابطــه ب ــش را در برق اعتمــاد و آفرین
ــه  ــن اصــل مهــم را ب ــا ای ــی خویــش در اجتمــاع می کوشــیدند ت در ســیره عمل
ــاد داشــتند رازداری و پاسداشــت اســرار  ــرا اعتق ــد؛ زی ــد بزنن ــز پیون رازداری نی
نشــانه امانــت داری و ِخــرد آدمــی اســت. آن ســان کــه علــی نیــز فرمودنــد: 
»صــدر العاقــل صنــدوق ســره؛ ســینه خردمنــد، صنــدوق راز اوســت«.3حال اینکــه 
ــردن  ــش دانســته و از افشــا ک ــای خوی ــد رازه ــای دیگــران را مانن انســان رازه
آن بــه هــر نحــوی پرهیــز نمایــد، تأثیــر مهمــی را در برقــراری رابطــه بــا مــردم 
ــه  ــن امــر خطــاب ب ــا مهــم شــمردن ای ــام ســجاد ب ــه جــای می گــذارد. ام ب
همــگان بــه نقــل از رســول خــدا می فرمودنــد: »المجالــس باالمانــه و افشــاء 
ــودن راز  ــا نم ــت اســت و برم ــس امان ــه؛ نشســت ها و مجال ــک خیان ــر اخی س

ــرادرت خیانــت«.4 ب

نتیجه
در دنیــای جدیــد، دنیــای پرشــتاب و تغییــر، اغلــب افــراد احســاس می کننــد 
در زندگــی روزمــره بــا مســائل و مشــکاتی مواجــه شــده اند کــه راه برون رفــت 

از ایــن شــرایط آن هــا را بــا وضعیــت تعارض آمیــز مواجــه ســاخته اســت.
ــه  ــی ب ــرات و تحــوالت اجتماع ــان از یکســو سمت وســوی تغیی ــن می در ای

1. همان، ص 335.

2. همان، ص 336.
3. نهج البالغه، حکمت 6.

4. اصول كافی، ج 2، ص 660؛ وسائل الشیعه، ج 12، ص 307.
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ــش  ــوم، امیدبخ ــف عل ــاخه های مختل ــزون ش ــعه روزاف ــایه توس ــژه در س وی
ــه  ــد ک ــی می باش ــی اجتماع ــت زندگ ــا طبیع ــه ب ــر در مواجه ــی بش توان افزای
ــه تســخیر انســان در  ــم هســتی ب ــای نامکشــوف عال ــاد و زوای ــه روز ابع روز ب
ــاوری،  ــان احســاِس شــیء گشــتگی، بی ی ــی از ســوی دیگــر، همزم ــد ول می آی
از خودبیگانگــی، تنهایــی و گرفتــاری در »قفــس آهنیــن« خودســاخته، کنش هــای 
روابــط انســانی را آن چنــان تحــت تأثیــر قــرار داده اســت کــه بــه نظــر می رســد 
شــرایط ســاختاری پیش آمــده فراتــر از تــوان و ظرفیت هــای انســان های 

امــروزی رقــم خــورده اســت.
ــی بشــر  ــایر انســان ها در زندگ ــا س ــه ب ــدون رابط ــز و ب  فضــای تعارض آمی
ــه او را  ــه روز قــدرت خاق ــار ســاخت های اجتماعــی، روز ب ــا آمریــت و اجب ب
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و در ایــن فضــا خودمختــاری کارکــردی وی بــا موانع 
محــدود کننــده ای برخــورد می کنــد و آنچــه کــه انســان بــه طــور مســتقیم بــه آن 
آگاهــی دارد و آنچــه کــه می کوشــد انجــام دهــد بــا بندهــای نامرئــی و مدارهــای 
ــوزه  ــت و ح ــده اس ــد ش ــته و مقی ــد، بس ــر می برن ــه س ــه در آن ب ــی ک ناپیدای
نگــرش و نــگاه بشــر محــدود بــه مناظــر بســیار نزدیک تــر اســت. ایــن وضعیــت 
ــاوت،  ــه موجــودی بی تف ــی را ب ــال و اجتماع ــه صــورت تدریجــی انســان فع ب
ــد تبدیل شــدن  ــد. فرآین ــل می کن ــز و...تبدی ــا، مردم گری ــی و تماشــاگر، تنه عاریت
ــی  ــاختارهای قبل ــا و س ــاگر، قالب ه ــاوت و تماش ــان هایی بی تف ــه انس ــراد ب اف
تشــکیل دهنــده ُکنــش انســانی را در برقــراری ارتبــاط درهم ریختــه و احســاس 
ــی  ــم اخاق ــا در تراک ــا آن ه ــه وی ب ــت ک ــی از جمعی ــان انبوه ــی در می بی پناه
گرفتــار آمــده اســت را شــدت می بخشــد و او را بــه عنــوان موجــودی »تنهــا در 
ــا انســان های  جمــع« تبدیــل می کنــد؛ به گونــه ای کــه تنهــا رابطــه یــک انســان ب
ــارت  ــه عب ــکان اســت و ب ــان و م ــات زم ــر اســاس مقتضی ــه، ب دیگــر در جامع
ــگاه و رابطــه  ــراری رابطه هــا، یــک ن ــه یکدیگــر در برق ــگاه انســان ها ب دیگــر ن
ابزارمنــد اســت؛ نــه نگاهــی متأثــر و برخاســته از جایــگاه و کرامــت انســانی وی.
ــی و از آن  ــای دین ــوای آموزه ه ــت در محت ــه دق ــت ک ــی اس ــن در حال  ای
جملــه ســیره اجتماعــی امــام ســجاد در ارتبــاط بــا مــردم، از ایــن واقعیــت 
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پــرده بــر مــی دارد کــه نــگاه و رفتــار حضــرت بــه مــردم، حاکــی از وجــود مبانــی 
ــگاه  ــه جای ــان ب ــاص ایش ــرش خ ــوع نگ ــی از ن ــانه و ناش ــاص هستی  شناس خ
ــای  ــن پایه ه ــی نوی ــات روان شناس ــه نظری ــت و درحالی ک ــان اس و ارزش انس
نظــری و عملــی و چگونگــی برقــراری یــک رابطــه بــا دیدگاه هــای گوناگونــی 
را مطــرح نمــوده اســت، اندیشــه ها و ســیره عملــی امــام ســجاد در اجتمــاع 
ــاختی و  ــح زیرس ــاط صحی ــک ارتب ــراری ی ــت برق ــزی جه ــه برنامه ری در عرص
ــز  ــر پایه هــای فکــری محکمــی نی ــات را ب زیربنایــی عمــل نمــوده و ایــن نظری

اســتوار نمــوده اســت.
ــط انســان ها و تعامــل بیــن آن هــا  ــه کــه از دیــدگاه حضــرت رواب  همان گون
ــی برخــوردار اســت. ایشــان وجــود  ــت باالی ــری ضــروری اســت و از اهمی ام
ــخصیتی،  ــد ش ــازی و رش ــون: خودس ــب چ ــاخت های مناس ــترها و زیرس بس
باورمنــدی بــه نظــارت دائمــی پــروردگار، اندیشــیدن پیــش از ســخن گفتــن، را 
ــا مــردم بــه عنــوان  در مهندســی ســیره اجتماعــی خویــش در رفتــار ارتباطــی ب

ــد. ــرار می ده ــه ق ــد و توج ــورد تأکی ــتین گام م نخس
ــه ایــن امــور بســنده ننمــود، بلکــه آن چنــان   امــام در ایــن مهندســی تنهــا ب
ــه  ــگام ورود ب ــد آدمــی در هن ــه معتقدن ــل اســت ک ــرای انســان قائ جایگاهــی ب
ــی را  ــا و اصول ــا پایه ه ــت ت ــته اس ــاط، بایس ــراری ارتب ــران و برق ــم دیگ حری
ــه حقــوق  ــرام ب ــای آن را احت ــی کــه مبن ــد؛ همــان پایه هــا و اصول رعایــت نمای
ــه  ــد ک ــکیل می ده ــان تش ــا آن ــدارا ب ــروت و م ــز م ــان ها و نی ــت انس و کرام
ــه نحــو  ــاط ب ــی ارتب ــدم توانای ــرد در ع ــاری ف ــه آن از آســیب های رفت توجــه ب

می کاهــد. چشــم  گیری 
علــی بــن الحســین بــرای ایجــاد یــک رابطــه صحیــح بــا مــردم شــیوه ها 
ــه  ــا جنب ــه تنه ــیوه هایی ک ــون و ش ــد، فن ــی می کن ــز معرف ــون اساســی را نی و فن
تئــوری نداشــته، بلکــه در مرحلــه عمــل نیــز از آن چنــان قابلیتــی برخوردار اســت 
کــه بــا مراجعه بــه نظریــات اندیشــمندان روانشــناس کنونی، بــه جایــگاه و ارزش 
ــوان  ــی می ت ــرت به خوب ــی حض ــیره اجتماع ــار در س ــات ُگهرب آن فرمایش
ــی،  ــردن احســاس تنهای ــن ب ــری آن، از بی ــه به کارگی ــی ک ــرد. همــان فنون ــی ب پ
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بی تفاوتــی اخاقــی، فردیــت ذره ای یــا ســلولی، بی هویتــی و بی هدفــی، 
ــد آورد. ــان خواه ــه ارمغ ــی و...ب ــادی اجتماع بی اعتم

ــام ســجاد در  ــی ام ــیره اجتماع ــناخت درســت مهندســی س ــن ش  بنابرای
ــار ارتباطــی ایشــان در جامعــه در ابعــاد بســترها و زیرســاخت ها، اصــول و  رفت
پایه هــا و نیــز شــیوه ها و فنــون اساســی گفتــار بــا مــردم، عــاوه بــر بسترســازی 
ــرای  ــز ب ــی را نی ــت روحــی و روان ــی، امنی ــط اجتماع ــای مســتحکم رواب پایه ه

آن هــا بــه دنبــال خواهــد داشــت.
خاصــه آنکــه ســیره اجتماعــی امــام زین العابدیــن در فرهنــگ برقــراری 
روابــط بــا مــردم در جامعــه بــه اقتضــای دارا بــودن فرهنگــی منطبــق بــر قــرآن 
کریــم و ســیره و ســنت نبــوی، علــوی- حســینی شایســته الگوگیــری از 
ــا مــردم در جامعــه اســت؛  ماندگارتریــن و بهتریــن فرهنــگ برقــراری ارتبــاط ب
ــا  ــا و مان ــی پای ــت ارتباط ــد جه ــی، می توان ــت و پویای ــر جامعی ــاوه ب ــرا ع زی

ــد. ــی بمان ــرای همیشــه و همــه اقشــار باق ب
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رفتار و حقوق همسران در بررسی سیره و سخن امام سجاد
علیتوحیدینژاد1

چکیده
ــب  ــود. مکت ــوب می ش ــه محس ــای جامع ــن نهاده ــواده از مهم تری خان
ــی  ــوق و وظایف ــن حق ــک از زوجی ــرای هری ــالم، ب ــش اس حیات بخ
قــرار داده اســت. عــالوه بــر ایــن،   توصیه هــای رفتــاری جهــت 
کامیابــی بیشــتر از زندگــی ارائــه می دهــد کــه رعایــت آن عــالوه بــر 
دوام زندگــی زناشــویی، ســبب رشــد و تعالــی خانــواده خواهــد شــد. 
ــخن  ــیره و س ــویی در س ــی زناش ــوق زندگ ــاری و حق ــای رفت توصیه ه
ــتن  ــی نداش ــه آگاه ــی ک ــت. از آن  جای ــراوان اس ــجاد ف ــام س ام
همســران بــه حقــوق و وظایــف و مراعــات نکــردن آن، باعــث تزلــزِل 
ــن موضــوع، ضــرورت دارد.  ــه ای ــن ب ــود؛ پرداخت ــواده می ش ــان خان بنی
ــود  ــف خ ــه وظای ــران ب ــِی همس ــش، آگاهی بخش ــن پژوه ــدف ای ه
ــل  ــی و تحلی ــه بررس ــتار ب ــن نوش ــواده اســت. ای ــم خان ــت تحکی جه
رفتــار مــرد و زن در زندگــی زناشــویی بــر اســاس ســیره و ســخن امــام 
ــرد و  ــف م ــه حاضــر در دو بخــش وظای ــردازد. مقال ســجاد می پ

ــد. ــث می نمای ــرح بح ــف زن ط وظای
واژگان کلیــدی: وظایــف زن و مــرد، حســن خلــق، تحکیــم خانــواده، 

معــارف قــرآن و حدیــث.

مقدمه
ــکیل  ــف تش ــس مخال ــر از جن ــا دو نف ــه ب ــت ک ــه ای اس ــواده، مجموع خان
ــه  ــن مجموع ــی ای ــد. ارکان اصل ــدان گســترش می یاب ــد فرزن ــا تول می شــود و ب

1. پژوهش  گر مركز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم.
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ــوع  ــه ن ــا تقویــت آن بســتگی ب را زن و شــوهر تشــکیل می دهنــد و تضعیــف ی
روابــط آنــان بــا یکدیگــر دارد. اســام بــرای هــر یــک از دو رکــن اصلــی خانــه 
ــن  ــه ای ــل ب ــا عم ــه ب ــرده ک ــن ک ــی را معی ــف و حقوق ــرد وظای ــی زن و م یعن
ــه  ــران ب ــی همس ــد. ناآگاه ــود می آی ــه وج ــواده ب ــت در خان ــف، صمیمی وظای
وظایــف و همچنیــن نادیــده گرفتــن حقــوق یکدیگــر، ســبب بــه وجــود آمــدن 
ــه هــم  ــواده نســبت ب برخــی مشــکات در زندگــی می شــود. همســران در خان
ــواده  ــم خان ــای تحکی ــا، پایه ه ــت آن ه ــا رعای ــه ب ــد ک ــی دارن ــوق و وظایف حق

ــردد. ــرار می گ ــی برق ــش در زندگ ــده، آرام ــت ش تقوی
پرســش ایــن اســت کــه از دیــدگاه امــام ســجاد، زن و مــرد در خانــواده چــه 
حقــوق و وظایفــی بــر عهــده دارنــد؟ در ایــن موضــوع آثــاری تدویــن شــده اســت. 
ــه آســیب ها و تهدیدهــای  ــام ســجاد1 ک ــی در اندیشــه ام ــواده آرمان ــد خان مانن
خانــواده را بررســی کــرده و کمتــر بــه وظایــف همســران پرداختــه اســت.  همچنیــن 
ــام  ــوق ام ــاله حق ــواده در رس ــوق خان ــی حق ــی - حقوق ــی فقه ــه بررس پایان نام
ــه حرمــت شــرعی رذایــل اخاقــی توســط فقهــا  ــر جنب ســجاد2 کــه بیشــتر ب
و الزامــی کــردن قواعــد اخاقــی بــا ضمانــت اجراهــای حقوقــی و کیفــری توســط 
ــوان  ــه عن ــان، ب ــط حقوق دان ــن توس ــن قوانی ــریح ای ــامی و تش ــذار اس قانون گ

راه کارهایــی مناســب در جهــت نزدیکــی بیــن فقــه و اخــاق، پرداختــه اســت.3
 نوشــته حاضــر بــا اســتفاده از ســیره و ســخن امــام ســجاد بــه تحلیــل و 
بررســی وظایــف زن و مــرد در خانــواده می پــردازد. هــدف ایــن بحــث، آگاهــی 
ــا اســتفاده از ســیره و ســخن امــام  بخشــی وظایــف بــه همســران در خانــواده ب
ــای  ــا و کتاب ه ــتجو در نرم افزاره ــا جس ــر، ب ــتار حاض ــت. نوش ــجاد اس س
حدیثــی و تاریخــی و اســتفاده از ســیره و ســخن امــام ســجاد ابتــدا وظایــف 

ــردازد. ــه وظایــف زن می پ مــرد را بررســی کــرده، ســپس ب

1. مقدم، »خانواده آرمانی در اندیشه امام سجاد«، مجله خانه معرفت.
2. ایمــان ضیاءجلــدی، پایان نامــه بررســی فقهــی - حقوقــی حقــوق خانــواده در رســاله حقــوق امــام 

ــم. ــگاه ق ــجاد، دانش س
3. همان.
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الف( وظایف مرد
در خانــواده، هریــک از اعضــا جایــگاه خاصــی دارنــد. مــرد از ارکان زندگــی 
ــایش و  ــت، آس ــده دار امنی ــش، عه ــن نق ــت. او در ای ــواده اس ــت خان و سرپرس
رفــاه در زندگــی اســت. در احادیــث رســیده از امــام ســجاد وظایــف مــرد در 

ــد از: ــواده عبارت ان خان

1� تکریم
ــر  ــدارد ب ــد اســت و دوســت ن ــه شــخصیت خویــش عاقه من هــر انســانی ب
آن خدشــه ای وارد شــود. رعایــت نکــردن ایــن امــر باعــث بریــده شــدن رشــته 
ــت و  ــظ حرم ــن حف ــردد. همچنی ــراد می گ ــان اف ــه می ــاد فاصل ــت و ایج محب
شــخصیت دیگــران در گــرو احترامــی اســت کــه در برخوردهــا از انســان نمایــان 
ــا  ــاس خصوصــی ب ــه و تم ــاط صمیمان ــل ارتب ــه دلی ــد ب ــز نبای می شــود و هرگ

دیگــران، از ایــن امــر مهــم غفلــت ورزیــد.
ــا هــم دارنــد بیــش از  زن و شــوهر بــه دلیــل ارتبــاط بســیار نزدیکــی کــه ب
همــه موظــف بــه رعایــت احتــرام متقابــل و حراســت از شــأن و منزلــت یکدیگــر 
بــوده و بایــد پشــتیبان و الهام بخــش یکدیگــر باشــند.1 زن بــه لحــاظ دارا بــودن 
روحیــه عاطفی تــر نســبت بــه مــرد، نیازمنــد احتــرام از ســوی همســرش اســت. 

امــام ســجاد دربــاره حــق همســر بــر مــرد می فرماینــد: 
حــق زن ایــن اســت کــه بدانــی خداونــد بــزرگ او را مایــه آرامــش و انــس 
تــو قــرار داده و ایــن نعمتــی از جانــب خــدا بــر تــو اســت پــس بایــد او را 

بــزرگ داری و بــا وی بــه نرمــی رفتــار کنــی.2
ــق  ــه مطاب ــزی اســت ک ــان چی ــویی هم ــی زناش  حســن معاشــرت در زندگ
بــا قانــون خلقــت و موافــق طبــع ســالم هــر زن و شــوهری اســت. ایــن ســؤال 
ــواده و کاهــش  ــش خان ــه همســر در آرام ــرام ب ــه احت ــه چگون ــد ک ــش می آی پی
ــا  ــرد ب ــرام شــوهرش باشــد و م ــورد احت ــه م ــی ک ــر اســت؟ زن مشــکات مؤث

1. منذرلیهی، 1001 پرسش پیش از ازدواج، ص 181.
2.صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص 621.
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ــود،  ــن ش ــته های او تأمی ــوق و خواس ــه حق ــد ک ــار کن ــوری رفت ــرش ط همس
ــر  ــز موفق ت ــدان نی ــت فرزن ــرده و در کار تربی ــخصیت ک ــزت و ش ــاس ع احس
اســت. زیــرا بــا انــرژی مثبتــی کــه از طــرف شــوهر بــه او تلقیــن می شــود؛ بــا 
ــام  ــر انج ــز بهت ــزل را نی ــای من ــردازد. کاره ــر می پ ــن ام ــه ای ــری ب ــتیاق بش اش
می دهــد. در مقابــل، زنــی کــه مــورد اهانــت و آزار شــوی خــود قــرار گیــرد و 
ــواده  ــای خان ــزد اعض ــد و ن ــته باش ــی نداش ــواده نقش ــای خان در تصمیم گیری ه
ــدان  ــرای فرزن ــی ب ــادر موفق ــد و م ــارت می کن ــاس حق ــود، احس ــر ش تحقی
نخواهــد بــود.1 چنیــن فــردی در کار خانــه داری نیــز موفــق نیســت، روحیــه او 

ــدارد.  ــزل ن ــرای کار در من ــه ای هــم ب ــف شــده و عاق تضعی
ــرای  ــرد. آن حضــرت ب ــرام می ک ــدان را احت ــام ســجاد همســر و فرزن ام
ــدان  ــم همســر و فرزن ــی تکری ــن کار نوع ــه ای ــد ک ــره می خری ــا و نق ــان ط آن
ــش و  ــاد آرام ــل ایج ــواده عام ــرد در خان ــدارای م ــته و م ــار شایس ــت.2 رفت اس
امنیــت در خانــواده اســت. مــرد اگــر همــه وظایفــش را انجــام دهــد ولــی رفتــار 
مناســبی بــا همســرش نداشــته باشــد، ضمانتــی بــرای آرامــش خانــواده نیســت.3 
ــز  ــش را نی ــوهر دختران ــود، ش ــدان خ ــر و فرزن ــم همس ــر تکری ــاوه ب ــام ع ام
ــواده  ــی از خان ــز جزی ــان را نی ــا آن ــی داد. گوی ــرار م ــم و احســان ق ــورد تکری م
ــر  ــر ب ــادر دخت ــدر و م ــار ســنگینی از دوش پ ــاد ب ــرا، دام خــود می دانســت. زی
مــی دارد. زیــرا زحمــت مخــارج و صیانــت دختــر از ایــن پــس بــر عهــده شــوهر 
اســت. مــرد وظیفــه دارد کــه خــوراک، پوشــاک و مســکن همســر خــود را تأمیــن 
نمایــد. از طــرف دیگــر زحمــت دختــر بیــش از پســر اســت؛ چــون عــاوه بــر 
مخــارج مــادی و آمــوزش، نیــاز بــه صیانــت و حفــظ عفــت نیــز دارد. در ایــن 
ــز راحــت مؤمــن در آن اســت کــه  ــد: »ســه چی ــام صــادق فرمودن ــه ام زمین

1. شرفی، خانواده متعادل، ص71.
ــن  ــی ب ــود: عل ــودكان؟ فرم ــرای ك ــال ب ــور ط ــیدم از زی ــم پرس ــام شش ــد از ام ــاح می گوی ــی الصب 2. اب
ــم االســالم، ج  ــن حیــون، دعای ــور می كــرد. اب ــا طــال و نقــره زی الحســین پیوســته بچه هــا و زنانــش را ب

2، ص 163.
3. میرخانی، رویکردی نوین در روابط خانواده، ص 95.
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یکــی از آن هــا فرســتادن دختــر بــه خانــه شــوهر اســت«.1
دامــاد بــا توجــه بــه کاری کــه بــرای پــدر و مــادر همســرش انجــام می دهــد 
 ــن ــام زین العابدی ــواالت ام ــام صــادق در اح ــرام اســت. ام ــته احت شایس
ــرش  ــوهر دخت ــرگاه ش ــه ه ــود ک ــن ب ــین چنی ــن الحس ــی ب ــد: عل می فرمای
ــپس  ــانید، س ــر آن می نش ــرد و او را ب ــن می ک ــش را په ــد، عبای ــزد او می آم ن
می فرمــود: »مرحبــا بــه کســی کــه زحمــت را برداشــت و آبــرو را حفــظ کــرد«.2 
ــه دامــاد می گــذارد و از او قدرشناســی می کنــد،  ــا احترامــی کــه ب پــدر دختــر ب
ــا ایــن کار، دختــرش را  ــد و ب ــا صفــا می نمای ــان را گــرم و ب ــون زندگــی آن کان
در قدرشناســی و احتــرام بــه شــوهر راهنمایــی و تشــویق می کنــد. چنیــن کاری 

ــه همســر خــود می شــود. ســبب تکریــم مــرد نســبت ب
تکریــم همســر، کانــون خانــواده را اســتوار نگــه مــی دارد. قدردانــی و احتــرام 
ســبب عــزت و شــخصیت زن در خانــواده شــده، بــا اشــتیاق بیشــتری بــه امــور 

ــد. ــه حفــظ می کن ــا ایــن کار آرامــش را در خان ــردازد. مــرد ب ــه داری می پ خان

2� تالش برای ایجاد گشایش و رفاه
مــرد در خانــواده وظیفــه دارد نفقــه زن و فرزنــدان خــود را بپــردازد و وســایل 
رفــاه آن هــا را در حــد امــکان فراهــم آورد. آموزه هــای دینــی بــر تأمیــن معیشــت 
خانــواده تأکیــد و ســفارش کــرده اســت. ایــن امــر متناســب بــا افــراد خانــواده 
ــه  ــر اینک ــاوه ب ــاه اقتصــادی ع ــود معیشــت و رف ــری پســندیده اســت.3 بهب ام
جســم را ســالم نگــه مــی دارد، عزت نفــس و منزلــت اجتماعــی افــراد را محفــوظ 
ــِر َو  ــی بِالنََّظ ــد: »َو اَل تَْفتِنِّ ــه می فرمای ــن زمین ــجاد در ای ــام س ــی دارد. ام م
نـِـی«؛4 »خدایــا مــرا بــه فقــر مبتــا نکــن بلکــه بــا توســعه در روزی مــرا عزت  أَِعزَّ

ده«. همچنیــن عرضــه مــی دارد:   

1. كلینی، كافی، ج 5، ص 327.
2. كافی، ج 5، ص 338.
3. همان، ج 2، ص 241.

4. صحیفه سجادیه، دعای بیستم.
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ــم از آن  ــه حوائج ــه در هم ــی ک ــت خوب ــتارم معیش ــو خواس ــا از ت بارخدای
نیــرو گیــرم و بــدان در دوران زندگــی ایــن جهــان بــرای آخرتــم وســیله ســازم 
ــه  ــا ب بی آنکــه مــرا بــدان بــه خوش گذرانــی بی  جــا واداری تــا سرکشــی کنــم ی
مــن آن قــدر تنــگ بگیــری کــه بدبخــت شــوم، از رزِق حالــت بــه مــن بــده. 1

توســعه در معیشــت خانــواده، مــورد ســتایش امــام زین العابدیــن اســت و 
ـِـِه«؛2 »خشــنودترین شــما نــزد  ِ أَْســبَُغکْم َعَلــی ِعیال ــَداهللَّ می فرمایــد: »أَْرَضاکــْم ِعنْ
ــواده اش بیشــتر فراخــی و توســعه  ــه در معیشــت خان ــد کســی اســت ک خداون
ایجــاد کنــد«. آن حضــرت در دعاهایــش روزی وســیع را از خداونــد درخواســت 
ــل  ــعًا«؛3 »و از فض ــًا واِس ــَک رِزق ِ ــن َفضل ــی مِ ــد: »وارُزقن ــد و می فرمای می کن

خــودت بــه مــن روزی فــراوان و گســترده ای عنایــت فرمــا«.
ــر و  ــه کب ــه انســان ب ــی پســندیده اســت ک ــا جای ــه توســعه اقتصــادی ت البت
ــت  ــد درخواس ــاره از خداون ــن ب ــجاد در ای ــام س ــود. ام ــیده نش ــرور کش غ
یــًا إِلـَـی بَْغــی أَْو  می کنــد: »َو اْزِو َعنِّــی مـِـَن الَْمــاِل َمــا یْحــِدُث لـِـی َمِخیَلــًة أَْو تََأدِّ
ــُه ُطْغیانــاً«؛4 »و ثروتــی کــه مــرا بــه کبــر و خودبینــی آلــوده کنــد  ــُب مِنْ َمــا أَتََعقَّ
یــا بــه ســتم بکشــاند یــا از مــرز عبــادت و ادب در گذرانــد، از مــن دور کــن«. 

ــد:  ــر می فرماین ــای دیگ در ج
ــادی[ را درخواســت  ــات م ــن معیشــت ]و امکان ــو بهتری ــن از ت ــا، م خدای
می کنــم؛ معیشــتی کــه بــا آن، بــر اطاعتــت قــدرت داشــته باشــم و بــه تمــام 
نیازهایــم برســم و بــه وســیله آن، در دنیــا و آخــرت بــه تــو نزدیــک شــوم، 
بی آنکــه ثــروت غرورآفریــن و مســت کننده ای بــه مــن دهــی کــه ســر بــه 

طغیــان بــردارم، یــا چنــان بــر مــن تنگ گیــری کــه بدبخــت شــوم.5
عــاوه بــر توســعه اقتصــادی، آنچــه در تعالــی تربیتــی خانــواده نقــش مهمــی 
ــود.  ــراد می ش ــوی اف ــد معن ــث رش ــه باع ــت ک ــال اس ــد، روزی ح ــا می کن ایف

1. كافی، ج 2، ص 553.
2. ابن بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص 408.

3. طوسی،  مصباح المتهجد، ج 2، ص 587.
4. صحیفه سجادیه، دعای30.

5. مصباح المتهجد، ج 1، ص 351.
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امــام ســجاد در درخواســت، روزی از خداونــد می خواهــد کــه روزی حــال 
ــباِب  ــن اَس ــِر مِ ــد: »َو اَج ــود می گوی ــش خ ــه در نیای ــد، چنان ک ــت فرمای موهب
ــی  ــاز. در کام ــال، جاری  س ــای ح ــرا از راه   ه ــی«؛1 »و روزی م ــاِل اَرزاق الَح
دیگــر عرضــه مــی دارد: »َو اَوِســع َعَلــیَّ مـِـن َحــاِل رِزقـِـَک«؛2 »و روزی مــرا در 

صورتــی کــه حــال باشــد، گســترده و فــراوان فرمــا«.
ــد  ــرار ده ــانی ق ــد او را از کس ــد می خواه ــن از خداون ــام زین العابدی ام
ــه از  ــزه، این گون ــای ابوحم ــت.3 در دع ــال اس ــترده و ح ــان گس ــه رزق آن ک
خداونــد درخواســت روزی حــال می کنــد: »اللهــم ارُزقنــی مـِـن َفضلـِـَک رِزقــًا 

ــا«. ــن رزق حــال، روزی فرم ــه م ــت، ب ــا از فضل حــاالً«؛4 »خدای
 ســیره آن حضــرت چنیــن اســت کــه بــرای کســب روزی و ایجــاد رفــاه برای 
ــام  ــت. ام ــدا می دانس ــه در راه خ ــن کار را صدق ــرد و ای ــاش می ک ــواده ت خان
صــادق می فرمایــد: امــام ســجاد همــواره صبحگاهــان پیــش از آفتــاب بــه 
ــح  ــول خدا]صب ــد رس ــد: »ای فرزن ــؤال ش ــت. از وی س ــال روزی می رف دنب
بــه ایــن زودی[ کجــا مــی روی؟« امــام ســجاد پاســخ گفــت: »بــه خانــواده ام 
 صدقــه می دهــم!« گفتــه شــد: »آیــا ]بــه خانــواده ات[ صدقــه می دهــی؟« امــام
فرمــود: »هــر کــس ]روزی[ حــال بجویــد، پــس آن صدقــه ای از جانــب خــدا 

بــر او اســت«.5
ــزه  ــود. ابوحم ــوز ب ــان و دلس ــواده اش مهرب ــه خان ــن ب ــام زین العابدی ام
ثمالــی نقــل می کنــد کــه حضــرت فرمــود: »اگــر بــه بــازار بــروم و مبلغــی پــول 
همراهــم باشــد، بــدان وســیله بــرای اعضــای خانــواده ام- در حالــی کــه اشــتیاق 

1. صحیفه سجادیه، دعای 30.
2. كافی، ج 2، ص 553.

3. خدایــا مــرا از كســانی قــرار ده كــه كار خــود بــه اصــالح آورنــد؛ آنــان كــه بــه درخواستشــان از تــو در شــمار 
كام یابــان هســتند؛ آنــان كــه بــه پنــاه آوردن بــه تــو خــو كــرده و از ســوداگری بــا تــو، ســود سرشــار بــرده و 
در پنــاه عــزت تــو جــای گرفتــه و بــه آنــان كــه از فضــل و كــرم بی پایانــت روزی فــراوان، امــا حــالل، عطــا 

فرمــای. صحیفــه ســجادیه، دعــای 25.
4. ابن طاووس،  اقبال االعمال، ج 1، ص 154.

5. كافی، ج 4، ص 11.
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ــر از آن  ــن محبوب ت ــرای م ــرم، ب ــتی بخ ــد- گوش ــت دارن ــوردن گوش ــه خ ب
ــم«.1 ــده ای را آزاد کن ــه بن اســت ک

ــد و  ــه نفــس می یاب ــواده ای کــه مخارجــش تأمیــن باشــد، اعتمــاد ب هــر خان
ــد و  ــی می کن ــتقل زندگ ــخصیت و مس ــا ش ــران، ب ــت از دیگ ــدون چشم  داش ب
ــویش  خاطر و  ــی و تش ــه نگران ــردد و هرگون ــم می گ ــی حاک ــش در زندگ آرام
ــر در  ــزی و تدبی ــا برنامه ری ــن ب ــدد.2 همچنی ــت برمی بن ــده از آن رخ ــم از آین بی
ــی از  ــه بعض ــدی ب ــد، پایبن ــدا می کن ــش پی ــر کاه ــرای فق ــه ب ــی زمین ــور مال ام
اصــول اخاقــی مثــل راســت گویی و امانــت داری بــرای شــخص نــادار ســخت 
شــده و زمینــه انحــراف او را فراهــم مــی آورد و در مقابــل توانگــری شــخص را 

ــاز مــی دارد.3 ــه بعضــی جرایــم مثــل دزدی و قتــل ب از ارتــکاب ب
یکــی از عوامــل اختــاف و درگیــری بیــن زن و شــوهر، مســائل مالــی اســت. 
همان طــور کــه مــرد وظیفــه دارد از نظــر مالــی خانــواده را تأمیــن کنــد، زن هــم 
ــا از عهــده مســئولیت  ــا قناعــت و صرفه جویــی شــوهر را کمــک کنــد ت بایــد ب
برآیــد. مــرد اگــر بدانــد در ایجــاد گشــایش بــرای اهــل خــود چــه پاداشــی دارد، 
ــد. فقــر و تنگ دســتی،  ــواده تــاش می کن ــرای امــور خان ــا اشــتیاق بیشــتری ب ب
پدیــده ای اســت کــه حتــی شــخصیت واالیــی چــون امــام ســجاد نیــز از آن 
ّــی اَُعــوُذ بـِـَک مِــَن الَفقــِر َو  بــه خــدا پنــاه می بــرد و عرضــه مــی دارد: »اَلّلهــمَّ اِن
ــی دیگــر،  ــرم«. در دعای ــاه می ب ــو پن ــه ت ــزی ب ــا از فقــر و بی چی ــِة«؛4 »خدای الفاَق
ِــَک  ــد درخواســت می کنــد: »اَلّلهــمَّ ارُزقنــی مِــن َفضل آن حضــرت از خداون
رِزقــًا ال تُفقُِرنــی الــی اََحــٍد بَعــَدُه ِســواَک«؛5 »خدایــا مــرا از فضلــت، رزقــی روزی 

فرمــا کــه پــس از آن، جــز بــه خــودت بــه کــس دیگــری نیازمنــدم نگردانــی«.
ــه نفــس  ــاد ب ــد، اعتم ــواده، عزت نفــس ایجــاد می کن ــاه اقتصــادی در خان رف

1. همان، ص 12.
2. حکیمــی، معیارهــای اقتصــادی در تعالیــم رضــوی، ج 2، ص 5؛ ایروانــی، مقالــه »خاســتگاه مــدارا و عفــو از 

دیــدگاه قــرآن و حدیــث«.
3. كافی، ج 2، ص 307.

4. ابن طاووس، مهج الدعوات، ص 163.
5. طوسی، مصباح المتهجد، ج 2، ص 601.
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ــر  ــر اث ــی کــه ب ــع از اختــاف و ناآرامی های ــن مان ــر ای ــرد. عــاوه ب ــاال می ب را ب
ــر  ــش را ب ــد، می شــود و آرام ــد می آی ــن بعضــی از همســران پدی ــاداری در بی ن

ــازد. ــا می س ــی حکم فرم زندگ

3� خوش رفتاری و محبت
ــکیل  ــد، تش ــرار می کنن ــد برق ــا ازدواج پیون ــه ب ــردی ک ــواده از زن و م خان
ــای آن  ــل و بق ــرورش نس ــل پ ــت و مح ــون محب ــه کان ــل ب ــردد و تبدی می گ
می شــود. بــر ایــن اســاس، تشــکیل خانــواده خدمتــی بــه زن و مــرد اســت کــه 
بــرای حیــات مشــترک پیونــد برقــرار می کننــد و بــرای اجتمــاع بــه لحــاظ دور 

ــت. ــد اس ــاد، مفی ــل فس ــت آن از عوام ــتن و مصونی نگه داش
زن چــون یکــی از ارکان مهــم در خانــواده اســت و در تربیــت نقــش مهمــی 
ایفــا می کنــد. شایســته اســت مــرد بــا او برخــورد مناســبی داشــته باشــد. قــرآن 
ــاری  ــا همســرانتان خوش رفت ــُروف(؛1 )ب ــُروُهنَّ بِالَْمْع ــد: )َو عاِش ــم می فرمای کری
ــه  ــان چنیــن می فرمایــد: »محبــت نســبت ب کنیــد(. امــام صــادق در حــق زن

زن از اخــاق انبیــاء اســت«. 2
محبــت بنــای زندگــی زوجیــن را اســتوار و روابــط را ریشــه دار می ســازد. در 
ســایه دوســتی ها، احســاس امنیــت بــه هــم بیشــتر می شــود و ســکون و آرامــش 
ــار نیکویــی داشــته باشــد4 و از  ــا همســرش رفت ــد.3 مــرد ب در آن اســتقرار می یاب
ــی  ــی در زمان ــد؛ حت ــز کن ــار پرهی ــار و چــه در گفت ــا او چــه در رفت خشــونت ب
ــا مهربانــی  ــا او ب کــه احســاس خوشــایندی نســبت بــه همســرش نــدارد نیــز ب
و احتــرام رفتــار نمایــد؛ چــون زن ریحانــه اســت.5 و روحیــه لطیفــی دارد؛ لــذا 
بــا نرمــش بــا او برخــورد کنــد و کارهــای ســخت بــر او تحمیــل ننمایــد. مــرد 

1. سوره نساء، آیه 19.
2. تهذیب االحکام، ج 7، ص 403.

3. نظام حیات خانواده در اسالم، ص 202.
4. اعالم الدین، ص 222.

ــه زورمنــد پهلــوان. نهج البالغــه،  ــد: زن گل بهــاری اســت ]لطیــف و آســیب پذیر[، ن 5. امــام علــی فرمودن
ص 405.
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ــراز  ــوری آن را اب ــد و ط ــت کن ــه او محب ــرده و ب ــرام1 ک ــرش را اک ــد همس بای
ــه  ــنیدن جمل ــا ش ــان ب ــرا زن ــت.2 زی ــود اوس ــمتی از وج ــگار قس ــه ان ــد ک نمای
محبت آمیــز همســر، اعتمادبه نفــس پیــدا می کننــد. زن احتیــاج بــه محبــت 
ــه کــه مــرد  ــد کــه شــوهر او را دوســت دارد. همان گون ــد احســاس کن دارد، بای
کمبــودش بیشــتر تمایــات جنســی اســت کــه بایــد ارضــاء شــود. زن اگــر بدانــد 

ــود. ــاء می ش ــد و ارض ــش می یاب ــت دارد آرام ــوهرش او را دوس ــه ش ک
زنــان در دســت مــردان امانــت هســتند3 و نبایــد بــا آنــان بدرفتــاری کــرد؛ بلکــه 
بایــد آنــان را تحمــل کــرد.4 زن هــم نبایــد فقــط در فکــر ایــن باشــد کــه شــوهرش 
ــا اعمــال پســندیده، خــود را مــورد  ــدارد بلکــه الزم اســت کــه ب او را دوســت ب
توجــه شــوهر قــرار دهــد. هــر زنــی بایــد یــار وفــادار شــوهرش باشــد، خــودش 
را در منافــع و زیــان او ســهیم بدانــد و بــه جــای توقعــات بیجــا، بــا اظهــار دوســتی 

و حمایــت از زحماتــش، او را بــه انجــام وظیفــه و تعهداتــش ترغیــب نمایــد.
مــرد نســبت بــه همســرش در گفتگوهــا و ســؤال و جواب هــا نرمــش در گفتار 
را رعایــت نمایــد. از نظــر روانــی هــم نرم زبانــی در تحکیــم روابــط زناشــویی و 
دوام دوســتی و محبــت تأثیــر بســزایی دارد.5 امــام ســجاد فرمودنــد: »گفتــار 
نیــک، فــرد را نــزد خانــواده محبــوب می نمایــد«.6 مــرد چــون از قــدرت جســمی 
ــد در  ــب باش ــد مراق ــت بای ــوردار اس ــه زن برخ ــبت ب ــتری نس ــی بیش و فیزیک
ــد. او  ــته باش ــا نداش ــخت گیری بی ج ــدی و س ــم، تن ــی و خش ــع ناراحت مواق

1. پیامبر اكرم فرمودند: هركس زنی گرفت باید او را اكرام نماید. دعائم السالم، ج 2، ص 153.
2. ازدواج و خانواده، ص 117.

3. امیرالمؤمنیــن علــی فرمودنــد: زنــان نــزد مــردان مالــک ضــرر و نفعــی بــرای خویــش نیســتند )یعنــی 
اختیــاری ندارنــد( و آنــان امانــت الهــی نــزد شــما هســتند بــه آنــان آســیبی نرســانید و آنــان را در فشــار قــرار 

ندهیــد. مســتدرک الوســائل، ج 14، ص 251.
ــد او را از  ــد؛ خداون ــکیبایی كن ــوار زن ش ــخن ناگ ــر یک س ــی ب ــس حت ــر ك ــد: ه ــام ســجاد فرمودن 4. ام
ــت  ــد، و دویس ــش بنویس ــنه برای ــزار حس ــازد، و 200 ه ــی س ــش حتم ــت را برای ــد و بهش ــی بخش دوزخ رهای
هــزار گنــاه از او محــو نمایــد، و دویســت هــزار درجــه باالیــش بــرد، و بهــر مــوی تنــش عبــادت ســالی برایــش 

بنویســد. مــکارم الخــالق، ص 216.
5. كافی، ج 5، ص 554.

6. صدوق،  خصال، ج 1، ص 317.



253 رفتاروحقوقهمسراندربررسیسیرهوسخنامامسجاد

ــط  ــش در محی ــی و اطمینان بخ ــای آرام و صمیم ــک فض ــاد ی ــتی در ایج بایس
خانــواده بکوشــد. امــام زین العابدیــن فرمــود:   »چهــار چیــز اســت کــه هــر 
کــس آن هــا را داشــته باشــد، ایمانــش کامــل اســت و گناهانــش از او زدوده شــده 
و پــروردگارش را در حالــی دیــدار می کنــد کــه از او خشــنود اســت: ... کســی 

ــواده اش خوش اخــاق باشــد«.1 ــا خان ــه ب ک
ــای  ــر اعض ــر و دیگ ــی همس ــث دل زدگ ــواده باع ــوهر در خان ــاری ش بدرفت
ــه  ــل را وادار ب ــرف مقاب ــخت گیری، ط ــدی و س ــی، تن ــود. بدزبان ــواده می ش خان
عکس العمــل می کنــد. مــرد وقتــی در خانــواده بداخــاق باشــد زن از او دلگیــر و 
روحیــه اش کســل شــده در نتیجــه فضــای زندگــی بــه تلخــی و ســردی می گرایــد.
ــمَّ  ــد: »اللَُّه ــرد و می فرمای ــاه می ب ــدا پن ــه خ ــی ب ــجاد از بداخاق ــام س ام
إِنــی أَُعــوُذ بـِـک مِــْن َســْوَرةِ الَْغَضــِب، َو َشکاَســِة الُْخُلــق و ُســوءِ الِْواَلیــِة لَِمــْن 
تَْحــَت أَیِدینَــا«؛2 بارخدایــا، بــه تــو پنــاه می بــرم از شــدت خشــم و بــدی خلــق 
و خــوی و بــدی ســلوک بــا زیردســتان«. بدرفتــاری آثــار و عــوارض نامطلوبــی 
دارد و عارضه هــای نامطلــوب جســمی و روانــی به وجــود مــی آورد، عــاوه بــر 
همســر، بــر فرزنــدان نیــز آثــار نامطلوبــی دارد. بداخاقــی عامــل بزرگــی بــرای 

ــواده اســت.3 ــال و آشــفتگی های خان اخت
برخــورد شایســته مــرد بــا عیــال خــود عــاوه بــر ایجــاد فضــای آرامش بخش 
در زندگــی، مــرد را محبــوب همســرش می گردانــد. در مقابــل تنــدی و برخــود 
ــرای او  ــی را ب ــه زندگ ــده و ادام ــه زن ش ــف روحی ــث تضعی ــز باع توهین آمی

ــد. ــخ و دشــوار می کن ســخت، تل

ب( وظایف زن
بخــش فراوانــی از اســتحکام پایه هــای خانــواده در گــرو رعایــت حــق مــرد 
ــات  ــوهر را مراع ــوق ش ــال حق ــه ح ــد در هم ــر اســت. زن بای ــب همس از جان

1. برقی، محاسن، ج 1، ص 8.
2. الصحیفة السجادیة، دعای هشتم.

3. نظام حیات خانواده در اسالم، ص 216.
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نمایــد و از کارهایــی کــه باعــث آزار و رنجــش او می شــود؛ پرهیــز نمایــد. ایــن 
کار باعــث محبوبیــت زن نــزد شــوهر می شــود، در ایجــاد یــک فضــای صمیمانــه 
بیــن آنــان مؤثــر اســت. برخــی از وظایــف زن نســبت بــه مــرد عبــارت اســت از:

1� تکریم مرد
اســام سرپرســتی خانــواده را بــه ســبب ویژگی هایــی ماننــد داشــتن نیــروی 
جســمی و قــدرت تفکــر بیشــتر نســبت بــه زن، بــر عهــده مــرد قــرار داده اســت. 
ــور  ــد. همان ط ــود باش ــوهر خ ــر ش ــع ام ــد مطی ــی بای ــور زندگ ــم در ام زن ه
ــواده  ــی در خان ــری نهای ــواده و تصمیم گی ــتی خان ــه سرپرس ــد وظیف ــه خداون ک
ــه  ــه دارد ب ــم وظیف ــته، زن ه ــرد گذاش ــده م ــر عه ــح آن را ب ــخیص مصال و تش
ــا  ــذارد ت ــرام بگ ــواده احت ــه خان ــوط ب ــور مرب ــوهر در ام ــای ش تصمیم گیری ه
نظــام خانــواده بــا مشــکل مواجــه نشــود. در اندیشــه امــام ســجاد، مدیریــت 
ــد:  ــاره می فرمای ــن ب ــه شــوهر اعطــا شــده اســت. آن حضــرت در ای ــواده ب خان
ــو در  ــری از ت ــان پذی ــخت تر و فرم ــده او )زن( س ــر عه ــو ب ــق ت ــه ح و اگرچ
ــاه نباشــد ـ  ــا جایــی کــه گن آنچــه دوســت مــی داری و ناپســند می شــماری ـ ت
بــر او الزم تــر اســت. 1 البتــه، سرپرســتی مــرد در خانــواده، بــه معنــای مطلــق بودن 
ــد و زن  ــان ده ــه دلخــواه فرم ــه ب ــواده نیســت ک ــط خان ــی او در محی فرمانروای

ــرده ای مطیــع و تســلیم او باشــد. 2 هماننــد ب
حــق دیگــر مــرد وجــوب اطاعــت زن از اوســت، حتــی در خــارج شــدن از 

منــزل نیــز اجــازه شــوهر الزم اســت.
ــه  ــی(؛3 )در خان ــِة اأْلُول َج الْجاِهلِی ــرُّ ــَن تَبَ ْج ــد: )َو ال تَبَرَّ ــم می فرمای ــرآن کری ق
ــن رســول  ــد(. همچنی ــی نکنی ــت خودآرای ــان جاهلی ــد زن ــد و همانن ــرار گیری ق
خــدا از بیــرون رفتــن زنــان از خانــه بــدون اجــازه شــوهر نهــی کردنــد. اگــر زن 
بــدون اجــازه و رضــای شــوهر خــارج شــود تمــام مائکــه آســمان و هــر جــن و 

1. تحف العقول، ص 262.
2. مقدم، خانواده آرمانی. 
3. سوره احزاب، آیه 33.
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ــه بازگــردد. 1 ــه خان ــا ب ــد ت ــش می کنن ــر او می گــذرد لعنت ــه ب انســی ک
خــارج نشــدن زنــان بــدون اجــازه از مهم تریــن حــق شــوهر و ســودمندترین 
وظایــف و بهتریــن صفــات زنــان اســت،  زیــرا دینــش را نگــه مــی دارد، آبرویــش 
ــد. زن  ــتحکام می بخش ــویی را اس ــاع زناش ــاس اجتم ــد و اس ــت می کن را صیان
حــق نــدارد بــدون اجــازه شــوهر از خانــه خــارج شــود هــر چنــد بــرای عیــادت 

پــدرش باشــد.2
ــر  ــی اگ ــد حت ــرام کن ــرش را احت ــه همس ــت ک ــن اس ــر زن ای ــه دیگ وظیف
شــوهر مرتکــب اشــتباهات زیــادی شــود بــه خاطــر اینکــه او شــوهرش اســت 
ــه ســخن  ــرد،  عاشــقانه و مهربانان ــد.3 ســپاس از زحمــات م ــد احترامــش کن بای
گفتــن بــا او، صبــر برنــداری، پذیرایــی، اســتقبال و بدرقــه از شــوهر، تدبیــر امــور 
ــودن  ــل ننم ــارج، تحمی ــت در مخ ــب، قناع ــته و مناس ــو شایس ــه نح ــی ب زندگ
بیــش از حــد قــدرت بــر شــوهر نوعــی احتــرام بــه شــوهر و ســبب اســتحکام 
ــه  ــور را ک ــن ام ــه می شــود. ای ــط خان ــش در محی ــواده و ایجــاد آرام ــام خان نظ
معصومیــن بــه عنــوان وظیفــه زن در برابــر شــوهر معرفــی نموده انــد؛ جهــاد 

زن و نیکــو شــوهرداری اســت. 4
از صفــات زنــان شایســته آن اســت کــه عفیــف و پاک دامــن باشــند و خــود 
ــب و  ــم و مرت ــند، منظ ــا را بپوش ــن لباس ه ــد.5 بهتری ــر بیاراین ــرای همس را ب
معطــر نــزد شــوهر خــود برونــد. همچنیــن بــه نرمــی بــا شوهرانشــان صحبــت 
ــبت  ــوند و نس ــان نش ــث آزار شوهرانش ــی باع ــی و بدزبان ــا تندخوی ــد و ب کنن
بــه آنــان درشــت گفتــار و سرســنگین نباشــند. قــرآن کریــم بانــوان شایســته را 
ــَظ  ــا َحفِ ــِب بِم ــاٌت لِْلَغی ــاٌت حافِظ ــاُت قانِت الِح ــد: )َفالصَّ ــف می کن ــن توصی چنی
ــه در  ــد ک ــواده( ان ــام خان ــر نظ ــع )در براب ــی خاض ــته،  زنان ــان شایس (؛6 )زن اهللَّ

1. صدوق، امالی، ص 423.
2. كافی، ج 5، ص 513.

3. ازدواج و خانواده، ص 132.
4. امام علی می فرمایند: جهاد زن نیکو شوهرداری است. نهج البالغه، ص 494.

5. تحف العقول، ص 282.
6. سوره نساء، آیه 34.
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ــرای او قــرار داده، حفــظ  ــد ب غیــاب همســر، اســرار و حقــوق او را کــه خداون
می کننــد(. امــام ســجاد نیــز در ایــن مــورد فرمــود: »بهتریــن زنــان آن هایــی 
هســتند کــه: خوشــبو، و طبــاخ )خــوش غــذا( خوبــی باشــد، اگــر خــرج کنــد 
ــح  ــروش صحی ــد ب ــاک نمای ــر امس ــد، و اگ ــرج کن ــوب خ ــح و خ در راه صحی
ــیمانی و  ــدا پش ــال خ ــتند و عم ــی هس ــال اله ــان از عم ــه زن ــد. و این گون باش
نکبــت نخواهنــد داشــت«.1 در مجمــوع حفــظ حقــوق مــرد از جانــب همســر در 
ایجــاد یــک فضــای صمیمانــه و نشــاط آور در خانــواده مؤثــر اســت؛ عــاوه بــر 

ــود. ــوهر می ش ــزد ش ــت زن ن ــث محبوبی آن باع

2� آرامش بخشی
ــه  ــت ک ــراه اس ــکاتی هم ــختی ها و مش ــا س ــواره ب ــا هم ــی در دنی زندگ
باعــث تأثیراتــی مثــل پرخاشــگری و اضطــراب و افســردگی در افــراد می شــود 
ــا،  ــن بیماری ه ــأ ای ــد. منش ــلب می کن ــواده س ــش را از خان ــایش و آرام و آس
عــدم مــدارا و گذشــت بیــن افــراد خانــواده اســت. در چنیــن مــواردی گذشــت و 
ــش را  ــازد و آرام ــتحکم تر می س ــواده را مس ــاد خان ــراد، بنی ــوی اف ــش از س نرم
ــد:  ــه ایــن مســأله اشــاره کــرده و می فرمای ــم ب ــرآن کری ــه ارمغــان مــی آورد. ق ب
ــل  ــا َو َجَع ــکنُوا إِلَیه ــًا لِتَْس ــکْم أَْزواج ــْن أَنُْفِس ــْم ِم ــَق لَک ــِه أَْن َخَل ــْن آیاتِ َو ِم

ــُروَن؛2 ــْوم یتََفک ــاٍت لَِق ــک آَلی ِ ــی ذل ــًة إِّن ف ًة َو َرْحَم ــَودَّ ــم َم بَینَک
 و از نشــانه های او اینکــه همســرانی از جنــس خودتــان بــرای شــما آفریــد 
تــا در کنــار آنــان آرامــش یابیــد و در میانتــان مــوّدت و رحمــت قــرار داد. 

ــد. ــه تفکــر می کنن ــرای گروهــی ک ــن نشــانه هایی اســت ب در ای
بــر اســاس ایــن آیــه یکــی از فوایــد تشــکیل خانــواده، رســیدن بــه آرامــش 
اســت و مــاک زندگــی مشــترک و دســتیابی بــه آرامــش، از راه مــوّدت و رحمت 
ــر  ــه ه ــز اســت ک ــج چی ــود: »پن ــن فرم ــام زین العابدی ــر اســت. ام امکان پذی
کــس یکــی از آن هــا را نداشــته باشــد زندگیــش همــواره ناقــص و عقلــش زایــل، 

1. مکارم الخالق، ص 200
2. سوره روم، آیه 21.
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و دلــش گرفتــار خواهــد بــود: ... پنجــم، آســایش اســت«.1
ــر نقــش  ــواده ب روانشناســان اجتماعــی و کارشناســان، روابــط و اخــاق خان
ــد.2 در  ــد دارن ــواده تأکی ــات خان ــتمرار و دوام حی ــتواری، اس ــی زن در اس اساس
َجــُه َزْوَجــًة  روایتــی دیگــر از امــام ســجاد نقــل شــده کــه می فرمایــد: »َمــْن َزوَّ
ُ فـِـی َقبـْـِرهِ بُِصــوَرةِ أََحــبِّ أَْهلـِـِه إِلَیــه«؛3 »هــر  یْأنـَـُس بَِهــا َو یْســکُن إِلَیَهــا آنََســُه اهللَّ
کــس بــرای او )مؤمــن( همســری تزویــج کنــد کــه موجــب انــس و آرامــی دل 
ــتگان  ــن بس ــورت محبوب تری ــه ص ــه ب ــی را ک ــر کس ــد در قب ــود، خداون او ش
ــکُن  ــل یْس ــر در فع ــت ضمی ــن روای ــازد«. در ای ــوس می س ــا وی مأن اوســت، ب
بــه مــرد برمی گــردد؛ یعنــی مــرد بــدون زن آرامــش نــدارد و نیازمنــد همــدم و 
مونــس اســت. ضمیــر در إِلَیَهــا بــه زوجــه، یعنــی زن برمی گــردد چنیــن فهمیــده 
ــا او بــه آرامــش می رســد. همچنیــن  ــا زن انــس گرفتــه و ب می شــود کــه مــرد ب

آرامــش داشــتن زن در خانــه، آرامــش و آســایش خانــواده را بــه همــراه دارد.
ــد  ــرار داده، می توان ــودش ق ــد در وج ــه خداون ــی ک ــیله قدرت ــه وس زن ب
ــه زندگــی آرامــش دهــد. او  ــه او، ب ــت ب ــرد و محب ــب م ــوذ در قل ــق نف از طری
می توانــد بهتریــن مونــس و غمخــوار مــرد باشــد، تــا مــرد در کنــار او آرام گیــرد 

ــرد.4 ــاد بب ــی را از ی ــواری زندگ ــدوه و ناگ و ان
بنابرایــن هــدف ازدواج رســیدن بــه آرامــش روانــی اســت. وقتــی شــخصی 
بــه آرامــش رســید بخــش زیــادی از مشــکات او در ســایه آرامــش روانــی حــل 
ــه  ــت ک ــن اس ــرت، ای ــق همس ــد: »ح ــن فرمودن ــام زین العابدی ــود. إم می ش
بدانــی خداونــد، او را مایــه آرامــش و آســایش و همدمــی و نگهــداری تــو قــرار 
داده اســت«. 5 راضــی ســاختن و خوشــحال نگــه داشــتن شــوهر ضروری تریــن 

عاملــی اســت کــه او را بــه ســر منــزل موفقیــت و ســعادت می رســاند.6
1. خصال، ج 1، ص 284.

2. آیین همسرداری، ص 5.
3. ثواب العمال و عقاب العمال، ص 146.

4. زینهاری، نقش زن و شوهر در آرامش خانواده.
5. تحف العقول، ص 262.

6. آیین همسرداری، ص 184.
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در مجمــوع زن اگــر می خواهــد آرامش بخــش زندگــی باشــد بایــد بــا 
ــان خــود او را  ــار و زب ــا رفت ــد، ب ــا شــوهرش برخــورد کن عطوفــت و نرمــش ب
ــه را  ــت فضــای خان ــا عشــق ورزی و محب ــواره ب آزرده و رنجــور نســازد و هم

ــه دارد. ــاط نگ بانش

3� مادری و تربیت فرزند
زن در خانــواده و جامعــه اســامی وظایــف عمــده و بااهمیتــی دارد کــه عــدم 
رعایــت آن هــا موجــب لطماتــی بــه شــئون حیــات اجتماعــی و خانوادگی اســت. 
ــایش و  ــأ آس ــت. او منش ــادری اس ــش م ــای نق ــواده ایف ــف زن در خان از وظای
ــه،  ــی در خان ــت. کام روای ــواده اس ــعادت خان ــع س ــن منب ــرورزی و عالی تری مه
احســاس امنیــت و آرامــش در آن و نیــز احســاس قــدرت و اســتقال کــودکان 
در خانــواده بســتگی بــه وجــود زن دارد. خداونــد انگیزه هــای مــادری را - کــه 
ــذارده و او را  ــه گ ــاد زن ودیع ــت - در نه ــن انگیزه هاس ــن و قوی تری لطیف تری

مظهــر لطــف و محبــت بــرای کــودک ســاخته اســت.
ــر  ــت. پیامب ــرار داده اس ــژه ای ق ــگاه وی ــادر جای ــرای م ــام ب ــب اس مکت
ــدام  ــت أق ــة تح ــد: »الجن ــان می کن ــن بی ــادر را چنی ــت م ــام و منزل اکرممق
ــد: »تحــت  ــن می فرمای ــادران اســت«. همچنی ــای م ــر پ ــات«؛1 »بهشــت زی االمه
ــی از  ــادران باغ ــای م ــر پ ــة«؛2 »زی ــاض الجن ــن ری ــه م ــات روض ــدام االمه أق
ــام  ــادر اهتم ــوق م ــه حق ــًا ب ــجاد عم ــام س ــت«. ام ــت اس ــای بهش باغ ه
می ورزیــد. بــه آن حضــرت گفتنــد: »شــما بیشــتر از هــر شــخصی دیگــری 
ــا مــادر خــود ســر  ــده ام کــه ب ــا شــما را ندی ــد ام ــه مــادر خــود نیکــی می کنی ب
یــک ســفره غــذا بخوریــد. عّلــت ایــن امــر چیســت؟« امــام ســجاد بــه ایــن 
ــه  ــادرم ب ــم م ــذا چش ــت غ ــه - در وق ــم ک ــود: »از آن می ترس ــون فرم مضم
ــل و  ــم می ــن بدان ــه م ــدون این ک ــد و او - ب ــته ام بیفت ــن برداش ــه م ــه ای ک لقم
ــا بــرآورده ننمــودن میــل و  اشــتها بــه آن لقمــه داشــته باشــد و می ترســم کــه ب

1. شرح فارسی شهاب االخبار، ص 41.
2. مستدرک الوسایل، ج 15، ص 181.
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ــوم«.1 ــع ش ــاّق او واق ــورد ع ــا م ــردم ت ــتهای او موجــب گ اش
ــدان  مهم تریــن وظیفــه زن در راســتای مــادری، تربیــت اســت و چــون فرزن
ــد.  ــتری از او دارن ــری بیش ــتند، تأثیرپذی ــراه هس ــادر هم ــا م ــتری ب ــات بیش اوق
ــده کــه سرشــار از محبــت و عاطفــه اســت و  ــد هــم زن را طــوری آفری خداون
چنــان صبــری را در نهــاد او قــرار داده کــه بتوانــد نقــش ســخت و طاقت فرســای 

تربیــت فرزنــد را بــه خوبــی ایفــا نمایــد.
ــرور  ــزل را مس ــل من ــاط آور و اه ــه را نش ــط خان ــود محی ــت خ ــا رأف  زن ب
ــار  ــا رفت ــردازد. او ب ــخصیت ها می پ ــازندگی ش ــرورش و س ــه پ ــازد. و ب می س
الگویــی خــود، انســان می پرورانــد. کــودک، تغذیــه خــود را از راه مــادر بــه دســت 
ــا  ــه ب ــی ک ــی طفــل می شــود و کودکان ــاع روان ــادر موجــب اقن ــی آورد. شــیر م م
ــی از  ــی می شــوند و حت ــی روان ــر دچــار ناراحت ــد کمت ــه می کنن ــادر تغذی شــیر م

ــت دارد. ــر مثب ــودک اث ــز در ک ــی نی نظــر جســمی ســالم ترند و از نظــر اخاق
ــه نیازهــای روحــی و  ــد ب ــا محبــت و عاطفــه سرشــار خــود می توان ــادر ب م
ــر رشــد جســمی در رشــد روحــی  ــد. او عــاوه ب ــد پاســخ گوی جســمی فرزن
فرزنــد نیــز مؤثــر اســت. زیــرا کــودک بیشــتر وقــت خــود را بــا مــادر می گذرانــد 
و حــرکات و رفتــار او را زیــر نظــر دارد و از او الگوبــرداری می کنــد.2 زن 
ــه  ــدان باشــد و ب ــرای فرزن ــار خــوب خــود الگــوی مناســبی ب ــا رفت ــد ب می توان
آنــان درس تقــوا و معنویــت بیامــوزد. او می توانــد از کــودک ضعیــف، شــخصیتی 

بــزرگ و بــا ایمــان بســازد کــه در جامعــه منشــأ اثــر باشــد.
شــاید بتــوان مهم تریــن وظیفــه مــادر در تربیــت را حفــظ و تکریــم شــوهر 
ــش  ــوهرش پی ــت ش ــخصیت و ابه ــه ش ــد ک ــب باش ــد مواظ ــت. زن بای دانس
فرزنــدان شکســته نشــود کــه اگــر چنیــن شــود و ابهــت پــدر پیــش فرزنــدان از 
بیــن بــرود اثــر تربیــت خیلــی کــم می شــود اگــر نگوییــم اثــری نــدارد، بــا ایــن 
ــه دل گرفتــه  کار فرزنــدان دیگــر حرف شــنوی از پــدر ندارنــد و کینــه پــدر را ب

و در تربیــت اثــری منفــی دارد.
1. مکارم االخالق، ص 221.

2. احسانی، مادر معمار تربیت. 
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مــادر نقــش مهمــی در تربیــت دارد و حــق عظیمــی بــر فرزنــدان داراســت. 
یکــی از وظایــف مهــم زن، عبــارت از ایــن اســت کــه فرزنــد را بــا عواطــف، بــا 
تربیــت صحیــح، بــا دل دادن و رعایــت و دقــت، آن چنــان بــار بیــاورد کــه ایــن 
موجــود انســانی -چــه دختــر و چــه پســر - وقتــی کــه بــزرگ شــد، از لحــاظ 
ــدون احســاس  ــاری، ب ــدون گرفت ــده، ب ــدون عق ــک انســان ســالم، ب روحــی، ی
ذلــت و بــدون بدبختی هــا و فاکت هــا و بایایــی کــه امــروز نســل های جــوان 

و نوجــوان غربــی در اروپــا و آمریــکا بــه آن گرفتارنــد، بــار آمــده باشــد.1 
ــت او  ــت و منزل ــادر و عظم ــق م ــاب ح ــین در ب ــن الحس ــی ب ــام عل ام

می فرمایــد: 
و امــا حــق مــادر تــو آن اســت کــه بدانــی تــو را نــه مــاه بــه شــکم کشــید 
ــا  ــرده و ب ــن کاری نک ــس چنی ــه هیچ ک ــد ک ــو خورانی ــش ت ــوه دل و از می
همــه جــوارح خــود تــو را پروریــد و بــرای اطعــام تــو از گرســنگی خــود 
ــو را  ــو را ســیر آب کــرد و خــود تشــنگی کشــید- و ت ــاک نداشــت و ت ب
پوشــانید و بــه خاطــر تــو از خــواب شــیرین گذشــت و در ســرما و گرمــا 
تــو را پروریــد تــا بــرای او باشــی و تــو قــدرت ســپاس او را نــداری مگــر 

بــه یــاری خــدا و توفیــق او.2
ایــن کام امــام ســجاد نشــان دهنــده عظمــت و بزرگــی مقــام مادر اســت. 
زیــرا آن حضــرت بــا بیــان ایــن نکتــه کــه فرزنــد بــدون اســتعانت و کمک از 
خــدای متعــال قــادر بــه ادای حقــوق مــادر نخواهــد بــود، در حقیقــت خواســته 
ــان را در  ــد و آن ــن کن ــدان تبیی ــرای فرزن ــادر را ب ــام م ــری مق ــی برت ــه نوع ب

خدمــت کــردن بــه مــادر ترغیــب نمایــد.

نتیجه
خانــواده در کام و ســیره امــام ســجاد دارای عظمــت اســت. مــرد و زن 
ــد کــه  ــر عهــده دارن ــه شــمار می آینــد وظایفــی را ب ــه ب کــه رکــن اساســی خان

1. سخنرانی مقام معظم رهبری در اجتماع زنان خوزستان، 1375/12/20.
2. تحف العقول، ص 263.
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ــم  ــا تکری ــرد ب ــت. م ــی اس ــش زندگ ــعادت و آرام ــن س ــا ضام ــه آن ه ــل ب عم
ــا نشــاط  همســر باعــث می شــود کــه زن اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری داشــته و ب
و ســرزنده کارهــای منــزل را تدبیــر نمایــد. همچنیــن مــرد سرپرســتی خانــه را بر 
عهــده دارد و بــا ایجــاد رفــاه اقتصــادی و کســب مــال حــال در رشــد معنــوی 
افــراد تأثیرگــذار اســت و بــا محبــت بــه اعضــای خانــواده، آنــان را بــه آرامــش 

می رســاند. 
زن وظیفــه دارد از شــوهر خــود اطاعــت کنــد و بــه رأی و تصمیــم او احتــرام 
بگــذارد. ایــن کار در دوام زندگــی زناشــویی مؤثــر اســت. همچنیــن بــا آرامشــی 
ــه ایجــاد می کنــد؛ نشــاط و صمیمیــت را در بیــن اعضــا بــه وجــود  کــه در خان
ــادری  ــش م ــت. او در نق ــدان اس ــت فرزن ــه زن، تربی ــن وظیف ــی آورد. مهم تری م

الگــوی مناســبی بــرای فرزنــدان اســت و در سرنوشــت آنــان مؤثــر اســت.
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جریان شناسی فکری- فرهنگی عصر امام سجاد
اعظمرحمتآبادی1

چکیده
عصــر امــام ســجاد، از نظــر فرهنگــی آمیختــه بــا عناصــر مختلــف 
و نامتجانــس بــود. ســر بــرآوردن برخــی از فرقه هــای اســالمی چــون 
ــی از کالم و  ــت های متفاوت ــث، برداش ــل حدی ــه و اه ــه، جبری مرجئ
احــکام الهــی و نحــوه تعامــل بــا حکومــت در ســطح جامعــه عرضــه 
می کــرد. از ســوی دیگــر، تفکــر عثمانــی بــه شــدت توســط دســتگاه 
ــردم  ــمنی م ــه دش ــر ب ــر، منج ــن تفک ــد. ای ــت می ش ــه حمای بنی امی
ــی  ــدم دسترس ــد و ع ــیعیان می  ش ــا ش ــت ب ــت و مخالف ــا اهل بی ب
ــین و  ــام حس ــهادت ام ــرد. ش ــج می ک ــام را تروی ــه ام ــی ب علن
ــروی از  ــم پی ــام در فه ــاز ابه ــه، زمینه س ــر جامع ــم ب ــاق حاک اختن
ــه  ــه محمــد حنفی ــه و گرایــش ب ــن شــیعیان دوردســت مدین امــام، بی
ــد. ــران گردی و رواج کیســانیه و ظهــور مهــدی )عــج( در عــراق و ای

همراهــی فرهنگــی آل زبیــر بــا بنی امیــه، علی رغــم اختالفــات 
ــه،  ــی صحاب ــت و فضایل تراش ــانی از اهل بی ــی در فضیلت  پوش سیاس
ــرار  ــه شــدت تحت الشــعاع ق ــدان عصمــت را ب ــناخت خان ــه ش زمین
مــی داد. از ســوی دیگــر، بــا قــدرت گرفتــن عبدالملــک بــن مــروان و 
بــرای مشــروعیت بخشــیدن بــه خالفــت امــوی، توجــه بــه فقــه بــر 
اســاس نظــر صحابــه گســترش یافــت. و زمینــه ورود فقهــا بــه دربــار 

را فراهــم کــرد. 
رقابــت سیاســی آل  زبیــر و بنی امیــه، باعــث ترویــج روایاتــی در عظمــت 
و تقــدس بیت المقــدس و شــام شــد و بــاز گذاشــتن دســت حکومــت 
بــرای حملــه بــه بیــت اهلل الحــرام را همــوار ســاخت. ازایــن رو، امــام 

.1. دكتری تاریخ و تمدن و ملل اسالمی، استادیار مؤسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس
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ــا  ــری، ب ــر فک ــه از نظ ــاع جامع ــاماندهی اوض ــرای س ــجاد ب س
ــی  ــان باق ــی برایش ــط نام ــالم فق ــه از اس ــود ک ــه ب ــلمانانی مواج مس
ــای  ــخصه گروه ه ــی، مش ــرگردانی و ناآگاه ــرت، س ــود. حی ــده ب مان

ــود. مختلــف فکــری جامعــه آن عصــر ب
واژگان کلیــدی: جریــان شناســی فکــری، امــام ســجاد، بنی امیــه، 

ــه. ناصبی هــا، کیســانیه، امامی

مقدمه
و  فکــری  تشــتت  حاصــل  مذهبــی،  فرقه هــای  حیــات  و  شــکل گیری 
ــن  ــه ای ــن زدن ب ــی در دام ــل مختلف ــن اســت. عوام ــاوت از دی برداشــت های متف
مســائل دخیــل اســت؛ بنی امیــه و خصوصــاً ابوســفیان کــه در تشــرف بــه اســام 
ــا فتــح مکــه بــه اجبــار اســام را پذیرفتنــد.  جــزء آخریــن خاندان هــا بودنــد و ب
آنــان در دوران خافــت خلیفــه ســوم، قــدرت و اقتــدار یافتنــد. معاویــه پــس از 
شــهادت امــام علــی و بعــد از صلــح امــام حســن توانســت بــدون معــارض 
بــر اریکــه قــدرت بنشــیند و خــود را خلیفــه مســلمین بنامد. امــا دیر اســام آوردن 
خانــدان ابوســفیان و خدمــات انــدک آن هــا در بســط و گســترش اســام، همــواره 
ــینان  ــر، جانش ــوی دیگ ــت. از س ــوب می گش ــگ محس ــه نن ــک لک ــوان ی ــه عن ب
ــا  ــان نه تنه ــد دوراندیشــی و زیرکــی الزم را نداشــتند. آن ــه و خصوصــاً یزی معاوی
بــه ظواهــر دینــی پایبنــد نبــوده بلکــه علنــاً شــریعت اســام را بــه بازیچــه گرفتنــد. 

ــود.  ــه ب ــای خلیف ــی از ویژگی ه ــگ بازی و زن بارگ ــاری، س میگس
در دوران جانشــینان یزیــد، مــروان و عبدالملــک بــن مــروان ایــن سنت شــکنی 
ادامــه یافــت و دامــن جامعــه اســامی را حتــی در مرکــز شــهرهای اســامی مکــه 
و مدینــه آلــوده ســاخت. بــه طــوری کــه مکــه کانــون تربیــت و خریدوفــروش 
کنیــزکان آوازه خــوان در عصــر امــوی گردیــد. ایــن طــرز تلقــی از دیــن و تــاش 
ــی می توانســت  ــه، در صورت ــدان بنی امی ــات و حقانیــت خان ــه اقدام ــرای توجی ب
تــداوم یابــد کــه توجیــه دینــی و مذهبــی داشــته باشــد. ازایــن رو، از همــان دوران 
معاویــه و بــا سیاســت و کمــک مالــی وی، زمینــه ترویــج احادیــث ســاختگی در 
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ــه عنــوان خال  المومنیــن در دســتور  ــه ب بزرگداشــت بنی امیــه و یادکــرد از معاوی
ــام  ــی از اس ــای نوین ــت و قرائت ه ــه برداش ــن روال ک ــت. ای ــرار گرف کار ق
ــد و  ــی ش ــد مذهب ــای جدی ــا و فرقه ه ــروز مکتب ه ــاز ب ــی داد زمینه س ــه م ارائ
ــان  ــن فرقه هــا کــه توجیه گــر حکومــت آن ــه شــکل گیری برخــی از ای ــان ب اموی
ــع اســامی،  ــواره در جوام ــه هم ــه این ک ــه ب ــا توج ــد. ب ــد کمــک می کردن بودن
ــا اقدامــات فرهنگــی و اجتماعــی از ایــن دســت، توســط اســتعمارگران بــرای  ب
ــه رو هســتیم، شــناخت عملکــرد  ــن مســلمین روب ــاف و تشــتت بی ایجــاد اخت

ــد.  ــرای خنثــی کــردن آن هــا ضــرورت می یاب ائمــه ب
ــد  ــخ گوی ــی پاس ــؤال اصل ــن س ــه ای ــا ب ــت ت ــدد اس ــش، درص ــن پژوه ای
ــد  ــه رو بودن ــا چــه مشــکات فرهنگــی و اجتماعــی روب ــام ســجاد ب ــه ام ک
ــام  ــی ام ــه زندگ ــی در زمین ــه پژوهش های ــد؟ گرچ ــه کردن ــع آنچ ــرای رف و ب
ــه فعالیت هــای فرهنگــی ایشــان در قالــب  ســجاد انجــام شــده امــا بیشــتر ب
دعــا پرداختــه و در برخــی تک نگاری هــا مثــل مقالــه جایــگاه قــرآن در روایــات 
ــا در  ــه فعالیت هــای تفســیری ایشــان اشــاره شــده اســت. ام ــام ســجاد ب ام
متــون مختلــف بــه نحــوه مواجهــه ایشــان بــا کیســانیه، مرجئــه، تفکــر مهدویــت، 
ــن  ــن پژوهــش کوشــیده ای ــذا ای ــدرت توجــه شــده. ل ــه ن ــاد ب ــا و زه ناصبی ه

ابعــاد را بیشــتر مــورد توجــه قــرار دهــد.

تفکر ارجاء
کلمــه ارجــاء در لغــت عــرب دو معنــا دارد: تأخیــر انداختــن و امیــد دادن.1 
اطــاق اســم مرجئــه بــر گروهــی خــاص بــه معنــای نخســت از آن روســت کــه 
آنــان عمــل را از ایمــان متأخــر می دانســتند و معتقــد بودنــد کــه عمــل از حیــث 
رتبــه بعــد از ایمــان بــوده و داخــل در حقیقــت ایمــان نیســت. امــا اطــاق ایــن 
اســم بــه معنــای دوم از آن روســت کــه معتقــد بودنــد معصیــت بــه ایمــان ضــرر 

ــدارد.2 ــده ای ن ــا وجــود کفــر، طاعــت فای ــه کــه ب ــد، همان گون نمی زن
1. شهرستانی، الملل والنحل، ج 1، ص 139.

2. اشعری، ابوالحسن علی، مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین، ص 69.
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شــیوع ایــن افــکار بــه جریــان فتنــه در دوره خافــت عثمــان برمی گــردد؛ کــه 
ایــن گــروه در آن شــرکت نکردنــد و از آن دوری جســتند. آنــان کار مــردم را بــه 
ــه خــدا  ــدگان را تنهــا ب ــاره اعمــال بن ــد و داوری درب ــه می کردن رســتاخیز حوال
ــه یک چشــم  ــد. در جریــان جنــگ صفیــن نیــز دو طــرف درگیــر را ب وا می نهادن

می نگریســتند و اعــام داشــتند تشــخیص حــق بــر آنــان مشــکل اســت.
بــا روی کار آمــدن بنی امیــه و حتــی بعــد از واقعــه صفیــن و واقعــه عاشــورا، 
ــری  ــدا و پیامب ــه خ ــه ب ــه بنی امی ــد ک ــج می کردن ــده را تروی ــن عقی ــان ای آن
ــه مشــرک. بلکــه  ــد و ن ــه کافرن ــن ن ــد بنابرای ــی می دهن حضــرت محمــد گواه
مســلمانانی هســتند کــه بایــد کار آنــان را بــه خداونــد واگذاشــت.1 آنــان می گفتند 
همان گونــه کــه عبــادت کــردن بــا کفــر ســودی نــدارد گنــاه کــردن هــم چیــزی 
از ایمــان نمی کاهــد.2 در واقــع تأییــد حکومــت توســط آنــان زمینه ســاز تثبیــت 
حکومــت امــوی بــود بــه طــوری کــه باعــث توجیــه ســکوت در برابــر اعمــال 
حاکمــان بنی امیــه و بی اعتنایــی بــه احــکام دینــی و انحطــاط اخاقــی گردیــد و 
زمینــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را در جامعــه از بیــن می بــرد و حتــی 

ــور دیگــران می دانســت. ــت در ام آن را دخال

عثمانیه
ــی  ــتر تاریخ ــه بس ــت ک ــه ای اس ــام فرق ــی و ن ــی سیاس ــه اصطاح عثمانی
ــاس  ــر اس ــردد. ب ــس از آن بازمی گ ــوادث پ ــان و ح ــدن عثم ــته ش ــه کش آن ب
اعتقــاد عثمانیــان، عثمــان بــه وســیله گروه هایــی کــه از مصــر و کوفــه و مدینــه 
ــان  ــد. آن ــته ش ــه کش ــد مظلومان ــده بودن ــع ش ــه جم ــر در مدین ــای دیگ و جاه
معتقدنــد کــه امــام علــی در ایــن بــاره بــا گــروه شورشــی همــکاری کــرده 
ــا  ــد: او ب ــت کم می گفتن ــت. و دس ــرده اس ــری می ک ــان را رهب ــه آن ــا مخفیان و ی
ــان همنوایــی کــرده اســت. در نتیجــه تمــام  ــا آن ســکوت و کناره گیــری خــود ب
ایــن گروه هــا مجرمنــد و بایســتی قصــاص شــوند و امیرمومنــان نیــز بــه ایــن 

1. عطوان حسین، فرقه های اسالمی در سرزمین شام، ص 23-24.
2. محمدجواد شکور، فرهنگ فرق اسالمی، ص 402.
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دلیــل کــه بــه وســیله شورشــیان انتخــاب شــده و آنــان را پنــاه داده در جــرم آنــان 
ســهیم اســت.1

تفکــر عثمانــی ماننــد هــر تفکــر سیاســی دیگــر از شــدت و ضعف برخــوردار 
ــود کــه خافــت امــام را قبــول نداشــتند و شــاید بتــوان  ــود. دســت کم ایــن ب ب
گفــت کــه حــد متوســط آن، ناخرســندی و ناخشــنودی از امــام علــی بــود. 
ــن  ــب و لع ــا س ــه ب ــد.2 ک ــر می ش ــا ظاه ــی آن، در ناصبی ه ــوع افراط ــا ن ام

ــود. ــراه ب ــت هم ــان و اهل بی امیرمومن
امویــان و خصوصــًا معاویــه بــرای ســرکوب شــیعیان و علویــان، گســترش و 
نهادینــه کــردن تفکــر عثمانــی را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد؛ بــه طــوری که 
بعــد از صلــح امــام حســن و بیعــت گرفتــن معاویــه از مــردم کوفــه، معاویــه 
تــاش زیــادی بــرای تغییــر اندیشــه شــیعی در کوفــه و ســایر نقــاط شیعه نشــین 
انجــام داد و بــه فرمانــداران نقــاط مختلــف و خصوصــًا کوفــه توصیــه کــرد تــا 
ســب و دشــنام بــه علــی و مذمــت او و اصحابــش را فرامــوش نکننــد. و در 
مقابــل، بــه نیکــی یــاد کــردن از عثمــان و توجــه خــاص بــه شــیعیان عثمــان و 

گــوش کــردن بــه سخنانشــان را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد.3
ــر  ــه نش ــه ب ــتورالعمل معاوی ــه دس ــا ب ــه، بن ــب کوف ــان عثمانی  مذه حاکم
فضایــل عثمــان و شــیخین پرداختنــد و در مقابــل، از انتشــار هرگونــه خبــری 
ــری  ــود جلوگی ــی ب ــل عل ــاره فضائ ــا درب ــان و ی ــت عثم ــه در مذم ک
ــه  ــردم کوف ــن م ــی در بی ــام عل ــب ام ــد ح ــه می دی ــه ک ــد.4 معاوی نمودن
ــان در  ــت ایش ــل و کرام ــدن فضائ ــت وی و دی ــد از حکوم ــًا بع و خصوص
ــردم  ــدنش م ــته ش ــا کش ــت و ب ــترش اس ــه گس ــردم رو ب ــای م ــان توده ه می
ــام  ــن ام ــتند؛ لع ــت دادن او هس ــرت از دس ــل و در حس ــناس تر از قب قدرش
ــه  ــل ب ــا محــو شــود و تبدی ــه او از ذهن ه ــرای این ک ــزاری ب ــوان اب ــه عن را ب

1. محمدرضا هدایت پناه، تفکر عثمانی و بازتاب آن در واقعه كربال، ص 31.
2. معروف الحسنی، اخبار و آثار ساختگی، ص 189.

3. بالذری، انساب االشراف، ج 2، ص 252
4. تفکر عثمانی و بازتاب آن در واقعه كربال، ص 45
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ــرار داد.1 ــتور کار خــود ق ــردد در دس ــد گ ــره ب ــک خاط ی
تــاش معاویــه بــرای ترویــج بدعــت لعــن امــام علــی و جعــل روایاتــی 
در فضائــل عثمــان و دوســتداران و پیــروان مکتــب او چشــمگیر بــود؛ بــه طــوری 
کــه فضیلت ســازی بــرای شــیخین امــری عــادی محســوب شــد و حتــی معاویــه 
ــه آن، خــود را امیــن وحــی  ــه اقدامــات خــود و مشــروعیت بخشــی ب در توجی
خداونــد خوانــد.2 وی بــرای مقابلــه بــا نشــر فضایــل امــام علــی حتــی ابــن 
ــا  ــراه ب ــات هم ــیر آی ــتر تفس ــرا بیش ــرد؛ زی ــع ک ــرآن من ــیر ق ــاس را از تفس عب
ــال  ــه در س ــه معاوی ــد ک ــل می کن ــی نق ــود. مدائن ــان ب ــی از امیرمؤمن فضایل
ــه تمــام کارگزارانــش در شــهرها چنیــن  عام  الجماعــه طــی یــک دســتورالعمل ب
ــاره فضایــل ابوتــراب و  نوشــت: »مــن حمایــت خــود را از هــر کســی کــه درب
اهل بیتــش چیــزی نقــل کنــد برداشــتم«. خطبــا نیــز در هــر شــهر و روســتایی و 
ــش  ــاره او و اهل بیت ــتادند. درب ــن می فرس ــی لع ــام عل ــر ام ــر ب ــر مناب ــر س ب
ــه، عصمــت و  ــی در مــدح صحاب ــات فراوان ــار و روای دروغ هــا می گفتنــد و اخب
مقامــات و فضایــل آن هــا منتشــر ســاختند. مــردم نــاآگاه و نادانســته بــه ترویــج 
ایــن روایــات کــه هیــچ واقعیتــی نداشــت همــت گماشــتند. و حتــی ایــن روایات 
ــا  ــتند ت ــودکان خواس ــد و از ک ــرار دادن ــا ق ــان مکتب خانه ه ــار معلم را در اختی
ــات  ــه تعصب ــر آتــش این گون ــد.3 آنچــه ب ــات را حفــظ کنن ــار قــرآن، روای در کن
ــم  ــش فراه ــش از پی ــات را بی ــت از روای ــن دس ــج ای ــه تروی ــزود و زمین می اف
ــا دســتگاه امــوی و تأییــد  می ســاخت همراهــی گروهــی از فقیهــان و عالمــان ب
این گونــه روایــات توســط آنــان بــود. ایــن همراهــی در عصــر معاویــه، توســط 
گروهــی از صحابــه و تابعیــن زمینــه تحریــف دیــن توســط معاویــه را بیــش از 
پیــش فراهــم ســاخت. و در عصــر جانشــینان وی خصوصــًا عبدالملــک بــا عنوان 
ــه  ــوری ک ــه ط ــید. ب ــوی مشــروعیت بخش ــام ام ــه نظ ــی ب ــان دین ــا و عالم فقه
ــد  ــام حقیقــت می پذیرفتن ــه ن ــوی را ب ــات دســتگاه ام ــا و تحریف ــردم بدعت ه م

1. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 25، ص 293
2. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج 4، ص 72؛ بازتاب تفکر عثمانی، ص 46.

3. اخبار و آثار ساختگی، ص 147.
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ــه آن می کوشــیدند. ــج، نشــر و عمــل ب ــرای تروی و از جــان و دل ب
ــطح  ــان در س ــالت چن ــدان رس ــه و خان ــه ائم ــنام گویی ب ــع، دش در واق
جامعــه شــایع شــده بــود کــه مــروان بــه امــام ســجاد گفــت: »حکومــت مــا 
ــی در  ــن روش حت ــد«.1 ای ــی( اســتوار نمی مان ــن سیاســت )ســب عل ــا ای جــز ب
ــان شــایع شــد  ــود چن ــدان اهل بیــت ب ــه کــه شــهر پیامبــر و مأمــن خان مدین
کــه هشــام بــن اســماعیل بــن هشــام، والــی مدینــه )86-82 ه( نه تنهــا حرمــت 
ــرد.  ــادی ک ــه بنی هاشــم ســتم های زی رســول خــدا را نگــه نداشــت بلکــه ب
او بــه خانــدان رســول خــدا ســخنان زشــت می گفــت و علنــًا آنــان را تحقیــر 
ــرگ  ــد از م ــه بع ــه بنی امی ــی در دوره ای ک ــن روش حت ــرد.2 ای و ســرزنش می ک
ــه  ــر ب ــن زبی ــد توســط اب ــد، ســرگرم تثبیــت حکومــت خــود در شــام بودن یزی
ــاع  ــان، و امتن ــد آن ــم، تهدی ــردن بنی هاش ــی ک ــد. زندان ــال ش ــر دنب ــی دیگ نوع
ــرای  ــر ب ــن زبی ــه اب ــود ک ــیوه هایی ب ــام، ش ــی اس ــر نب ــوات ب ــتادن صل از فرس
فراموشــاندن نــام اهل بیــت اتخــاذ کــرده بــود. چنانکــه نقــل شــده ابــن زبیــر 
چهــل شــب در مکــه خطبــه خوانــد امــا هیــچ گاه در ایــن ایــام یــاد و صلواتــی بــر 
محمــد نفرســتاد. وقتــی علــت را از او پرســیدند گفــت: »بنی هاشــم و خانــدان 
ــان بــر آن غــره  محمــد افــرادی متکبرنــد و اگــر بــر محمــد درود فرســتم آن

می شــوند«.
در واقــع چــه ابــن زبیــر و چــه بنی امیــه از اســام بــه حفــظ ظواهــر و شــعائر 
ــد.  ــره می بردن ــود به ــت خ ــت حکوم ــرای تثبی ــد و از آن ب ــرده بودن ــنده ک بس
هــدف آنــان، اســتفاده ابــزاری از دیــن بــود و درک و فهــم مــردم توســط فقهــای 
دربــاری در جهــت اهــداف آنــان راهنمایــی می شــد و خانــدان اهل بیــت بــه 
عنــوان کســانی کــه نــه تنهــا شایســتگی منحصــر بــه فــرد ندارنــد بلکــه روش و 
ــی  ــه اســامی می شــود معرف ــاف و دشــمنی در جامع ــا باعــث اخت ــش آن ه من

می گردیــد.

1. بازتاب تفکر عثمانی، ص 45.
2. طبری، تاریخ، ج 6، ص 526.
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فضائل تراشی برای شام
رقابــت بنی امیــه بــرای مشــروعیت بخشــیدن بــه حکومــت، در برابــر قــدرت 
سیاســی در عــراق در عصــر امــام علــی و در کشــمکش سیاســی بیــن شــام و 
ــرای  ــی ب ــرای فضیلت تراش ــه ب ــی بنی امی ــای اصل ــه، از انگیزه ه ــر در مک آل زبی
شــام و مذمــت دیگــر مناطــق از جملــه عــراق بــود. ایــن روایــات بــه چنــد دســته 

ــوند: ــیم می ش تقس
1. امر به سکونت در شام؛

2. برتری شام نسبت به دیگر سرزمین ها؛
3. در هنگام فتنه ایمان را در شام می توان پیدا کرد؛

4. طائفه منصوره در شام هستند.
ــه  ــا حاَج ــراق َفَقضــی فیه ــُس الع ــَل اِبیل ــاَل َدخ ــی ق ــل: »اِنَّ النَّب ــی مث روایات
ــَط  ــا َو َفخــرَج و بََس ــاَض فیه ــَر َفب ــم َدخــل مِص ــاَم َفطــرُدوده، ث ــَل الّش ــمَّ َدَخ ثُ
َعبَقریــه«.1 »الشــام صفــوه اهلل مـِـن بـِـادِه، الیهــا یَجتَبــی َصفَوتـَـُه مـِـن ِعبــادِه َفَمــن 
َخــرَج مِــن الّشــام اِلــی َغیِرهــا َفبَِســَخِطِه و َمــن دخلهــا مِــن َغیِرهــا َفبَِرحَمــه«.2 
ــه  »َعــن معاویــه بــن ابوســفیان قــال َســِمعُت النَّبــی یَقــوُل: الیَــزاُل مـِـن اُمَّتــی امَّ
ُهــم َمــن َخَذلَهــم و ال َمــن خالَفهــم، َحتــی یَأتیهــم اََمــَر اهلل  قائِمــه بِامــراهلل الیَُضرُّ

َو ُهــم َعلــی ذلـِـک َو ُهــم بِالشــام«.3
ــود،  ــه ب ــتگاه بنی امی ــه دس ــاخته و پرداخت ــًا س ــه عمدت ــث ک ــه احادی این گون
می توانســت مشــوق خوبــی بــرای عامــه مــردم نســبت بــه همــکاری و مهاجــرت 
ــد  ــار؛ محم ــال: کعب  االحب ــد: »ق ــی مانن ــه روایات ــاوه این ک ــد؛ ع ــام باش ــه ش ب
رســول اهلل ال قــّظ و ال غلیــظ، مولــد بمکــه و هجرتــه بطیبــه و ملکــه بالشــام«؛4 در 
واقــع تأییــد حکومــت بنی امیــه و بیــان تلویحــی شایســتگی آنــان بــرای تصــدی 
حکومــت بــود. خطــر ترویــج این گونــه احادیــث عــاوه بــر مشروعیت بخشــی 

1. شمس الدین ابوعبداهلل محمد بن احمد مغربی، فضائل الشام، ص 32.
2. ابوالحسن علی بن محمد الربعی، فضائل الشام و دمشق، ص 11.

3. احمد بن سلیمان بن ایوب، السمو الی العنان بذكر فضائل البلدان، ص 195.
4. ابراهیم عبدالرزاق، حدائق االنعام فی فضائل الشام، ص 113.
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بــه اعمــال و رفتــار بنی امیــه بــه عنــوان حاکمــان واجــب االطاعــه، بــه جایگزینــی 
ــه جــای انجــام مناســک حــج،  ــام ب ــی در ش ــه مراســم دین ــادت و توجــه ب عب
جایگزینــی بیت المقــدس بــه جــای مکــه بــا ســاختن بنــای مجلــل قبه  الصخــره 
در بیت المقــدس منجــر شــد. ایــن تفکــر بــا طــرح و نقشــه، توســط عبدالملــک 
ــه دنبــال تنــش بیــن آل  زبیــر و بنی مــروان انجــام  بــن مــروان )ســال 72 هـــ(، ب
شــد.1 اثــرات ســوء ایــن جایگزینــی، باعــث از رســمیت افتــادن قبلــه مســلمانان، 
تعطیلــی حــج و زیــارت قبــر نبــی مکــرم اســام، دور شــدن جامعــه از روحیــه 
ــه ســبک  ــه طــوری ک ــی اشــرافیت و تجمــل شــد. ب ــادت، جایگزین ــد و عب تعب
زندگــی اســامی در عصــر امامــت امــام ســجاد بــه طــور کلــی دســتخوش 
ــب  ــتند در قال ــه می خواس ــای بنی امی ــه خلف ــت. و آنچ ــی گش ــرات اساس تغیی

ــج می شــد. ــه تروی اســام در ســطح جامع

تلقی جامعه از تشیع
ــام  ــازده ام ــی و ی ــام عل ــت ام ــه عصم ــه اینک ــده ب ــیعی و عقی ــر ش تفک
ــت جامعــه را  ــر و هدای معصــوم از نســل وی شایســتگی جانشــینی پیامب
ــرده اســت.  ــی ک ــیری تدریجــی ط ــد س ــاد نظام من ــک نه ــه صــورت ی ــد ب دارن
ــتور  ــه دس ــه ب ــد ک ــرم بودن ــی اک ــخص نب ــر، ش ــن تفک ــذار ای ــه پایه گ گرچ
ــا  ــا ب ــیدند؛ ام ــر کوش ــد غدی ــًا در عی ــاغ آن خصوص ــج و اب ــرای تروی ــی ب اله
ــه در ســقیفه روی داد،  ــی ک ــر در ســال دهــم هجــری و اتفاقات ــت پیامب رحل
ــادی از مســلمانان کــه هنــوز  مســیر خافــت تغییــر جهــت داد و گروه هــای زی
ــع  ــد. در واق ــا را پذیرفتن ــت خلف ــه زودی اطاع ــد ب ــن بودن ــلمانانی نوآیی مس
ــرت  ــتم هج ــال هش ــه و س ــح مک ــد از فت ــبه جزیره از بع ــر ش ــام در سراس اس
بــه بعــد گســترش یافــت. از ایــن رو، بســیاری از مســلمانان کســانی بودنــد کــه 
نتوانســتند در ایــن مــدت محــدود تعالیــم اســام را عمیقــًا بفهمنــد. بســیاری از 
آنــان تصــوری مبهــم از اســام و تعالیــم آن داشــتند چــه رســد بــه شــناخت و 
معرفــت نســبت بــه خانــدان پیامبــر. حتــی بعــد از قتــل خلیفــه ســوم و بیعــت 

1. رک: نعمت اسماعیل عالم، هنرهای خاورمیانه در دوران اسالمی، ص 19-21.
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بــا امــام علــی گروه هــای زیــادی از مســلمانان بیعــت و اطاعــت بــا امــام را 
ــد و مشــروعیت  ــه پذیرفتن ــوان خلیف ــه عن ــام شــیعیان بلکــه ب ــوان ام ــه عن ــه ب ن

ــد. ــل بودن ــی قائ ــای سیاس ــط در جنبه ه ــت وی را فق حکوم
بعــد از شــهادت امــام علــی و مجبــور شــدن امــام حســن بــه صلــح 
ــد و  ــرار گرفتن ــی تحــت پیگــرد ق ــام عل ــادی ام ــواداران اعتق ــه، ه ــا معاوی ب
ــاد و  ــن زی ــل ب ــدی و کمی ــن ع ــر ب ــون حج ــان چ ــادی از آن ــای زی گروه ه
دیگــران بــه شــهادت رســیده1 و گروه هــای دیگــر تحــت تعقیــب قــرار گرفتنــد 
 و تعــدادی مجبــور بــه تــرک وطــن شــدند و کوفــه کــه در عصــر امــام علــی

ــان را از دســت داد. ــود آن مرکــز تجمــع شــیعیان ب
نبــود بلکــه  ازایــن رو، نه تنهــا دعــوت علنــی بــه تشــیع امکان پذیــر 
ــا  ــود. ب ــه رو ب ــادی روب ــرات زی ــا مخاط ــی ب ــه و زیرزمین ــای مخفیان دعوت ه
شــهادت امــام حســین در ســال 61 هجــری هیجــان و حرکــت جدیــد در بین 
ــر ســتم های  ــام در براب ــه قی ــان و شــیعیان را ب ــد. و علوی ــه وجــود آم شــیعیان ب
ــته از  ــای برخاس ــا جنبش ه ــت. ام ــه آن واداش ــدن اندیش ــا پروران ــه و ی بنی امی
شــیعه نیــز توفیــق چندانــی حاصــل نکــرد. و حاکمــان خونریــزی چــون حجــاج 
ــش  ــی شــیعیان را پی ــه درون گرای ــل و کشــتار شــیعیان، زمین ــا قت ــن یوســف ب ب
از پیــش فراهــم ســاختند. در ایــن دوران زمینه هــای تبلیــغ آییــن تشــیع فراهــم 
ــت و  ــای امام ــه معن ــته ب ــورت شایس ــه ص ــیعه ب ــادی ش ــان اعتق ــد و بنی نگردی
رهبــری دینــی شــکل نگرفــت و شــیعیان بیــش از این کــه بــا ایــن مفاهیــم آشــنا 
باشــند بــه امیــد پایــان روزهــای تلــخ بودنــد و آرزوی ظهــور امــام مهــدی )عــج( 

ــد.2 ــین را در دل می پروراندن ــام حس ــی و ام ــام عل ــت ام و رجع
ــدان اهل بیــت خصوصــًا در نقــاط  در ایــن عصــر، اطاعــات شــیعیان از خان
دوردســت از مدینــه و مناطــق شــرقی چــون ایــران و خراســان تصویــر مبهمــی 
بــود و حتــی موالــی عــراق و کوفــه تصویــر گنگــی از امــام معصــوم داشــتند 
و هــر کســی کــه بــه نوعــی از نســل امــام علــی قلمــداد می شــد از نظــر آنــان 

1. ابن عبدالبر، االستیعاب، ج 1، ص 331.
2. رک: سید حسین محمد جعفر، تشیع در مسیر تاریخ، ص 286.



275 جریانشناسیفکریـفرهنگیعصرامامسجاد

شایســتگی بــه دســت گرفتــن حکومــت و خافــت را داشــت حــال از فرزنــدان 
 ،ــام علــی ــا فقــط از نســل ام ــام علــی باشــد ی حضــرت فاطمــه و ام
ازایــن رو، می بینیــم بعــد از شــهادت امــام حســین و محذوریت هــای 
سیاســی امــام ســجاد بــرای اعــام علنــی امامــت، گروهــی از شــیعیان امامــت 
محمــد حنفیــه را پذیرفتنــد و بــه امیــد آن کــه وی مهــدی امــت اســت در اطــراف 
ــه  ــام محمــد حنفی ــه ن ــار ب ــه مخت ــی ک ــن راســتا، زمان او جمــع شــدند. در همی
قیــام کــرد از او حمایــت کردنــد.1 در واقــع در ایــن دوران گرچــه هیــچ گاه مختــار 
از محمــد حنفیــه بــه عنــوان امــام معصــوم یــاد نکــرد امــا دعــوت وی بــر پایــه 
بیعــت بــا مهــدی )عــج( بــود و از آنجــا کــه آزار، شــکنجه و خفقــان هــواداران 
امــام علــی و موالــی را بــه ســتوه آورده بــود آنــان را برانگیخــت تــا بــا محمــد 
حنفیــه بیعــت کننــد. دامنــه ایــن حمایــت چنــان گســترده بــود کــه حتــی گروهــی 
از شــیعیان ثابت قــدم و کســانی کــه از قیــام توابیــن جامانــده بودنــد بــه مختــار 

پیوســتند و بــا محمــد حنفیــه بیعــت کردنــد.2

وضعیت خاندان اهل بیت
شــهادت امــام حســین انقابــی بــزرگ در جامعــه اســامی پدیــد آورد و 
عواطــف و احساســات مســلمین را بــه شــدت متأثــر ســاخت. ازایــن رو، دســتگاه 
ــه بازگــردان اســرا  ــور ب ــد مجب ــح سیاســی در عصــر یزی ــر مصال ــا ب ــه بن بنی امی
بــه مدینــه شــد. ورود امــام ســجاد بــه مدینــه کــه بــه خاطــر مهاجرت هــای 
شــیعیان از کوفــه و ســایر نقــاط بــه آن شــهر تقریبــًا یکــی از مراکــز و پایگاه هــای 
ــد.  ــن باش ــدت خطرآفری ــم به ش ــتگاه حاک ــرای دس ــت ب ــود می توانس ــیعی ب ش
علی رغــم ایــن قبــل از قیــام شــیعیان ایــن بــار کل جامعــه مدینــه متأثــر از واقعــه 
عاشــورا بــه ارزیابــی عملکــرد خلیفــه پرداخــت و چــون مشــروعیت خافــت را 

بــه شــدت مخــدوش می دیــد دســت بــه قیــام زد.
ــه  ــه قتــل و عــام مــردم مدینــه و هتــک حرمــت مدین ــام ب ســرانجام ایــن قی

1. رک: دینوری، اخبار الطوال، ص 288.
2. رک: تاریخ الطبری، ج 6، ص 6-9.
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النبــی انجامیــد؛ امــا خانــدان اهل بیــت از هتــک حرمــت در امــان ماندنــد و ایــن 
ــی از  ــی ناش ــی و اجتماع ــات سیاس ــه از تبع ــرس بنی امی ــزء ت ــت ج نمی توانس
ــای سیاســی  ــأله، آزادی ه ــن مس ــم ای ــد. علی رغ ــدان باش ــن خان ــه ای ــرض ب تع
محــدود بــود و بــه شــدت رفتــار امــام زیــر ذره بیــن قــرار داشــت. والیــان مدینــه 
چــه در عصــر یزیــد و چــه در عصــر بنی مــروان )مــروان، عبدالملــک و هشــام 
ــت در  ــد. وضعی ــی بودن ــه آل عل ــه ورز نســبت ب ــرادی کین ــک( اف ــن عبدالمل ب
مکــه نیــز کــه تحــت حکومــت آل زبیــر قــرار داشــت از ایــن بهتــر نبــود. ابــن 
ــت  ــان را در دل داش ــت ایش ــی و اهل بی ــام عل ــض ام ــدت بغ ــه ش ــر ب زبی
ــای  ــه چاه ه ــتگیر و در منطق ــی از بنی هاشــم را دس ــه و گروه ــد حنفی ــذا محم ل
زمــزم زندانــی کــرد و قصــد ســوزاندن و قتــل آنــان را داشــت تــا این کــه مختــار 
ــد از  ــد.1 بع ــم را آزاد کن ــه و بنی هاش ــد حنفی ــازد و محم ــه بت ــه مک ــت ب توانس
ایــن واقعــه، محمــد حنفیــه گرچــه در ابتــدا تصمیــم گرفــت بــه شــام بــرود امــا 
در میانــه راه وقتــی از غــدر عبدالملــک در قتــل ولیعهــد خــود بنی امیــه، ســعید 
بــن عــاص مطلــع شــد منصــرف شــد و بــه طائــف مهاجــرت کــرد.2 ازایــن رو، 
ــه شــدت تحــت  ــه و مکــه اهل بیــت نه تنهــا آزادی نداشــتند بلکــه ب در مدین

کنتــرل و تعقیــب بــوده و امنیــت جانــی و مالــی نداشــتند.

وضعیت تقوایی جامعه
ــه  ــه بهان ــن و ب ــطحی نگری در دی ــل س ــه دلی ــی ب ــام عل ــر ام در عص
زهدگرایــی و شــناختن مــرز حــق و باطــل، مــردم بــه قعــود و کناره گیــری روی 
ــر ایــن  ــه ب ــداد بنی امی ــل ظلــم و بی ــز در مقاب ــام نی ــد. بعــد از شــهادت ام آوردن
ــت  ــد و اطاع ــکوت کردن ــند س ــل بازشناس ــد از باط ــق را نمی توانن ــه ح ــا ک مبن
از خلیفــه را جــزء ملزومــات تقــوا برشــمردند. کســانی ماننــد ربیــع بــن خثیــم 
ثــوری )متوفــی 63 هجــری( از ایــن دســت افــراد بودنــد. وی در دوران حضــرت 
 ــی ــرت عل ــت و از حض ــتبه دانس ــری مش ــن را ام ــگ صفی ــی، جن عل

1. رک: یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص 262.
2. اخبار الطوال، ص 288.
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خواســت تــا وی را بــه ســرحدات ری و خراســان بفرســتد. وی بعــد از شــهادت 
حضــرت علــی و حوادثــی کــه معاویــه آفریــد تــا بیســت ســال ســکوت کــرد 
ــه از  ــایخ کوف ــن از مش ــی پنج ت ــین وقت ــام حس ــهادت ام ــد از ش ــازه بع و ت
جملــه ابــو ابــرده بــن نیــار نــزد وی رفتنــد و نظــرش را دربــاره شــهادت امــام 
ــت  ــد و اهل بی ــه می ش ــر وارد کوف ــر پیامب ــت: »اگ ــیدند. گف ــین پرس حس
او در آن جــا بودنــد در خانــه چــه کســی وارد می شــد«. او پــس از ایــن ســخن 
تــا آخــر عمــر دیگــر ســخنی نگفــت.1  همچنیــن عبــداهلل بــن عمــر فرزنــد خلیفــه 
دوم و ســعد بــن وقــاص کــه از صحابــه پیامبــر شــمرده می شــدند بــه بهانــه 
ــائل  ــلمانان، در مس ــا مس ــگ ب ــراز از جن ــل و احت ــق و باط ــرز ح ــناختن م نش
سیاســی و اجتماعــی ســکوت کردنــد. کســانی دیگــر چــون مســروق بــن اجــدع 
ــود،2 اســود  ــه ب ــی کوف ــا و مفســران تابع ــه از فقه ــی 63 هـــ( ک ــی )متوف همدان
بــن یزیــد نخعــی )متوفــی 75 هـــ( از بــزرگان تابعیــن، فقیــه، زاهــد و عابــد و 
از قاریــان قــرآن در کوفــه بــود و تمــام عمــر بــه روزه داری مشــغول بــود و در 
ــر 6  ــه ســال ه ــرد و در بقی ــم می ک ــرآن را خت ــار ق ــر دو شــب یک ب رمضــان ه
روز یــک ختــم قــرآن داشــت.3 ابوعبدالرحمــان ســلمی )متوفــی 73 هـــ( از فقها و 
قــراء کوفــه کــه در مســجد کوفــه بــه مــدت چهــل ســال تدریــس قــرآن داشــت.4 
از ایــن دســت بودنــد. ایــن گــروه و عــده دیگــری از قــراء کوفــه کــه همگــی از 
رهبــران و نخبــگان جامعــه بودنــد در ظاهــر اهــل تقــوا و ســداد و دوری گزیــدن 
ــکوت و  ــوا را در س ــی تق ــت کج فهم ــه عل ــان ب ــده آن ــا عم ــد ام ــا بودن از دنی
احتــراز از هــر نــوع گفتمــان حتــی علیــه دســتگاه ظلــم می پنداشــتند و گروهــی 
ــام علــی را در دل داشــتند.  ــه ام ــد بغــض و کین ــز نبودن ــم نی ــه ک ــان ک از آن
تبعــات ایــن نــوع تفکــرات از ســوی نخبــگان جامعــه خصوصــًا بــر روی موالــی 
و نســل های جــوان کــه تــازه وارد جامعــه اســامی شــده بودنــد و در پــی یافتــن 

1. ابن سعد، طبقات الکبری، ج 11، ص 299-300.
2. ابن اثیر، اسد الغابه، ج 4، ص 380.

3. ابن سعد، طبقات الکبری، ج 6، ص 568.
4. ابن حجر، االصابه، ج 4، ص 254.
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راه و عقیــده صحیــح بودنــد نوعــی حیــرت و ســرگردانی را بــه ارمغــان مــی آورد 
و یــا حاصــل آن، گــرد آمــدن ایــن افــراد بــه زیــر چتــر این گونــه تبلیغــات و دور 

ــود. ــان ب ــر و خط مشــی آن ــت پیامب ــر چــه بیشــتر از اهل بی شــدن ه

اقدامات امام سجاد در زمینه های فرهنگی و اجتماعی
ــام  ــر ام ــه عص ــت در جامع ــث امام ــد بح ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
ســجاد بــر اســاس آنچــه اعتقــاد شــیعیان اســت نه تنهــا بــرای عمــوم جامعــه 
مبهــم بــود بلکــه بــه علــت خفقــان موجــود و عــدم امــکان تبییــن آن ویژگی هــا 
و جایــگاه آن بــرای شــیعیان و عاقه منــدان بــه اهل بیــت نیــز مغفــول مانــده 
بــود ازایــن رو، بایــد از امــام ســجاد بــه عنــوان اعــاده کننــده تفکــر شــیعی یاد 

کــرد.
ــب  ــر در قال ــگاه اهل بیــت پیامب ــن جای ــام، تبیی ــات مهــم ام یکــی از اقدام
ــاش  ــد ت ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــا، در جلســات خصوصــی درس و تفســیر ب دع
امــام ســجاد بــرای تعییــن جایــگاه مهــدی و این کــه منظــور پیامبــر از مهــدی 
چــه کســی بــوده در هدایــت گروهــی از طرفــداران مختــار و قائلیــن بــه مذهــب 
ــر بــوده اســت.  ــه ســمت شــیعه امامیــه مؤث کیســانیه و امامــت محمــد حنفیــه ب
چنان کــه از ابوخالــد کابلــی روایــت شــده: »مــن زمانــی بــه امامــت محمــد بــن 
 ــام زین العابدیــن ــاران ام ــل کــه از ی ــن ام طوی ــی ب ــودم، یحی ــل ب ــه قائ حنفی
بــود مــرا ماقــات کــرد و مــرا بــه ســوی آن حضــرت دعــوت نمــود امــا مــن 
قبــول نکــردم. گفــت: چــه ضــرری دارد کــه تــو حــق مــن را ادا کنــی و یــک 
مرتبــه آن حضــرت را زیــارت نمایــی«. در واقــع بــا اصــرار یحیــی بــن ام طویــل 
و دیــدن کرامــات امــام ســجاد و جلســات گفتمــان بــا امــام بــود کــه ابوخالــد 

بــه مذهــب امامیــه گرویــد.1
ــه  ــرد ب ــت ف ــرای هدای ــغ ب ــوزش و تبلی ــع آم ــا در واق ــه تاش ه این گون
ــه  ــوری ک ــه ط ــود. ب ــی ب ــیعه امام ــت ش ــاره هوی ــی دوب ــاش و بازیاب ــرد و ت ف
ــردم  ــام حســین م ــهادت ام ــس از ش ــد: »پ ــت کرده ان ــام صــادق روای ام

1. رک: مسعودی، علی بن حسین، اثبات الوصیه، ص 329.
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ــن  ــر ب ــن ام طویــل و جبی ــد کابلــی و یحیــی ب برگشــتند جــز ســه نفــر، ابوخال
مطعــم«.1 بــا تاش هــای امــام ســجاد کم کــم مــردم بــه تشــیع پیوســتند. بــه 
گونــه  ای کــه در دوران امــام محمــد باقــر و امــام جعفــر صــادق جمعیــت 

ــه فزونــی رفــت. ــه طــور قابــل توجهــی رو ب شــیعیان امامــی ب
 ــام ســجاد ــان پــس از خــود، از دیگــر اقدامــات ام ــی امام ــن و معرف تبیی
در زمینــه ترویــج تفکــر شــیعه امامیــه بــود. ابوخالــد کابلــی )ملقــب بــه کنکــر( 
ــا  ــدو گفتــم: »ی ــر مــوالی خــود امــام زین العابدیــن وارد شــدم و ب ــد: ب گوی
ــاخته و  ــب س ــان را واج ــت و مودتش ــدا اطاع ــه خ ــانی ک ــول اهلل، کس ــن رس ب
ــانی  ــه کس ــده چ ــب گردانی ــرم واج ــر اک ــس از پیامب ــان را پ ــه آن ــدای ب اقت
ــه  ــا را ائم ــی آن ه ــدای تعال ــه خ ــر ک ــر، اولی  االم ــد: »ای کنک ــتند؟« فرمودن هس
مــردم گردانیــده و طاعتشــان را بــر آن هــا واجــب ســاخته عبارت انــد از: 
امیرالمؤمنیــن علــی بــن ابیطالــب، ســپس حســن و حســین دو فرزنــد علــی 
ــود«.  ــد و بعــد ســخنی نفرم ــا منتهــی گردی ــه م ــر ب ــن ابیطالــب ســپس ام ب
ــت  ــن از حج ــه زمی ــده ک ــت ش ــن روای ــرورم! از امیرالمؤمنی ــم: »ای س گفت
خــدا خالــی نمی مانــد. حجــت و امــام پــس از شــما کیســت؟« فرمــود: »فرزنــدم 
ــر روی  ــان و حجت هــای خــدا ب ــر و پــس از آن جعفــر صــادق امام باق

ــد«. 2  زمینن
امــام ســجاد در کنــار تبییــن مقــام و جایــگاه اهل بیــت، علیــه غــات 
ــان  ــد. ایش ــر می دادن ــأله تحذی ــن مس ــان را از ای ــد و آن ــری می کردن موضع گی
ــام و  ــب االس ــا ح ــد: »احبون ــراق فرمودن ــردم ع ــی از م ــه گروه ــاب ب خط
ــن  ــًا مِ ــد: »اِنَّ َقوم ــام می فرماین ــر ام ــی دیگ ــا«.3 در حدیث ــوق حدن ــوا ف الترفع
َــِت  ــا قال ــر َو م ــوُد فــی َعزی ــا قالَــت الیَه ــا م ــوا فین ــی یَقول ــیُِحبّونا َحتّ شــیَعتِنا َس

ــم«.4 ــُن مِنُه ــا َو ال نَح ــم مِنّ ــا ُه ــَم، َف ــن مری ــی عیســی ب النَّصــاری ف

1. كلینی، اصول كافی، ج 4، ص 89.
2. ابن بابویه قمی، كمال الدین، ج 1، 1381 ق، ص 586-587.

3. ابن سعد، طبقات الکبری، ج 5، ص 434.
4. كشی، اختیار معرف الرجال، ج 1، ص 336، ش 191.
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ــه  ــرای ب ــجاد ب ــام س ــی ام ــم تبلیغ ــول مه ــد، از اص ــن عقای ــه تبیی گرچ
حرکــت در آوردن شــیعه بــه شــمار می  رفــت؛ امــا تاش هــای فقهــی و تفســیری 
ایشــان بــرای زدودن انحرافــات و ترویــج فقــه امامیــه و ارائــه روش هــای صحیــح 
درک و فهــم آیــات نبایــد از نظــر دور بمانــد. اولیــن قدم هــای فقهــی شــیعه در 
ایــن زمــان توســط امــام ســجاد برداشــته شــد. امــام ســجاد جملــه »حــی 
علــی خیــر العمــل« را در اذان مــی آورد و وقتــی مــورد اعتــراض قــرار می  گرفــت 
می  فرمــود: »هــو االذان االول«.1 برپایــی مناســک صحیــح حــج بــر اســاس ســیره 
پیامبــر و تبییــن حقــوق اســامی از دیگــر فعالیت هــای امــام ســجاد در ایــن 

عرصــه بــود.
علی  رغــم این کــه، امــام ســجاد بــه  عنــوان یکــی از دانشــمندترین فقهــای 
ــا فقهــای  ــا دســتگاه حاکــم همــواره می کوشــید ت ــد، ام ــه موردتوجــه بودن مدین
ــد. در  ــی نمای ــری معرف ــوان مرجــع تصمیم گی ــه عن ــری را ب دیگــری چــون ُزه
ــد  ــکار نمی پرداختن ــر اف ــه تنوی ــه خــاص ب ــک زمین ــز در ی ــام نی ــن حــال ام عی
ــی  ــق دین ــی در جهــت نشــر حقای بلکــه در حوزه هــای مختلــف اســامی و دین
ــا  ــت فعالیت ه ــن دس ــجاد از ای ــام س ــیری ام ــات تفس ــیدند. جلس می کوش

بــود.
برخــی پژوهشــگران اشــاره کرده انــد کــه امــام ســجاد در مدینــه مدرســه 
تفســیری داشــته اســت.2 هــر چنــد ایــن موضــوع بــا شــرایط خــاص زمــان امــام 
ــام  ــا تفســیر ام ــای ایشــان ممکــن نیســت ام ــر فعالیت ه ــت ب و نظــارت حکوم
ــات هم جــوار نشــان می دهــد کــه  ــژه تعــدادی از آی ــه وی ــات ب ــل برخــی آی ذی
ــن  ــرآن و تبیی ــون تفســیر ق ــه بحــث پیرام ــز ب حضــرت جلســات خاصــی را نی
جــزء بــه جــزء آیــات اختصــاص داده انــد. حضــرت در این گونــه مــوارد، تمــام 
ــا و  ــد. واژه ه ــرار می دادن ــی ق ــی موردبررس ــر معناشناس ــه را از نظ ــزای آی اج
عبارت هــای دشــوار را معنــا، جــزء محــذوف آیــه را تبییــن و مرجــع ضمایــر را 
ــه طــور کلــی ابهــام موجــود  ــارت را عنــوان و ب ــد، دلیــل عب مشــخص می کردن

1. سنن بیهقی، ج 1، ص 425؛ سنت وبدعت در اذان از دیدگاه روایات و فقه اهل تسنن، ص 11.
2. سهیال جاللی كندری، جایگاه قرآن در روایات امام سجاد، ص 23-24.
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ــد. ــع می نمودن ــه را رف در آی
طبــق یــک بررســی آمــاری، روایــات تفســیری امــام ســجاد بیــش از 296 

روایــت اســت کــه ایــن روایــات و تعــداد آن هــا بــه شــرح زیــر اســت:
ــات  ــاظ و روای ــات و الف ــر آی ــات تبیین گ ــامل روای ــات تفســیری: ش 1. روای

ــت می باشــد. ــه 99 روای ــه ک ــده آی شــرح دهن
2. روایــات اســتناد و اقتبــاس: شــامل روایاتــی اســت کــه وقایــع عصــر را بــه 

آیــات قــرآن اســتناد می دهــد کــه تعــداد آن، 84 روایــت اســت.
ــن و  ــای باط ــر معن ــات بیانگ ــامل روای ــه ش ــق: ک ــری و تطبی ــات ج 3. روای

ــت. ــت اس ــداد آن 63 روای ــن، تع ــر و باط ــداق ظاه ــده مص ــن کنن تعیی
4. روایات علوم قرآن: شامل روایات بیانگر شأن نزول، قرائت، فضائل آیات.

5. روایات احکام: این قسمت 15 روایت دارد.
6. روایات عمل به مضمون آیه: که شامل 8 روایت می باشد.

ــق و  ــری و تطبی ــات ج ــداد روای ــه تع ــود ک ــن می ش ــت روش ــی دق ــا کم ب
ــن  ــات تفســیری اســت. ای ــاس در مجمــوع بســیار بیشــتر از روای اســتناد و اقتب
نکتــه نشــان دهنده تــاش امــام ســجاد بــرای تطبیــق آیــات الهــی بــر زمــان 
ــردم آن عصــر اســت. از  ــه زندگــی م ــم آن ب خویــش و نزدیــک ســاختن مفاهی
ــر خفقــان موجــود در عصــر امــوی و  ــن مطلــب، گواهــی ب ســوی دیگــر، همی
عــدم توانایــی امــام بــر تشــکیل کاس هــای مــداوم تفســیر قــران اســت و امــام 
کوشــیده مفاهیــم قــرآن را در قالــب اســتناد، اقتبــاس و تطبیــق بــه گــوش مــردم 

برســاند.1
ــام  ــه ام ــری در راه مک ــاد بص ــه عب ــده ک ــل ش ــتا نق ــن راس ــه در همی چنانک
ــاد و  ــرد: »جه ــرض ک ــرت ع ــه آن حض ــرد و ب ــات ک ــن را ماق زین العابدی
دشــواری آن را تــرک کــرده ای و بــه حــج و آســانی آن روی آورده ای؟ بــه راســتی 
َ اْشــتَری مـِـَن الُْمْؤمِنیــَن أَنُْفَســُهْم َو أَْموالَُهــْم بـِـَأنَّ لَُهــُم  کــه خــدا می فرمایــد: “إِنَّ اهللَّ
ــا فـِـی التَّــْوراةِ َو  ِ َفیْقتُُلــوَن َو یْقتَُلــوَن َوْعــداً َعَلیــِه َحقًّ الَْجنَّــَة یقاتُِلــوَن فــی َســبیِل اهللَّ
َّــذی بایْعتـُـْم  ِ َفاْستَبِْشــُروا بِبَیعِکــُم ال اإْلِنْجیــِل َو الُْقــْرآِن َو َمــْن أَْوفــی بَِعْهــِدهِ مـِـَن اهللَّ

1. جایگاه قرآن در روایات امام سجاد، ص 26.
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بـِـِه َو ذلـِـک ُهــَو الَْفــْوُز الَْعظیــم«”1 امــام بــه وی فرمــود: »آیــه را تمــام کــن. پــس 
ــائُِحوَن  ــُدوَن السَّ ـِـُدوَن الْحامِ ــوَن الْعاب ــوده اســت: “التَّائِبُ از آن خــدای متعــال فرم
ــاِجُدوَن اآْلمـِـُروَن بِالَْمْعــُروِف َو النَّاُهــوَن َعــِن الُْمنْکــِر َو الْحافُِظــوَن  اکُعــوَن السَّ الرَّ
ــرِ الُْمْؤمِنیــن”2 ســپس حضــرت فرمــود: »هــرگاه کســانی را کــه  ِ َو بَشِّ لُِحــُدودِ اهللَّ
دارای ایــن صفــات باشــند دیدیــم، جهــاد بــه اتفــاق آنــان از حــج برتــر اســت«.3

یکــی از پژوهشــگران معاصــر دربــاره ایــن روایــت می نویســد: در ایــن روایت 
امــام بــرای بیــان بطــان توهــم عبــاد بصــری از معنــای آیــه ]کــه خیــال می کــرده 
ایــن آیــه داللــت دارد بــه مطلــق جهــاد بــه اتفــاق هــر کــس باشــد از حــج برتــر 
اســت[ بــه ســیاق آیــه بعــد از ایــن آیــه، اســتناد کــرده اســت و اطــاق المومنیــن 
ــد کــرده اســت. از  ــه بعــد ذکــر شــد، مقی ــی کــه در آی ــه صفات ــه اول را ب در آی
ایــن اســتناد بــه خوبــی فهمیــده می شــود کــه از نظــر آن حضــرت فهــم معنــای 
آیــات بایــد بــا توجــه بــه ســیاق انجــام گیــرد و معنایــی کــه بــدون توجــه بــه 

ســیاق بــه دســت آیــد اعتبــاری نــدارد.4
نمی تــوان تمــام تــاش امــام ســجاد را بــرای هدایــت جامعــه در 
فعالیت هــای علمــی ایشــان خاصــه کــرد. در واقــع امــام بــرای هدایــت روحیــه 
تقوایــی جامعــه کــه بــه اشــتباه بــه زهــد افراطــی روی آورده بودنــد و از هرگونــه 
امربه معــروف احتــراز می کردنــد ازاین گونــه فرصت هــا اســتفاده می کردنــد 
ــن  ــم ای ــد. علی رغ ــو می نمودن ــم را بازگ ــتگاه حاک ــه و دس ــت جامع و واقعی
عبــادت تأثیرگــذار امــام ســجاد چنــان مــداوم و خالصانــه بــود کــه فقــط پــل 
ارتباطــی بیــن امــام و معبــود نبــود بلکــه باعــث ایجــاد پیونــد دوبــاره مــردم بــا 
خــدا بــود. از زهــری این گونــه روایــت شــده: »حضــرت ســجاد زمانــی کــه 
ــود  ــرار می نم ــدر آن را تک ــود آن ق ــت می فرم ــن را قرائ ــک یوم الدی ــارت مال عب

کــه نزدیــک بــود روح از بدنــش جــدا گــردد«.5 
1. سوره توبه، آیه 111.
2. سوره توبه، آیه 112.
3. كافی، ج 5، ص 22.

4. علی اكبر بابایی، مکاتب تفسیری، ج 1، ص 105-106.
5. مجلسی، بحار، ج 82، ص 66.
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ســجده های طوالنــی و گریه هــای مــداوم ایشــان از خــوف خــدا و عظمــت 
الهــی زمینه ســاز ملقــب شــدن ایشــان بــه زین العابدیــن گشــت. بــا ایــن همــه 
امــام هیــچ گاه ماننــد زهــاد عصــر خویــش اســتفاده از نعمت هــای دنیــا را حــرام 
ــی نقــل شــده  ــد کابل ــود. از ابوخال ــه فرم ــه اســتفاده حــال آن توصی نکــرد و ب
ــرش  ــه از ف ــی ک ــجاد را در اتاق ــام س ــدار، ام ــه دی ــن جلس ــت: »در اولی اس
قرمــز فــرش شــده بــود دیــدم کــه لباس هــای رنگــی بــر تــن داشــت. مــن کــه 
از ایــن وضــع تعجــب کــرده بــودم جلســه را طوالنــی نکــردم و از حضــور آن 
حضــرت بلنــد شــدم. وقتــی بلنــد شــدم بــه مــن فرمــود: فــردا نــزد مــن بیــا! مــن 
ــم مــن را  ــل( گفت ــن ام طوی ــی ب ــام )یحی ــاران ام ــه یکــی از ی خــارج شــدم و ب
ــر چــه قصــد نداشــتم  ــای رنگــی می پوشــد. گ ــه لباس ه ــردی آوردی ک ــزد م ن
ــار او را دیــدم کــه در  ــاز رفتــم و ایــن ب ــاره خدمــت وی بــروم امــا ب فــردا دوب
اتــاق کاه گلــی روی حصیــر نشســته و پیراهــن کرباســی پوشــیده بــه مــن فرمــود: 
ــدی  ــروز دی ــو دی ــه ت ــره ای ک ــرده ام. آن منظ ــازه ازدواج ک ــن ت ــد م ای ابوخال
ــع  ــا آن را دوســت نداشــتم«.1 در واق ــود کــه مخالفــت ب ــه جهــت عروســی ب ب
امــام بــا ایــن روش می خواســتند اســتفاده صحیــح از امکانــات مــادی را ترویــج 
نماینــد و در عیــن حــال نظــر اســام در مــورد حــد اســتفاده از ایــن امکانــات و 
دل نبســتن بــه آن را گوشــزد نماینــد. ایــن مســأله هــم نقــد رفتــار حاکمــان بــود 
و هــم نقــد رفتــار زاهــد نماهــا. از ســوی دیگــر، توجــه ایشــان بــه بزرگداشــت 
ــه  ــم ب ــتگاه حاک ــط دس ــنت توس ــن س ــه ای ــی ک ــره در حال ــم حــج و عم مراس
شــدت متــروک شــده بــود طــوری بــود کــه در طــول عمــر شریفشــان بیــش از 
ــان از  ــاده عــازم حــج شــدند و چــون احــرام می بســتند چن ــای پی ــا پ ــار ب 25 ب
اطــراف خــود می بریدنــد و محــو الهــی می شــدند کــه رنــگ از روی مبارکشــان 
ــاره  ــن ب ــان در ای ــی از ایش ــت. وقت ــت نداش ــوان صحب ــان ت ــد و زبانش می پری
پرســش شــد فرمــود: »اگــر در جــواب اللهــم لبیــک خداونــد بفرمایــد ال لبیــک 

در ایــن صــورت چــه کنیــم؟«.
ــردم نشــان داد انســان  ــه م ــی ب ــه صــورت عمل ــام ســجاد ب ــع ام در واق

1. مسعودی، اثبات الوصیه، ص 329.
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همــواره در محضــر خداســت و فقــط بایــد از وی ترســید و بــرای او کار کــرد. 
ــر داد.  ــا خــود تغیی ــم و ی ــر خواســت حاک ــه خاط ــی را ب ــعائر اله ــوان ش نمی ت
بلکــه توجــه بــه ســنت و ســیره نبــوی و بازگشــت بــه قــران و مفســران واقعــی 
آن اســت کــه می توانــد روح دیــن را در کالبــد جامعــه بدمــد و آن را از افــراط 
و تفریــط و برداشــت های نادرســت برهانــد. از ایــن رو الزم اســت تــا بــه دامــن 

ــا هدایــت شــویم. ــم ت ــرآن و اهل بیــت چنــگ بزنی دو ثقــل ق

نتیجه
ــای  ــاس ترین دوره ه ــخت ترین و حس ــی از س ــجاد یک ــام س ــر ام عص
تاریــخ اســام تلقــی می شــود. دوره ای کــه بــه خاطــر سانســور شــدید اطاعــات، 
جعــل احادیــث و اخبــار ســاختگی و تأثیــر دســتگاه حاکمــی تصویــری از اســام 
ــال  ــاه س ــه پنج ــب ب ــام قری ــرم اس ــی مک ــه نب ــا آنچ ــه ب ــرد ک ــه می ک ارائ
ــی را  ــح تربیت ــای صحی ــه الگوه ــود. جامع ــاوت ب ــًا متف ــد کام ــل آورده بودن قب
نمی شــناخت و بــا دروغ پردازی هــای دســتگاه حاکمــه و فقهــای دربــاری 

ــت.  ــامی می پنداش ــزاران اس ــه را خدمتگ ــه و بنی امی معاوی
ــان  ــا آن ــکاری ب ــتمگر و هم ــان س ــن و حاکم ــا ظالمی ــارزه ب ــت مب صراح
ــود از  ــگ قع ــد رن ــود. و زه ــده ب ــل ش ــدا تبدی ــه خ ــان ب ــه آن ــذاری تنبی و واگ
ــی و  ــب عل ــود. س ــه ب ــود گرفت ــه خ ــی ب ــی و سیاس ــای اجتماع صحنه ه
ــد.  ــج می ش ــه تروی ــطح جامع ــفاعت در س ــایل ش ــوان وس ــه عن ــت ب اهل بی
ــی  ــای حقیق ــت الگوه ــی و اهل بی ــام عل ــه ام ــور این ک ــن رو، تص از ای
هســتند در اذهــان بــه شــدت کمرنــگ شــده بــود. انــدک شــیعیان کــه از حــوادث 
جــان بــه در بــرده بودنــد زیــر فشــار دســتگاه ظالــم امــوی و ســفاکی حاکمانــی 
چــون زیــاد، عبیــداهلل بــن زیــاد و حجــاج بــن یوســف در انتظــار ظهــور مهــدی، 
ــد و ســرانجام  ــرد می آمدن ــی گ ــای مقطع ــر قیام ه ــر چت ــد زی ــرت زده و ناامی حی
ــه شــدت ســرکوب می شــدند. فقــر فرهنگــی و  ــز توســط دســتگاه حاکمــه ب نی
فکــری، برداشــت های نادرســت از فقــه و تفســیر آیــات و عبــادات را بیــن افــراد 

جامعــه ترویــج کــرده بــود.
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ــده دین محمــدی در  ــوان احیاکنن ــه عن ــام ســجاد ب ــن شــرایطی ام در چنی
ــر  ــم ب ــاق حاک ــار و اختن ــن فش ــی در عی ــری و فرهنگ ــف فک ــای مختل حوزه ه
جامعــه بــه فعالیــت پرداختنــد. و بــا تبییــن اصــول صحیــح عقایــد بــا پــرورش 
شــاگردان، آمــوزش غامــان و آزادســازی آنــان و ارائــه الگوهــای عملــی نه تنهــا 
معــارف شــیعی را در ســطح جامعــه ترویــج نمودنــد بلکــه برداشــت های 
نادرســت از دیــن، افراط وتفریــط در امــور دینــی و اعتقــادی و نــگاه بــه دنیــا و 
دســتگاه حاکمــه را بیــن مــردم اصــاح کردنــد. و زمینه هــای شــناخت اهل بیــت 
ــیعه  ــه از ش ــه بنی امی ــی ک ــر مبهم ــاخته و تصوی ــم س ــر را فراه ــی پیامب واقع

ــد. ــود را زدودن امامیــه پدیــد آورده ب
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 شیوه های حفظ حماسه حسینی در منظر امام سجاد
و مقایسه آن با دوران معاصر

محمدصادقواحدیفرد1
محمدرمضانپور2
حسنغفاریروزی3

چکیده
یکــی از اهــداف مهــم ائمــه در زندگــی حفــظ حماســه عظیــم عاشــورا 
ــذا آن بزرگــواران از شــیوه ها و روش هــای گوناگــون نســبت  ــود؛ ل ب
ــد  ــز تأکی ــان نی ــن می ــد و در ای ــره می بردن ــر به ــن ام ــای ای ــه احی ب
ــا  ــن معیاره ــن ای ــوان مهم تری ــه عن ــهدا ب ــزاداری سیدالش ــر ع ــژه ب وی
مدنظــر ائمــه بــوده اســت، کــه امــروزه شــیعیان از همیــن شــیوه 
ــرای  ــار ب ــن معی ــوارد تنهاتری ــتر م ــن و در بیش ــوان اصلی تری ــه عن ب
ــه  ــم ارائ ــود علی رغ ــن وج ــا ای ــد، ب ــدد می گیرن ــورا م ــای عاش احی
الگــو از ســوی اهل بیــت در برگــزاری عــزاداری ســاالر شــهیدان 
ــی  ــات و دگرگونی های ــا، تحریف ــخ بدعت ه ــول تاری ــفانه در ط متأس
ــه  ــواردی ک ــت، م ــرده اس ــوخ ک ــم رس ــن مراس ــب ای ــیوه و قال در ش
دســتمایه دشــمنان اهل بیــت قــرار گرفتــه و باعــث می شــود 
ــدان  ــه در دســت عالقه من ــه صــورت وارون ــل عاشــورا ب ــب اصی مکت

ــد. ــرار دهن ــان ق ــر جه ــت در سراس اهل بی
لــذا در ایــن مقالــه ضمــن بررســی شــیوه های حفــظ حماســه حســینی 
ــای  ــجاد جنبه ه ــام س ــان ام ــزاداری در زم ــوع ع ــن ن و همچنی
ــه  مختلــف شــیوه های عــزاداری در حــال حاضــر و زمــان ورود آن ب

1. استادیار دانشگاه پیام نور.
2. استادیار دانشگاه پیام نور.

3. دانشجوی كارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه پیام نور مشهد. 
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تشــکیالت عــزاداری شــیعیان مــورد بررســی واقــع شــده اســت.
واژگان کلیــدی:  مراســم عــزاداری، عــزاداری معیــار عــزاداری 
اهل بیــت، تحریفــات عاشــورا، عــزاداری آل بویــه، عــزاداری صفویــه،

مقدمه
اگــر نگاهــی عمیــق و موشــکافانه بــه تاریــخ زندگــی ائمــه اطهــار داشــته 
باشــیم بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه آن بزرگــواران از ذره ذره فرصت هــا بــرای 
ــه  ــا توجــه ب ــر کدامشــان ب ــد، ه ــت انســان ها اســتفاده می کردن ــداری و هدای بی
ــه  ــام در جامع ــبرد اس ــرای پیش ــه ای ب ــود از حرب ــان خ ــرایط زم ــاع و ش اوض
ــود. قیامــی کــه قــرار  مــدد جســتند. در ایــن بیــن ســهم سیدالشــهدا قیــام ب
اســت در آینــده بــه عنــوان ســتون نگه دارنــده اســام در جهــان زنــده بمانــد و 
شــروعی باشــد بــرای بیــداری انســان های آزادی خــواه و بیــداری اذهــان خفتــه 

ــه اســامی. ــد جامع ــرد و راک ــای س و وجدان ه
بــا نگاهــی گــذرا بــه تاریخچــه زندگــی زین العابدیــن متوجــه می شــویم 
ــم  ــه عظی ــن حماس ــظ ای ــرای حف ــی ب ــای گوناگون ــرت از روش ه ــه آن حض ک
بهــره جســتند و در دورانــی کــه اوج خصومــت و ســختگیری نســبت بــه شــیعیان 
در دســتگاه امــوی حاکــم بــود، دورانــی کــه لعــن امیــر مؤمنــان بــر منابــر و بعــد 
از نمــاز یــک فریضــه دینــی بــود و هــرگاه فــردی از بنی امیــه از جایــش حرکــت 
ــارهای  ــکنجه، فش ــان از ش ــی اموی ــرد.1 حت ــن می ک ــی را لع ــرد، عل می ک
ــا  ــتند، ب ــی نداش ــت پروای ــروان اهل بی ــته جمعی پی ــتار دس ــادی و کش اقتص
ایــن وجــود آن حضــرت در طــول ســی وچهار ســال فعالیــت خویــش، شــرایطی 
را کــه بــه قــول امــام صــادق جــز چهــار نفــر همــه از اهل بیــت رو گردانــده 
بودنــد،2 به گونــه ای تغییــر داد کــه در اواخــر حیاتــش ده هــا نفــر از او روایــت و 
ــام  ــان ام ــوان راوی ــه عن ــد و شــیخ طوســی 171 نفــر را ب نقــل حدیــث می کردن

1. تاریخ مدینه دمشق، ج 50، ص 96.
2. بحاراالنوار، ج 46.
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ــا حماســه  ــه ب ــام رســالت خــود را در رابط ــب ام ــن ترتی ــه ای ــرده.1 و ب ــل ک نق
بــزرگ عاشــورا بــه پایــان بردنــد.

ایــن رویــه وظیفــه مــا را در قبــال حفــظ حماســه عاشــورا روشــن می کنــد. 
 وظیفــه ای فراتــر از عــزاداری آن هــم بــه اشــکالی خــارج از دســتورات ائمــه
ــده نگه داشــتن حماســه عاشــورا  ــا از زن ــروز ســهم م ــن اگــر ام ــل، بنابرای و عق
ــار  ــه عــزاداری شــده اســت بایــد در همیــن یــک زمینــه درســت رفت موکــول ب
ــد  ــم نبای ــن وســیله اســام شــیعی را در جهــان انتشــار می دهی ــه ای ــا ب ــم. م کنی
ــد  ــمنان بیفت ــت دش ــه دس ــوژه ب ــه س ــم ک ــل کنی ــوری عم ــرده ط ــدای ناک خ

ــد: ــری فرمودن ــم رهب ــام معظ ــه مق ــور ک همان ط
... نســبت بــه شــیوه عــزاداری اوالً همــراه بــا کار حرام نباشــد مثل موســیقی 
حــرام و امثــال این هــا، و موجــب وهــن مذهــب هــم نباشــد یعنــی کاری 
نکننــد کــه ســوژه بــه دســت دشــمنان بیفتــد و بــا ایــن شــیوه عــزاداری کــه 
ــغ  ــت تبلی ــب اهل بی ــروان مکت ــت و پی ــب اهل بی ــه مکت ــم، علی داری
ســوء داشــته باشــند اجمــاالً ایــن را می توانیــم ویژگــی عــزاداری مناســب 

مــورد رضایــت اهل بیــت برشــماریم.2

امام سجاد و احیای مکتب عاشورا
ــر دوش  ــا ب ــنگینی کرب ــا، و س ــار مصیبت ه ــهدا ب ــهادت سیدالش ــد از ش بع
ــا، آن  ــکات و گرفتاری ه ــن مش ــام ای ــود تم ــا وج ــاد و ب ــجاد افت ــام س ام
ــه  ــر جام ــرآن و ســیره پیامب ــات ق ــه آی ــار و کــردار خــود ب ــا گفت حضــرت ب
عمــل پوشــانید و پویایــی را بــه جامعــه آن روز کــه در زیــر فشــار امویــان مــرده 
بودنــد بــاز گردانــد و مثــل کوهــی اســتوار در برابــر دشــمن ایســتادگی کــرد و 
بــا تمــام تــوان خــود آمــاده مقابلــه بــا دشــمن شــد. »واعــدوا لهــم مــا اســتطعتم 

مــن قــوه«3

1. رجال طوسی، ص 107.
http://farsi.khamenei.ir/news-con- 2. پاســخ بــه ســؤاالت شــرعی مخاطبــان دربــاره احــکام عــزاداری؛

tent?id=2798

3. سوره انفال، آیه 60.

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=2798
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=2798
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مهم ترین محورهای احیای مکتب عاشورا در زندگی امام سجاد
1. معرفی اهل بیت به جامعه

ــه  ــه جامع ــت ب ــی اهل بی ــداف حماســه عاشــورا معرف ــن اه یکــی از مهم تری
ــود، اســام امــوی ســعی در حــذف اهل بیــت از جامعــه اســامی داشــت کــه  ب
پیامبــر آنــان را بــه عنــوان یکــی از ثقلیــن )صغــل اصغــر( در دیــن اســام معرفــی 
ــه  ــه قــرآن کــه ب کــرده اســت. حــذف ائمــه اطهــار از دیــن و رجــوع صــرف ب
فرمــوده امــام علی»فــإن القــرآن حمــال ذو وجــوه«1 یعنــی قــرآن حمــل کننــده 
ــد طبــق برداشــت خــود آیــات  وجــوه و احتمــاالت اســت و هــر کــس می توان
ــن  ــه اســامی اســت بنابرای ــرای جامع ــاک ب ــل خطرن ــک عام ــد ی را تفســیر کن
ــد چــون قــرآن ناطــق هســتند  ــار قــرآن قــرار گیرن بایــد ائمــه اطهــار در کن
ــام  ــد: »االم ــه می فرماین ــن زمین ــام ســجاد در ای ــد ام ــت می کنن ــرآن هدای ــه ق و ب
یهــدی الــی القــرآن و القــرآن یهــدی الــی االمام«2»امــام، هــادی بــه ســوی قــرآن 
اســت و قــرآن، هدایتگــر بــه ســوی امــام و بــه ایــن ترتیــب آن حضــرت بــا ایــن 
دسیســه دشــمن از همــان ابتــدای امــر بــه مبــارزه برخاســت و در هرجــا شــرایط 
ــه  ــد ک ــازه ندادن ــد و اج ــی می کردن ــت را معرف ــد اهل بی ــب می دیدن را مناس

ــوند. ــه مهجــور ش ــت در جامع اهل بی
امــام ســجاد بــا ورود بــه شــهر کوفــه، در اولیــن ســخنرانی خــود ابتــدا بــا 
جماتــی قابــل تأمــل بــه معرفــی خــود پرداخــت »أنــا علــی بــن الحســین بــن 
علــی بــن أبــی طالــب، أنــا ابــن مــن انتهکــت حرمتــه وســلبت نعمتــه وانتهــب 
مالــه وســبی عیالــه. أنــا ابــن المذبــوح بشــط الفــرات مــن غیــر ذحــل وال تــرات، 

أنــا ابــن مــن قتــل صبــرا، وکفــی بذلــک فخــرا.«3
در ادامــه، روی ســخن خــود را بــه جانــب اهــل کوفه کردنــد و آن هــا در رابطه 
بــا پیمــان شکنی شــان مــورد ســرزنش قــرار دادنــد. و بــا جماتــی کــه خــون را 
در رگ هــای کوفیــان بــه جــوش آورد، ســخن خــود را پایــان داد و پیامــد خطبــه 

1. نهج البالغه، حکمت 77.
2. مفتاح السعاده فی شرح نهج البالغه، ج 2، ص 222.

3. بحار ج 45 ص 112- احتجاج ج 2 ص 32
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ــرداری از  ــرای فرمان ب ــان در آن لحظــه، آمادگــی خــود را ب ــه کوفی ــود ک ــن ب ای
حضــرت اعــام کردنــد، و حضــرت بــه نــدای لبیــک آنــان پاســخ منفــی دادنــد.1

از دیگــر پیامدهــای ســخنرانی امــام، می تــوان بــه قیام هایــی اشــاره کــرد کــه 
در ســال های بعــد در مقــام خون  خواهــی از سیدالشــهدا در عــراق صــورت 
گرفــت؛ مثــل قیــام توابیــن، قیــام مختــار و قیام هــای زیدیــان، کــه همیــن قیام هــا 
بــه نوعــی باعــث شــد نــوری از حماســه عاشــورا در طــول حکومــت امویــان و 
 ِ عباســیان کــه از دشــمنان شــیعه بودنــد روشــن بمانــد. »یِریــُدوَن لِیْطفِئـُـوا نـُـوَر اهللَّ

ُ ُمتـِـمُّ نـُـورِهِ َولَْوکــِرَه الْکافـِـُرون«.2 بَِأفَْواِههـِـْم َواهللَّ
بزرگ تریــن شــاهکار امــام ســجاد نســبت بــه معرفــی اهل بیــت در شــام 
ــا خطبــه  ای غــرا، انقابــی شــگفت در قلمــرو امپراتــوری  صــورت گرفــت. او ب
ــود و  ــاد نم ــامان ایج ــردم آن س ــزرگ در م ــی ب ــود آورد و تحول ــه وج ــام ب ش
ســیمای اهل بیــت پیامبــر را در ســرزمین شــام -کــه تقریبــًا هیچ گونــه 

ــرد. ــان ک ــتند- نمای ــت نداش ــه اهل بی ــبت ب ــناختی نس ش

مهم ترین اثرات خطبه امام در شام
ــردن  ــه گ ــش را ب ــین و یاران ــام حس ــهادت ام ــؤولیت ش ــد مس 1. یزی
ــه انداخــت.3 او ضمــن  ــاد پســر مرجان ــن زی ــداهلل ب ــی، عبی ــه یعن ــدار کوف فرمان
 اظهــار ندامــت از عملکــرد خــود و لعنــت بــر پســر مرجانــه، از امــام ســجاد
ــام  ــا آن را انج ــد ت ــنهادی دارد، بنویس ــا پیش ــت ی ــر درخواس ــه اگ ــت ک خواس

دهــد.4
2. عالــم یهــودی کــه در مجلــس یزیــد بــود، پــس از آگاهــی از اینکــه امــام 
حســین از فرزنــدان پیامبــر بــوده یزیــد را مــورد ســرزنش قــرار داد و گفــت: 

»شــما دیــروز از پیامبرتــان جــدا شــدید و امــروز فرزنــدش را کشــتید!...«.5
1. احتجاج، ج 3، ص 163.

2. سوره صف، آیه 8.
3. مقتل الحسین، ص 215.
4. احتجاج، ج 3، ص 182.

5. بحاراالنوار، ج 45، ص 139.
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3. زنــان ابوســفیان، نــزد اســیران آمدنــد و بــا آنــان بــه ماتم ســرایی مبــادرت 
نمودنــد.1

4. معاویه دوم، به دلیل جنایت های پدرش از خافت استعفا کرد.2
ــه  ــبت ب ــجاد نس ــام س ــی ام ــه در زندگ ــکات قابل توج ــر از ن ــی دیگ یک
ــود از واژه  ــای خ ــای و دعاه ــرت در خطبه ه ــه حض ــت ک ــن اس ــت ای اهل بی
ــٍد َو الـِـِه( و مشــتقات آن زیــاد اســتفاده می کــرد کــه ایــن امــر  )َصــلِّ َعلــی ُمَحمَّ
نیــز نشــان از اهمیــت ایــن موضــوع در آن مقطــع زمانــی اســت و گویــای ایــن 
ــی  ــرایط فرهنگ ــر ش ــق ب ــد مطاب ــی بای ــای فرهنگ ــه فعالیت ه ــت ک ــب اس مطل
همــان عصــر باشــد در دوره ای ســعی حکومــت بــر حــذف اهل بیــت از اســام 
اســت. فقــط بــا صــاح عــزاداری نمی تــوان بــا آن مقابلــه کــرد. عــزاداری یــک 
ــزاداری  ــر از ع ــزی فرات ــام چی ــای ام ــه فعالیت ه ــم ک ــت. می بینی ــه آن اس جنب

اســت.
2. مناظرات

یکــی دیگــر از روش هایــی کــه امــام از آن بــه عنــوان نردبانــی جهــت معرفــی 
ــا  ــر ج ــود. آن حضــرت در ه ــره ب ــد، مناظ ــره بردن ــم عاشــورا به حماســه عظی
ــی و  ــد وارد بحــث می شــدند و اســام حقیق ــت را مناســب می دیدن ــه موقعی ک
ــن نمونه هــای مناظــره آن  ــد. از بهتری ــی می کردن ــردم معرف ــه م اهل بیــت را ب
حضــرت در دوران اســارت، مناظــره بــا پیرمــرد شــامی اســت. برخــورد زیبــای 
امــام ســجاد در شــام بــا پیرمــرد شــامی نمونــه عالــی مقابلــه و برخــورد بــا 
ــه  ــدای را ک ــپاس خ ــت: »س ــرت گف ــه حض ــرد ب ــی آن پیرم ــت، وقت ــراد اس اف
ــن  ــزا گفت ــد!، و از ناس ــه را بری ــاخ فتن ــاخت و ش ــاک س ــت و ه ــما را کش ش
ــا ســخنت  ــردم ت ــن ســکوت ک ــدو گفــت: »م ــزی فرونگــذارد.« حضــرت ب چی
ــودی،  ــار نم ــتی اظه ــه داش ــداوت و کین ــه در دل از ع ــید و آنچ ــان رس ــه پای ب
پــس تــو نیــز همچــو مــن کــه برایــت ســکوت نمــودم خامــوش بــاش.« ســپس 
ــده  ــازل ش ــت ن ــأن اهل بی ــه درش ــرآن را ک ــه از ق ــن آی ــجاد چندی ــام س ام

1. تاریخ طبری، ج 7، ص 3077.
2. الغدیر، ج 10، ص 174.



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج2941

ــیمان  ــود پش ــرده خ ــرد از ک ــت پیرم ــرد و در نهای ــادآوری ک ــخص ی ــر آن ش ب
شــده و از درگاه خداونــد طلــب توبــه کــرد و در رکاب محبیــن اهل بیــت 
قــرار گرفــت.1 »مــن احیاهــا فکانمــا احیــا النــاس جمیعــًا«.2 پرواضــح اســت کــه 
گفته هــای آن مــرد ناشــی از تبلیغــات ســوء معاویــه بــود. و اســام حقیقــی بــه 
ایــن شــخص نرســیده و بــه تعبیــر دیگــر، ایــن افــراد جاهــل قاصرنــد پــس بایــد 
آن هــا را نســبت بــه جهلشــان آگاه ســازیم حقیقــت را بــه آن هــا نشــان دهیــم و 

ــز نماییــم. ــان پرهی از قضــاوت ســریع در مــورد آن
در جای دیگر، امام سجاد به فرزندش امام باقر می فرمایند: 

هــر کــه از تــو خیــری بخواهــد برایــش انجــام بــده کــه اگــر درخــور آن 
بــود بجــا کــرده ای و اگــر در خــور نبــود تــو در خــور آن بــوده ای. و اگــر 
مــردی از جانــب راســت تــو، تــو را دشــنام داد و ســپس بــه جانــب چــپ 

تــو رفــت و از تــو پــوزش خواســت، پــوزش او را بپذیــر.3
البتــه بــرای مــا مســلم اســت کــه امــام باقــر کــه جــزو معصومیــن هســتند؛ 
ــد  ــیعیان و بای ــرای ش ــدی اســت ب ــن پن ــد و ای ــت می  کنن ــائل را رعای ــن مس ای
ــد شــب عــزاداری خاصــه  ــه چن ــًا ب ــم کــه حفــظ حماســه عاشــورا صرف بدانی
نمی شود.سراســر زندگــی مــا بایــد عاشــورایی باشــد. و بــا گفتــار و کــردار خــود 
ــه  ــاب ب ــرآن خط ــد در ق ــم. خداون ــه داری ــده نگ ــورا را زن ــه عاش ــد حماس بای
پیامبــر می فرمایــد: »و لــو کنــت فظــا غلیــظ القلــب لنفضــوا مــن حولــک«4 یعنــی 
ــه  ــوند و ب ــع ش ــر جم ــراف پیامب ــردم اط ــد م ــث ش ــه باع ــم ک ــل مه ــک عام ی
اســام گرایــش پیــدا کننــد ایــن ویژگــی پیامبــر بــود کــه فــظ غلیظ  القلــب نبــود. 
ــد و خشــن اســت و  ــخنانش تن ــه س ــی کســی اســت ک ــه معن ــت ب ــظ در لغ ف
ــع  ــل مان ــن دو عام ــه ســنگ  دل باشــد. ای ــد ک ــه کســی گوین ــز ب ــب نی غلیظ  القل

انتشــار اســام اســت.
در ســیره امــام ســجاد مناظــرات دیگــری هــم بــه ثبــت رســیده، بــه عنوان 

1. اللهوف فی قتلی الطفوف، ص 207.
2. سوره مائده، آیه 32.

3. تحف العقول، ص 499.
4. بحار النوار، ج 42 ص 142.
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نمونــه، مناظــره بــا ابــن زیــاد و حســن بصــری کــه امــام علــی او را ســامری 
ــن  ــه در ای ــره ک ــروان و غی ــک م ــا عبدالمل ــود.1 مناظــره ب ــده ب ــت خوان ــن ام ای

مقــال جــای توضیــح آن هــا نیســت.
3. ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم

ــده نگه داشــتن حماســه  ــرای زن ــام ســجاد ب ــه ام ــی ک از دیگــر روش های
ــود و شــعار  ــم ب ــر ظل ــت در براب ــد ایســتادگی و مقام ــره بردن عاشــورا از آن به
»هیهــات منــا الذلــه«را بــه طریــق دیگــری ســر دادنــد، آن حضــرت در طــول ســه 
ــد و  ــر حــکام ظلــم ایســتادگی کردن ــوان در براب ــا تمــام ت دهــه امامــت خــود ب

فشــار دســتگاه امــوی را بهانــه  ای بــرای خاموشــی در برابــر ظلــم ندیدنــد.
نمونــه بــارز ایــن ایســتادگی، در دربــار ابــن زیــاد رخ داد. بــا وجــود شــرایط 
ــر شــتر  ــام را ب ــان، شــرایطی کــه ام ــام ســجاد در آن برهــه از زم ســخت ام
برهنــه ســوار کردنــد و اتفاقاتــی کــه در طــول مســیر بــرای حضــرت افتــاد وقتــی 
بــه دربــار ابــن زیــاد رســید بــدون هیــچ تــرس و واهمــه ای در مقابــل ابــن زیــاد 
ایســتادگی کــرد و بــا جواب هــای کوبنــده خــود، خشــم ابــن زیــاد را برانگیخــت 
و در مقابــل او نیــز حضــرت را تهدیــد بــه قتــل کــرد کــه حضــرت در جــواب 
ُدنــی یابـْـَن زِیــاد، أَمــا َعلِْمــَت أَنَّ الَْقتْــَل لَنــا عــاَدٌة َو کراَمتَنَــا  گفــت »أَبِالَْقتْــِل تَُهدِّ
ــهاَدُة«؛2 »ای پســر زیــاد! آیــا مــا را بــا قتــل تهدیــد می کنــی؟ مگــر نمی دانــی  الشَّ

کــه کشــته شــدن، عــادت مــا و شــهادت، مایــه کرامــت و افتخــار ماســت«.
4. اشاعه فرهنگ عاشورا در مدینه

امــام ســجاد بعــد از آزادی، راه مدینــه را در پیــش گرفــت و قبــل از ورود 
بــه مدینــه، توســط پیکــی مــردم مدینــه را از آمــدن خــود مطلــع ســاخت. پــس 
از آن، حضــرت بــا خطبــه ای غــرا جنایــات یزیــد را در کربــا فــاش کــرد. خطبــه 
ــوی در  ــم ام ــه رژی ــم علی ــی از خش ــدن موج ــه ش ــث برانگیخت ــرت، باع حض
مدینــه شــد کــه بــه نوعــی در قیــام حــره تبلــور یافــت و طــی آن، مــردم مدینــه 
در ســال 63 هجــری، یزیــد را از خافــت خلــع کردنــد و امــور شــهر خــود را 

1. سوره آل عمران، آیه 159.
2. أعیان الشیعة، ج 7، ص 139.
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ــرون  ــهر بی ــروان را از ش ــان و بنی  م ــه اموی ــپردند و هم ــداهلل انصــاری س ــه عب ب
کردنــد.1  گروهــی نیــز علیــه دســتگاه جــور بســیج شــدند و بــه عنــوان اعتــراض 
ــد،  ــک دیدن ــد را از نزدی ــت یزی ــت و جنای راهــی شــام شــدند و در آنجــا خباث
بنابرایــن بــه مدینــه برگشــتند و بــر حجــم تبلیغــات ضــد امــوی خــود افزودنــد.2 
بــه ایــن ترتیــب حضــرت، بــار دیگــر مشــت محکمــی بــر دهــان یزیدیــان زدنــد 
و مــردم مدینــه را از خــواب غفلــت بیــدار نمــوده و مکتــب عاشــورا را در مدینــه 

احیــا کردنــد.
5. بهره گیری از سیاست تقیه در راستای احیای مکتب عاشورا

امام سجاد فرمودند:
هــرگاه در زمــان حکومــت پیشــوایان جــور واقــع شــدید، بــه همــان احــکام 
صــادر از ایشــان عمــل نماییــد و خــود را ســر زبان هــا نیندازیــد و مشــهور 
بــه مخالفــت ننماییــد کــه موجــب هاکتــان می شــود و اگــر بتوانیــد بیــن 
ــت  ــل خصوم ــد و فص ــار کنی ــت رفت ــا اهل بی ــکام م ــق اح ــان مطاب خودت

نماییــد البتّــه ایــن، بــرای شــما بهتــر اســت.3
ــر  ــار دیگ ــه در گفت ــل ک ــن قبی ــتوراتی از ای ــرت و دس ــتور حض ــن دس ای
ائمــه مشــاهده می شــود، راه را بــر شــیعه در مواقــع بحرانــی نشــان می دهــد؛ 
ــر  ــد. ب ــره می بردن ــن سیاســت به ــز از ای ــواران نی ــن بزرگ ــه خــود ای ــا اینک کم
 ــت ــه اهل بی ــی ک ــال 61 ه. هنگام ــجاد از س ــام س ــات، ام ــب روای حس
بــه مدینــه بازگشــتند، تــا پایــان ســال 63 ه. زمانــی کــه کشــتار وحشــتناک حــره 
پایــان یافــت بــا همیــن رویکــرد یعنــی تقیــه در لبــاس ســکوت و انــزوا زندگــی 
کردنــد و این  بــار بــا شــیوه دیگــر راه خــود را بــرای احیــای مکتــب عاشــورا بــاز 

گذاشــتند.
امــام باقــر فرمودنــد: »پــدرم علــی بــن الحســین پــس از شــهادت پــدرش 
ــال  ــن س ــاخت و چندی ــا س ــان برپ ــیاه چادری در بیاب ــی س ــن عل ــین ب حس

1. االمامة والسیاسة، ج 2، ص 13.

2. تاریخ الطبری، ج 7، ص 3097.
3. من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص 4. 
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در ایــن چــادر اقامــت گزیــد، زیــرا دوســت نداشــت بــا مــردم دیــدار کنــد. او 
ــان کــه جایگاهــش بــود، بــه عــراق می رفــت و پــدر و جــدش را  از همــان بیاب

ــد.1  ــل او آگاه نمی ش ــن عم ــی از ای ــرد و کس ــارت می ک زی
ــان  ــن بی ــت را چنی ــن وضعی ــز ای ــی نی ــهل نوبخت ــی ابوس ــن عل ــماعیل ب اس
کــرده اســت: »حســین بــه شــهادت رســید و علــی بــن الحســین کــه هنــوز کــم 
ــود - جانشــین او شــد.  ــر از بیســت ســال ب ــود - عمــرش کمت ســن و ســال ب
ــه  ــت و ن ــی می رف ــدار کس ــه دی ــه او ب ــرد. ن ــری ک ــردم کناره گی ــپس او از م س

ــژه اش.«2 ــاران وی ــر ی ــد، مگ ــدار او می آم ــه دی کســی ب
ــی  ــع زمان ــن مقط ــجاد در ای ــام س ــادار ام ــکوت معن ــری و س کناره گی
موجــب شــد نــام امــام بــه کلــی از لیســت ســیاه دســتگاه امــوی حــذف شــود 
و در واقعــه حــره نه تنهــا خــودش جــان ســالم بــه در ببــرد،3 بلکــه بــه بیــش از 
چهارصــد تــن از مــردم مدینــه پنــاه داد.4 لــذا، بهره گیــری از سیاســت ســکوت و 
انــزوا در ایــن مقطــع زمانــی جــان امــام را حفــظ کــرد و اال حضــرت در زندگــی 
ــه  ــح مــی داد ب ــر ســکوت ترجی ــن را ب ــود و ســخن گفت ــف ب ــا ســکوت مخال ب
ــا  ــت ی ــر اس ــن بهت ــخن گفت ــیدند س ــام پرس ــه از آن ام ــه، وقتی ک ــوان نمون عن

ــد: ســکوت، فرمودن
ــته  ــا را نداش ــن آفت ه ــرگاه ای ــی دارد و ه ــن دو آفت های ــدام از ای  هرک
باشــد، ســخن گفتــن از ســکوت برتــر اســت. وقتــی از آن حضــرت دربــاره 
دلیــل ایــن برتــری و نیــز مخالفتــش بــا دیــدگاه حکمــا نســبت بــه ترجیــح 
ســکوت کــه در اذهــان مــردم هــم هســت )اگــر ســخن گفتــن نقــره باشــد، 
ســکوت طــا اســت( پرســیدند، فرمــود: خــدای - عزوجــل - پیامبــران و 
ــا ســخن برانگیخــت.  ــان را ب ــا ســکوت برنینگیخــت، بلکــه آن ــا را ب اوصی
ــوان  ــکوت نمی ت ــا س ــود. ب ــت نمی ش ــزاوار بهش ــکوت، س ــا س ــی ب کس
ــوش  ــم خام ــش جهن ــکوت، آت ــا س ــت آورد. ب ــه دس ــدا را ب ــت خ والی

1. جهاد سیاسی امام سجاد، ص 71.
2. همان، ص 68.
3. همان، ص 71.

4. مروج الذهب، ج 3، ص 70.
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ــی  ــرد. تمام ــدا دوری ک ــم خ ــوان از خش ــکوت نمی ت ــا س ــود. ب نمی ش
ــی  ــن کس ــد و م ــق می یاب ــن تحق ــخن گفت ــق س ــا از طری ــور، تنه ــن ام ای
ــم. تــو فضیلــت ســکوت را از  ــر بدان ــا خورشــید براب نیســتم کــه مــاه را ب
ــخن را  ــت س ــی فضیل ــه نمی توان ــی، درحالی ک ــان می کن ــخن بی ــق س طری

ــان کنــی.1 از طریــق ســکوت بی
6. حفظ حماسه عاشورا در سلوک فردی

ــظ  ــرای حف ــا راه را ب ــب کرب ــر مصائ ــداوم، ب ــه م ــا گری ــجاد ب ــام س ام
حماســه عاشــورا در ســلوک فــردی نشــان داد کــه ایــن روش را می تــوان تنهــا 

ــد. شــیوه عــزاداری حضــرت نامی
غــام علــی بــن الحســین بــه حضــرت عــرض نمــود: »ای آقــای مــن، ای 
علــی بــن الحســین آیــا وقــت تمــام شــدن حــزن و غّصــه شــما هنــوز نرســیده؟« 
حضــرت ســر مبــارک از زمیــن برداشــته و متوجــه او شــده و فرمودنــد: »وای بــر 
تــو مــادرت بــه عزایــت بنشــیند بــه خــدا قســم حضــرت یعقــوب در حادثــه ای 
ــروردگار  ــه پ ــدم شــکایت ب ــن دی ــر از آنچــه م ــه ای ناچیزت ــر و واقع ــس کمت ب
نمــود و اظهــار کــرد: )یــا أََســفی َعلــی یوُســَف( )وا اســفا بــر فــراق یوســفم( بــا 
ــود ولــی مــن دیــدم کــه  اینکــه ایشــان تنهــا یــک فرزنــدش را از دســت داده ب

ــد«.2 ــی از اهل بیــت مــن را در دور مــن ســر بریدن ــدرم و جماعت پ
امام صادق فرمودند:

ــة  ــف، فاطم ــوب، یوس ــد، آدم، یعق ــراوان کردن ــه ف ــن گری ــج ت پن
دختــر محمــد و علــی بــن الحســین و امــا علــی بن الحســین 
بیســت ســال و یــا چهــل ســال بــر مصیبــت پــدرش گریســت هــر 
چــه خــوراک بــه پیــش آن حضــرت می نهادنــد می گریســت 
ــا بــن رســول اهلل مــن  ــا آنکــه یکــی از غامانــش عــرض کــرد ی ت
ــود:  ــازید، فرم ــاک س ــود را ه ــما خ ــه ش ــم ک ــت، می ترس بفدای
شــکوه غــم و انــدوه فــراوان خــود را فقــط بــه نــزد خداونــد بــرم 
ــما از آن آگاه  ــه ش ــم ک ــزی می دان ــد چی ــب خداون ــن از جان و م

1. امام سجاد جمال نیایشگران، ص 70.
2. جهاد سیاسی امام سجاد، ص 64.
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ــاد  ــه ی ــه ب ــرگاه ک ــه را ه ــدان فاطم ــگاه فرزن ــره قتل ــتید خاط نیس
ــرد.1 ــم را می گی ــه راه گلوی ــی آورم گری م

ــادی  ــه ی ــد: »کســی ک ــه فرمودن ــل اســت ک ــام ســجاد نق ــن از ام همچنی
از حضــرت حســین بــن علــی نــزدش بشــود و از چشــمش بــه مقــدار بــال 
ــر از  ــه کمت ــی ب ــر خــدا اســت و حق تعال مگــس اشــک خــارج شــود اجــر او ب

ــرای او راضــی نیســت.«2 بهشــت ب
ــرت  ــود آن حض ــا ب ــردی دع ــلوک ف ــه س ــام در زمین ــاح ام ــن ص دومی
بســیاری از مضامیــن نــاب در قالــب دعــا بیــان نمودنــد و از ایــن روش نیــز در 
پیشــبرد اهــداف خــود در جامعــه اســتفاده کردنــد. بایــد توجــه داشــت، یکــی از 
 ــام ســجاد ــی اســت، و ام ــره عرفان ــوی عاشــورا، همــان چه چهره هــای معن
ــه در  ــتند ک ــدا هس ــه خ ــق ب ــه و عش ــان و حماس ــه عرف ــن قافل ــراث  دار ای می
صحیفــه ســجادیه ایــن عرفــان را بــه اوج خــود رســاندند و بــا صــاح نــرم دعــا 
ــای  ــر را در احی ــی دیگ ــد و گام ــارزه پرداختن ــه مب ــان آن روز ب ــای خفق در دنی

ــم عاشــورا برداشــتند. ــب عظی مکت
ــب  ــای مکت ــجاد در احی ــام س ــای ام ــه ای از تاش ه ــوارد نمون ــن م  ای
ــن فشــار  ــه در عی ــه مهــم اینجاســت ک ــا نکت ــود. ام ــل ب عاشــورا و اســام اصی
ــه در آن دوره بــر شــیعیان و علی الخصــوص آن جنــاب وجــود  شــدیدی ک
ــه اســامی  ــون وظیف ــای گوناگ ــا روش ه ــاش نکشــید و ب داشــت دســت از ت
خــود را بــه انجــام رســاند و مکــر و کیــد دشــمنان را بــه خودشــان بــاز گردانــد.

برخی از مهم ترین دستورات اهل بیت در رابطه با شیوه عزاداری
ائمــه از مــردم می خواســتند مصیبــت امــام حســین را همیشــه تــازه بداننــد 
و هماننــد مصیبــت عزیــز تــازه درگذشــته خــود، بــرای ایشــان ســوگواری کننــد 
ــا همــان شــیوه متــداول در ســوگواری های جامعــه عــرب. ازایــن رو، می تــوان  ب
ــژه ســوگواری های  ــا آداب و رســوم وی ــد ب ــی می توان ــه و ملت گفــت هــر جامع

1. كامل الزیارات، ص 350.
2. خصال، ج 1 ص 302.
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جامعــه خــودش بــرای امــام حســین نیــز ســوگواری کنــد. البتــه بایــد توجــه 
داشــت کــه ســوگواری عاشــورا یــک آییــن دینــی اســت و نمی توانــد در قالــب 
و شــکلی اجــرا شــود کــه بــا آموزه هــای دیــن مغایــرت داشــته باشــد. بنابرایــن 
هــر آنچــه کــه بــر اســاس دیگــر آموزه هــای دینــی امــری حــرام دانســته شــده 
نبایــد در عــزاداری امــام دیــده شــود. به طورکلــی مهم تریــن معیارهــای ائمــه در 

ایــن رابطــه بــه شــرح ذیــل می باشــد:
1. دست کشیدن از کسب کار در روز عاشورا. 1

2. یاد مصیبت ایشان به هنگام نوشیدن آب.2
3. امام حسین کشته اشک است. 3

4. استفاده از هنر شعر در بیان مصیبت.4
5. گریســتن بــر امــام حســین در مــواردی کــه برای انســان امــر گریه آوری 

و حادثــه غمبــاری پیــش می آیــد.5
6. حضــور بــر ســر مــزار آن حضــرت در زمان هــای مختلــف و مرثیه ســرایی 

در آنجــا و گریــه بــرای حضــرت.6
ــرای ایشــان  ــر امــام و لعــن قاتــان و نمــاز ب ــا ســام ب 7. آغــاز ایــن روز ب
ــه  ــه و زاری ب ــزع و گری ــار ج ــازل و اظه ــم در من ــه مات ــه و اقام ــپس گری و س

ــت.7 ــزار نیس ــر م ــر س ــور ب ــکان حض ــه ام ــی درصورتی ک ــورت جمع ص

حفظ حماسه عاشورا در عصر حاضر
در عصــر حاضــر حفــظ حماســه عاشــورا غالبــًا به وســیله عــزاداری صــورت 
ــن  ــد در مت ــام ســجاد از آن بهــره بردن ــرد و از دیگــر روش هــا کــه ام می گی

1. كامل الزیارات، ص 325.
2. علل الشرائع، ج 1، ص 227

3. شجرة طوبی، ج 2، ص 451.
4. كامل الزیارات، ص 214.

5. اختیار معرفة الرجال، ج 2، ص 574 ح 508.
6. عیون أخبار الرضا، ج 1، ص 268.

7. كامل الزیارات، ص 537، ح 829.
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جامعــه کمتــر دیــده می شــود. حــال کــه تنهــا روش احیــای مکتــب عاشــورا در 
ــورد دچــار  ــن م ــذا شایســته نیســت در ای ــزاداری سیدالشهداســت ل ــا ع ــزد م ن
ــم  ــده بگیری ــورد نادی ــن م ــه را در ای ــای ائم ــویم و رهنموده ــتباه ش ــا و اش خط
ــا توجــه بــه رهنمودهــای امــام ســجاد و دیگــر ائمــه، اصــول کلــی روش  ب
ــه روش و  ــرار دارد و اگــر نگاهــی گــذرا ب ــا ق ــار م و ســبک عــزاداری در اختی
ســبک عــزاداری در حــال حاضــر داشــته باشــیم متوجــه می شــویم کــه در رابطــه 
بــا برخــی ســبک های عــزاداری از قبیــل ســینه زنی، زنجیرزنــی، قمه زنــی، 
شــبیه خوانی، علــم بنــدان و مــواردی از ایــن قبیــل کــه در گوشــه و کنــار ایــران 
و دیگــر شــهرهای شیعی  نشــین بــه وفــور مشــاهده می شــود دســتوری از 
ائمــه بــرای مــا نرســیده و بایــد از مــاک عقــل نســبت بــه حســن و قبــح ایــن 
اعمــال اســتفاده کــرد. بنابرایــن الزم اســت تــا بــا مــروری بــر تاریــخ عــزاداری 
ــن ســبک ها و شــیوه ها  ــان تشــیع، تاریخچــه ورود برخــی از ای ــی در جه عموم

ــم. ــرار دهی را موردمطالعــه و بررســی ق

آل بویه و عزاداری سیدالشهدا 
بنــا بــه نقــل تاریــخ، اولیــن مجالــس عمومــی که تحــت حمایــت حکومــت انجام 
گرفــت مربــوط بــه دوران آل بویــه بــود. در ایــن دوران، عــزاداری عمومــی در کوچــه و 
خیابان هــا بــرای سیدالشــهدا صــورت گرفــت. ابــن جــوزی در تاریــخ خــود در ضمن 
ــاه محــرم بازارهــا بســته  حــوادث ســال 352 چنیــن می نویســد: »در روز عاشــورا م
شــد، خریــد و فــروش تعطیــل گردیــد  قصابــان گوســفند ذبــح نکردنــد هریســه  پزها 
هریســه )حلیــم( نپختنــد، مــردم آب ننوشــیدند، و در بازارهــا خیمــه بــر پا کردنــد و به 
رســم عــزاداری کربــاس آویختنــد، زنــان بــه ســر و روی خــود می زدنــد و بــر حســین 
ندبــه می کردنــد.«1 و همچنیــن بنــا بــه عقیــده شــیبی کامــل دســته های عــزاداری بــه 

شــکل جدیــد خــود نخســتین  بار در ســال 352 بــه وجــود آمــد.2
مرحوم کاشف الغطاء نیز در این مورد می نویسد: 

1. مصباح المتهجد، ص 782.
2. المنتظم فی تاریخ امم و الملوک، ج 14، ص 150.
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ــان  ــرای سیدالشــهدا، در زم ــزاداری ب ــته های ع ــدن دس ــرون آم ــاز بی ... آغ
ــه  ــی ک ــزاداران، در حال ــته های ع ــه دس ــود، ک ــه ب ــه و رکن الدول معزالدول
ــتند،  ــه دســت داش ــد و شــب مشــعل هایی ب ــه می کردن ــین ندب ــرای حس ب

ــد.1 ــیون می ش ــر از ش ــاره پ ــش یک ب ــداد و راه های بغ
ــینه زنی  ــای س ــنگ بن ــه س ــت ک ــن اس ــد ای ــته ها برمی آی ــن نوش ــه از ای آنچ
بــه عنــوان یکــی از شــیوه های عــزاداری در ایــن دوره بــه وجــود آمــد. بــه ایــن 
معنــی، افــراد از شــدت حــزن و انــدوه مصیبــت بــر ســر و ســینه می زدنــد. گرچه 
ایــن نــوع عــزاداری قبــًا در بیــن اعــراب مرســوم بــوده ولــی بــه ســر و ســینه 
زدن بــرای سیدالشــهدا آن هــم به طــور عمومــی از ایــن زمــان شــروع شــد و 
ایــن روش به مرورزمــان و مخصوصــًا در دوران صفویــه شــکل منظــم بــه خــود 
گرفــت و ســیر تکاملــی خــود را بــه پیــش بــرد کــه نتیجــه آن ایــن اســت کــه 
ــه  ــاوت ب ــای متف ــا ضربه  ه ــوزون و ب ــکل م ــه ش ــینه زنی ب ــم. س ــروزه می بینی ام
حــدی کــه در مواقعــی بــه جــای اینکــه حــزن و انــدوه را در انســان بیشــتر کنــد 
شــور و هیجــان او را افزایــش می دهــد و نکتــه دیگــر اینکــه، هنــگام ســینه زنی 
معمــوالً توجــه افــراد بــه ایــن اســت کــه بــا دیگــران ناهماهنــگ نشــوند و کمتــر 
ــه محتــوای اشــعار می شــود. گرچــه محتــوای بیشــتر اشــعار ســینه زنی  توجــه ب
نیــز خیلــی قابل قبــول نیســت و هــدف ســراینده آن نیــز ایــن اســت کــه آهنــگ و 
ــم کــه اســاس ســینه زنی  ــی داشــته باشــد. بنابرایــن نتیجــه می گیری ضــرب خوب
ــه  ــود، درســت اســت ک ــه ب ــان آل بوی ــک دســتور از طــرف فرمان  روای نتیجــه ی
ــن  ــی ای ــد ول ــداد کرده ان ــی قلم ــیعه 12 امام ــه را ش ــده ای از مورخــان، آل بوی ع
بــدان معنــا نیســت کــه فرمانروایــان آل بویــه مجتهــد بوده انــد و تمــام دســتورات 
آن هــا برگرفتــه از احادیــث و ســیره معصومــان اســت. پــس الزم اســت کــه مــا 
ــل  ــزاداری خــود داشــته باشــیم عق ــه برخــی از شــیوه های ع ــروزه نگاهــی ب ام
ــد  ــد تشــخیص ده ــوارد اســت و می توان ــه م ــی در این گون ــاک خوب ــان م انس
ــن  ــن در ای ــر ای ــه عــاوه ب ــا ن ــری در شــخص دارد ی ــار تأثی ــه رفت ــه این گون ک
ــای  ــا رفتاره ــح ب ــزاداری صحی ــراف از ع ــانه های انح ــن نش ــوان اولی دوره می ت

1. تشیع و تصوف، ص 43.
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غیرشــرعی ماننــد مــو پریشــان کــردن توســط زنــان از آل بویــه کــه مدعــی تشــیع 
بــود، مشــاهده کــرد.

نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد، عمومــی کــردن ســنت عــزاداری 
ــا را از  ــه، پ ــان آل بوی ــه اســت؛ در ایــن بیــن، عــده ای از فرمانروای توســط آل بوی
حــد اعتــدال فراتــر گذاشــته و راه تفریــط را در پیــش گرفتنــد. بــه عنــوان مثــال، 
ــته  ــا نوش ــن عبارت ه ــی مســاجد ای ــر در تمام ــر س ــا ب ــان داد ت ــه فرم ُمعّزالدول
ــدک  ــه ف ــر کســی ک ــت ب ــه پســر ابوســفیان، لعن ــر معاوی شــود: »لعنــت خــدا ب
را از فاطمــه غصــب نمــود، و لعنــت بــر کســی کــه مانــع دفــن جســد امــام 
ــوذر را  ــار قبــر جــدش رســول خــدا گردیــد، و کســی کــه اب مجتبــی در کن

نفــی بلــد نمــود، و عبــاس را از شــورا بیــرون نمــود.«1
ــث  ــن دوره، باع ــزاداری در ای ــیوه های ع ــی ش ــاوه برخ ــا به ع ــن رفتاره ای
واکنــش اهــل ســنت شــد. نویســنده کتــاب تاریــخ تشــیع در ایــران در رابطــه بــا 

ــد: ــن می نویس ــه چنی ــی در دوران آل بوی ــای مذهب ناآرامی ه
ــرخ در  ــه شیعه نشــین ک ــارت محل ــه غ ــی از جمل ــی مذهب ــتین ناآرام نخس
تابســتان 338 را ســنیان آغــاز کردنــد... خشــونت های شــدیدتر از ایــن، در 
ــه  ــد ک ــن در ســال 346 رخ داد. در ســال های بع ســال 340 و بیشــتر از ای
مراســم عاشــورا برگــزار شــد ایــن درگیری هــا شــدت گرفــت. برگــزاری 
ــبب  ــی س ــال متوال ــن س ــی چندی ــر( ط ــورا و غدی ــم )عاش ــن دو مراس ای
ــین،  ــه شیعه نش ــن محل ــد. اصلی تری ــداد ش ــی در بغ ــای فراوان درگیری ه
ــورد تهاجــم  ــًا م ــه نوع ــود ک ــداد ب ــرخ بغ ــه ک ــاب الطــاق و محل ــه ب محل
ــیده  ــش کش ــه آت ــی از آن ب ــت و بخش های ــرار می گرف ــب ق ــنیان متعص س

می شــد.45
ســنیان افــزون بــر ایجــاد درگیــری در روزهــای غدیــر و عاشــورا مراســم 
ــزار  ــه برگ ــم ذی حج ــت و شش ــار در بیس ــب روز غ ــه مناس ــابهی را ب مش
می کردنــد. همچنیــن مراســمی بــرای مصعــب بــن زبیــر در برابــر عاشــورا، 
آن هــم در روز هیجدهــم محــرم بــر مــزار او در مســکن برگــزار می کردنــد. 
ــم  ــن مراس ــد. در ای ــزار ش ــنیان برگ ــرف س ــز از ط ــازی نی ــم شبیه س مراس

1. مواكب الحسینیه، ص 15.
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ــد و  ــر خواندن ــد، کســی را طلحــه و دیگــری را زبی ــی را عایشــه نامیدن زن
گفتنــد کــه بــا اصحــاب علــی می خواهنــد بجنگنــد در ایــن درگیــری 

تعــداد زیــادی کشــته شــدند.46
تمامــی ایــن مــوارد دست به دســت داد و درگیری هــای بیــن تســنن و تشــیع 
ــن  ــوزی ای ــش آمد. آتش س ــرخ پی ــه ک ــرای محل ــز ب ــال 362 نی ــعبان س در ش
ســال، منجــر بــه کشــته شــدن هفــده هــزار نفــر و ســوختن ســیصد بــاب مغــازه 
ــرخ  ــه ک ــنیان محل ــه س ــرد ک ــدا ک ــه پی ــا ادام ــا آنج ــا ت ــن درگیری ه ــد.47 ای ش
ــه  ــز طعم ــه شــیخ طوســی نی ــن خان ــن بی ــش کشــیدند و در ای ــه آت ــداد را ب بغ

حریــق شــد.
ــد و از سیاســت های  ــدال را پیــش می گرفتن ــب اعت ــان جان  حــال اگــر بویهی
ائمــه نســبت بــه احیــای مکتــب عاشــورا بهــره می بردنــد آیــا ایــن حــوادث تلــخ 
ــری از رهنمودهــای ائمــه در  ــا بهره گی ــا نمی توانســتند ب ــد؟ آی ــه وجــود می آم ب
سیاســت مدت زمــان بیشــتری فرمانروایــی کننــد و در مقابــل خدمــات بیشــتری 

بــه اســام و احیــای مکتــب عاشــورا داشــته باشــند.

صفویان و سنت عزاداری
ــون  ــه چ ــه دوران صفوی ــود ب ــوط می ش ــزاداری مرب ــنت ع ــترش س اوج گس
ــتند.  ــت می دانس ــب اهل بی ــج مکت ــه تروی ــزم ب ــود را مل ــوی خ ــاهان صف ش
بنابرایــن، ســنت عــزاداری کــه یکــی از شــعائر تشــیع اســت در ایــن دوره بــه اوج 
رســید و در تمــام مناطــق قلمــرو حکومــت صفویــه حتــی روســتاها کشــیده شــد.
عــزاداری امــام حســیندر دوره صفویــه، بــه مراســمی پرشــور تبدیــل شــد 
ــردان  ــی از جهانگ ــات بعض ــد. توصیف ــاغل ش ــب و مش ــی از مناص و روضه خوان
ــفرکرده  ــران س ــه ای ــرم ب ــزاداری مح ــام ع ــارن ای ــه در دوره صفویه، مق اروپایی ک
بودنــد مؤیــد مراســم و عــادات جدیــد برای عــزاداری اســت. پیتــر دالوالــه جهانگرد 

ــد: ــف می کن ــن توصی ــال 1027 چنی ــورای س ــان را در عاش ایتالیایی اصفه
ــه  ــه هم ــت ک ــرار اس ــن ق ــه ای ــورا ب ــزاداری عاش ــم ع ــریفات و مراس تش
غمگیــن و مغمــوم بــه نظــر می رســند و لبــاس عــزاداری بــه رنــگ 
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ــتعمال  ــورد اس ــت م ــر، هیچ وق ــع دیگ ــه در مواق ــی ک ــیاه-یعنی رنگ س
ــود را  ــش خ ــر و ری ــس س ــد. هیچ ک ــن می کنن ــر ت ــرد- ب ــرار نمی گی ق
ــر  ــکاب ه ــا از ارت ــاوه، نه تنه ــه ع ــی رود. ب ــام نم ــه حم ــد و ب نمی تراش
گنــاه پرهیــز می کنــد، بلکــه خــود را از هرگونــه تفریــح و خوشــی محــروم 
ــینو  ــف حس ــز در وص ــای غم انگی ــم آهنگ ه ــا ه ــه ب ــازد. هم می س
مصائــب وارد بــر او می خواننــد و دو قطعــه چــوب یــا اســتخوانی را کــه در 
دســت دارنــد، بــه هــم می کوبنــد و از آن، صــدای حزن انگیــزی بــه وجــود 
ــرا رســید،  ــل ف ــی روز قت ــد. پــس از این کــه روز دهــم محــرم یعن می آورن
ــد  ــه راه می افت ــان، دســته های بزرگــی ب ــام اطــراف و محــات اصفه از تم
ــان،  ــر روی اســب های آن ــد و ب ــا خــود حمــل می کنن ــم ب ــرق و عل ــه بی ک
ــن  ــاوه، چندی ــرار دارد. به ع ــدد ق ــای متع ــف و عمامه ه ــاح های مختل س
ــل  ــی حم ــا جعبه های ــر روی آن ه ــه ب ــتند ک ــته ها هس ــراه دس ــتر، هم ش
ــای  ــت بچه ه ــه عام ــه، ب ــار بچ ــه چه ــک، س ــر ی ــه درون ه ــود ک می ش
اســیر حســین شــهیدقرار دارنــد. عــاوه بــر آن، دســته ها هــر یــک بــه 
حمــل تابوت هایــی می پردازنــد کــه دور تــا دور آن هــا مخمــل ســیاه رنگی 

پیچیــده شــده.1
در عصــر صفــوی، دســته های ســینه زنی همــراه بــا خوانــدن اشــعار بــا آهنــگ 
یکنواخــت ـ کــه در ســوگ امــام حســین ســروده شــده بــود ـ در کوچه هــا و 
ــردم و هــر چــه  ــش هیجــان م ــرای افزای ــن عصــر، ب ــا می گشــتند. در ای خیابان ه
شــکوهمندتر شــدن دســته های عــزادار نواختــن طبــل و کوبیــدن ســنج معمــول 
ــه  ــه این گون ــت ـ ب ــرد داش ــدان رزم کارب ــه در می ــی ـ ک ــد و ادوات جنگ گردی
مجالــس راه یافــت. شــیپور زنــی، علم گردانــی، حرکــت دادن کتــل، مــورد اســتفاده 
ســوگواران قــرار گرفــت. گردانیــدن مرکــب بــدون راکــب در میادیــن عمومــی و 
ــد.2 ــه شــمار می آی ــن عصــر ب ــج ای ــگام عــزاداری از ســنت های رای ــر در هن معاب

ــی  یکــی دیگــر از ســنت هایی کــه در عصــر صفــوی رایــج شــد روضه خوان
بــود. در دوران صفویــه، بــه کســی کــه بــه خوانــدن کتاب روضــه الشــهدا مهارت 
داشــت روضه خــوان می گفتنــد. نویســنده ایــن کتــاب مأحســین کاشــفی اســت 

1. المنتظم فی التاریخ امم و الملوک، ج 14، ص 140.
2. تاریخ تشیع در ایران، ص 376.
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شــهید مطهــری دربــاره وی چنیــن می گویــد:
ایــن مــرد، واعــظ هــم بــوده اســت. چــون در ســبزوار بــود، ذکــر مصیبــت 
می کــرد. کتابــی نوشــته اســت بــه فارســی. اولیــن کتابــی کــه در مرثیــه بــه 
ــه در پانصــد  ــهداء اســت ک ــة الش ــاب روض ــن کت فارســی نوشــته شــده همی
ــل  ــفی در 910، اوای ــات کاش ــون وف ــت، چ ــده اس ــته ش ــش نوش ــال پی س
ــرن نهــم هجــری  ــا در اواخــر ق ــاب ی ــن کت ــوده اســت و ای ــرن دهــم، ب ق
ــا در اوایــل قــرن دهــم. قبــل از ایــن کتــاب، مــردم  نوشــته شــده اســت ی
بــه منابــع اصلــی مراجعــه می کردنــد. شــیخ مفیــد، ارشــاد را نوشــته اســت 
ــان  ــد خودم ــه ارشــاد شــیخ مفی ــا اگــر ب و چقــدر متقــن نوشــته اســت. م
مراجعــه کنیــم، احتیــاج بــه منبــع دیگــر نداریــم. ]در[ تواریــخ اهــل تســنن، 
ــت،  ــته اس ــی نوش ــت، یعقوب ــته اس ــر نوش ــن اثی ــت، اب ــته اس ــری نوش طب
ابــن عســاکر نوشــته اســت، خوارزمــی نوشــته اســت. مــن نمی دانــم ایــن 
ــدم  ــدم، دی ــاب را خوان ــن کت ــی ای ــن وقت ــرده اســت! م بی انصــاف چــه ک
 ــام حســین ــان اصحــاب ام ــی در می ــی اســت، یعن ــی اســم ها جعل حت
ــته اند، در  ــی وجــود نداش ــن آدم های ــه اصــًا چنی ــی آورد ک ــم هایی را م اس
ــتان ها  ــت، داس ــی اس ــه جعل ــه هم ــرد ک ــم هایی می ب ــمن ها اس ــان دش می
را بــه شــکل افســانه در آورده اســت. چــون ایــن کتــاب اولیــن کتابــی بــود 
ــب بی ســواد  ــه اغل ــا[ ک ــان فارســی نوشــته شــد، ]مرثیه خوان ه ــه زب ــه ب ک
ــاب را  ــن کت ــد، همی ــه نمی کردن ــی مراجع ــای عرب ــه کتاب ه ــد و ب بودن
می گرفتنــد و در مجالــس از رو می خواندنــد. ایــن اســت کــه امــروز 
ــم.  ــی« می گویی ــا »روضه خوان ــین را م ــام حس ــزاداری ام ــس ع مجل
ــان حضــرت  ــد، در زم ــی نمی گفتن ــام حســین روضه خوان ــان ام در زم
حســن  امــام  زمــان  در  نمی گفتنــد،  روضه خوانــی  هــم   صــادق
عســکری هــم روضه خوانــی نمی گفتنــد، بعــد در زمــان ســید مرتضــی 
ــم  ــی ه ــن طوس ــان خواجه نصیرالدی ــد، در زم ــی نمی گفتن ــم روضه خوان ه
ــه این طــرف اســم ایــن  ــد. از پانصــد ســال پیــش ب ــی نمی گفتن روضه خوان
ــة  ــاب روض ــدن کت ــی خوان ــی یعن ــی«. روضه خوان ــده »روضه خوان کار ش
ــت وبال ها  ــاب در دس ــن کت ــه ای ــی ک ــاب دروغ. از وقت ــان کت ــهداء، هم الش
ــه نکــرد و  ــام حســین را مطالع ــی ام ــخ واقع ــاد، دیگــر کســی تاری افت
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ــوان،  ــدیم روضه خ ــا ش ــدن. م ــهداء خوان ــة الش ــازی روض ــد افسانه س ش
یعنــی روضــة الشــهداء خــوان، یعنــی افســانه ها را نقــل کــردن و بــه تاریــخ 

امــام حســین توجــه نکــردن.1
 بــا توجــه بــه ایــن مطالــب، نتیجــه می گیریــم کــه در دوران صفویــه 
ــد.  ــه گردی ــب مراســمات عاشــورا اضاف ــه قال ــدی ب ســبک ها و شــیوه های جدی
ــاب روضــه  ــدن کت ــت، خوان ــه خــود گرف ســینه زنی شــکل منظــم و گروهــی ب
الشــهدا )روضــه خوانــی(، شــیپورزنی، علم گردانــی و غیــره کــه هیچ کــدام آن هــا 
مــورد تأییــد شــرع مقــدس اســام علی الخصــوص شــیعه نیســت، وارد مراســم 
ــه و دور از  ــا نگاهــی عالمان عــزاداری شــد. پــس امــروزه وظیفــه ماســت کــه ب
تعصــب برخــی از ایــن شــیوه ها را کــه ســودی بــه حــال دیــن اســام و جامعــه 
نــدارد کنــار بگزاریــم و ســنت های بهتــری را جایگزیــن آن هــا کنیــم. شــاید بــه 
قــول عــده ای، خیلــی افــراد در همیــن مراســم توبــه کرده انــد. ولــی ایــن مــاک 
خوبــی ایــن اعمــال نیســت؛ اگــر ســینه زنی بــه همــان شــکل اولیــه خــود )بــه 
ــی  ــدارد ول ــی( بازگــردد اشــکالی ن ســر و ســینه زدن از شــدت حــزن و ناراحت
ــنت  ــا س ــیپور و ده  ه ــن ش ــی و نواخت ــی، طبل  زن ــروزی، علم گردان ــینه زنی ام س
غلــط دیگــر واقعــًا جــای نقــد دارد و بایــد بــه مــرور زمــان ســنت های بهتــری 

را جایگزیــن آن هــا کنیــم.

قاجاریه و پهلوی و سنت عزاداری
ســنت عــزاداری در ایــن دوران، نیــز ماننــد دوران صفــوی برگــزار می شــد بــا 
ایــن تفــاوت کــه بــه نظــر عــده ای از صاحب نظــران، ســنت قمه زنــی را مربــوط 
ــای  ــه پایه ه ــبیه خوانی ک ــه و ش ــن تعزی ــد و همچنی ــه می دانن ــه دوران قاجاری ب
ــوا و  ــه از نظــر محت ــی در دوران قاجــار تعزی ــا شــد ول ــوی بن آن در دوران صف

کیفیــت و محــل برپایــی آن بــه تکامــل رســید.2
ــب  ــروزه موج ــه ام ــی ک ــد. عامل ــا ش ــن دوره بن ــه در ای ــی ک ــنت قمه زن س

1. همان، ص 377.
2. البدایه و النهایه، ج 11، ص 309.
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ــا  ــه طــوری کــه دشــمنان ب سوءاســتفاده دشــمنان اســام قــرار گرفتــه اســت؛ ب
پخــش و دامــن زدن بــه ایــن مراســم، تبلیغــات گســترده ای علیــه اســام و مذهب 
تشــیع انجــام می دهنــد تــا جایــی کــه انجــام ایــن مراســم موجــب وهــن مذهــب 
شــده اســت. بــه همیــن خاطــر امــروزه حکــم ولی فقیــه و اکثــر مراجــع تقلیــد 

عــدم جــواز ایــن مراســم اســت.
از آنجــا در اواخــر دوره قاجــار، و سراســر دوران پهلــوی، دولتمــردان درگیــر 
ــد؛ آییــن عــزاداری نیــز در ایــن مقطــع  کشــمکش های داخلــی و خارجــی بودن
ــزار  ــین برگ ــنت های پیش ــق س ــر طب ــی نشــد و ب ــار تحــول آن چنان ــی دچ زمان
ــا  ــز ب ــی نی ــن تفــاوت کــه در دوره پهلــوی گاه گاهــی مخالفت های ــا ای می شــد ب

ــران صــورت می گرفــت. ــار ای برگــزاری ایــن مراســم در گوشــه و کن

ایران اسالمی و مراسم عاشورا
در بــاب ســبک ها و قالب هــای عــزاداری در دوران انقــاب اســامی نیــازی بــه 
ســخن گفتــن نیســت و ســخن گفتــن در ایــن مــورد اطالــه کام اســت؛ چــون همــه 
مــا در ایــام محــرم شــاهد برگــزاری مراســم عاشــورا در اقصــی نقــاط ایــران هســتیم 
ــا ورود انقــاب اســامی دســت  خوش تغییــر نگشــته و بــر  و ایــن آمــوزه دینــی ب
طبــق همــان ســنت های پیشــین در حــال انجــام اســت امــا آنچــه بایــد بدانیــم ایــن 
ــای  ــی آموزه ه ــند در تمام ــای ناپس ــا و روش ه ــا، بدعت ه ــه: تحریف ه ــت ک اس
دینــی بــه ویــژه عــزاداری امــام حســین امــوری ناپســند و خطرنــاک بــه حســاب 
ــا آن هــا مقابلــه کــرد. بیــان ماجراهــای جعلــی و یــا تحریــف  می آینــد کــه بایــد ب
ــد  ــام تقلی ــع عظ ــوی مراج ــه از س ــز ک ــعار کفرآمی ــا و اش ــدن نوحه ه ــده، خوان ش
تحریــم شــده اند، نوحه هــا و اشــعار ضعیــف، موهــن و منافــی بــا شــخصیت امــام 
ــغ کــه  حســین و حماســه او، انجــام حــرکات ســبک و انجــام اعمــال ضدتبلی
ــه  ــغ علی ــز تبلی ــیع و نی ــام و تش ــم خورده اس ــمنان قس ــتفاده دش ــب سوءاس موج
ــر اســت،  ــه تأســف و تأث ــام اســامی می شــود. و آنچــه بیشــتر مای ــیعیان و نظ ش
ــه اســم  ــن، ب ــا روح دی ــف ب ــط و مخال ــن سنت  ســازی های غل ــه ای ــن اســت ک ای
ــه کــه چــون در راه امــام  ــا ایــن توجی امــام حســین انجــام می شــود، آن هــم ب
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حســین و بــه خاطــر او اســت، لــذا دارای اجــر و ثــواب و موجــب خشــنودی 
ــرای  ــه مجالــس هیــچ خطــری ب آن حضــرت اســت. پرواضــح اســت کــه این گون
ــه در  ــت اســت ک ــن عل ــه همی ــدارد. ب ــت ن ــان و دشــمنان اهل بی طاغوت هــای زم
طــول تاریــخ آنــان نــه تنهــا از ایــن مجالــس ترســی نداشــتند، بلکــه خــود نیــز بــه 
ــت و  ــن زش ــی، باط ــا عوام فریب ــا ب ــد ت ــدام می کردن ــی اق ــن مجالس ــی چنی برپای
ظلم هــای خــود را در پشــت صــورت مقــدس عــزاداری ســاالر شــهیدان بپوشــانند.
ــون  ــه چ ــود ک ــور ش ــن تص ــد چنی ــه نبای ــت ک ــر اس ــه ذک ــان الزم ب در پای
ــا  ــا م ــود و ی ــت ش ــار آف ــت دچ ــن اس ــری ممک ــل دیگ ــر عم ــزاداری و ه ع
ــن نتیجــه  ــرک شــود. ای ــا ت ــل و ی ــد تعطی ــس بای ــم، پ ــای آن را نمی دانی آفت ه

ــت.1 ــران اس ــر غیرقابل جب ــک خط ــیطانی و ی ــه ش ــک وسوس ی

نتیجه
 بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد نتیجــه می گیریــم کــه اوالً روش امــام ســجاد
در احیــای مکتــب عاشــورا منحصــر بــه عــزاداری نبــود و ایشــان نیامدنــد در خانــه 
بشــینند و زانــوی غــم بغــل بگیرنــد و فقــط عــزاداری کننــد بلکــه بــا تمــام تــوان 
و بــا روش هــا و شــیوه های گوناگــون بــرای احیــای ایــن حماســه عظیــم تــاش 
کردنــد ثانیــاً آنچــه مــا امــروزه آن را شــیوه عــزاداری می نامیــم مخلوطــی اســت از 
فرمایشــات ائمــه و ســلیقه های افــراد مختلــف در طــول دوران تاریــخ یعنــی آمیخته 
شــدن شــرع و عــرف و وظیفــه مــا ایــن اســت کــه آنچــه از عــرف پســندیده اســت 
را بپذیریــم و آنچــه خــاف عقــل ســلیم اســت را کنــار بگذاریــم و بــه ایــن گفتــه 
امــام صــادق برســیم: »کونــوا لنــا َزینــا، وال تکونــوا علینــا َشــینا«،2 ای شــیعیان 

مایــه زینــت مــا باشــید نــه مایــه آبروریــزی مــا«.

1. سفرنامه پیتر و دالوله، ص 123 و 124.
2. تعزیه هنر بومی ایران، ص 10.



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج3101

منابع
ابن جــوزی، المنتظــم فــی تاریــخ الأمــم والملــوک، انتشــارات دارالکتــب العلمیــة، 

لبنــان، بیــروت، 1412 ق.
مترجــم: صــادق   ،الرســول آل  عــن  تحف العقــول  حرانــی،  ابن شــعبة   

حســن زاده، انتشــارات آل علــی، ایــران، قــم، 1387 ش.
 ابن کثیر، البدایة والنهایة، دارإحیاء التراث العربی، لبنان، بیروت، 1408 ق.

ابن عســاکر، تاریــخ مدینــه دمشــق، انتشــارات دارالفکــر للطباعــة والنشــر 
والتوزیــع، لبنــان، بیــروت،1415 ق.

ــیدمحمدجواد  ــم: س ــارات، مترج ــد، کامل  الزی ــن محم ــر ب ــه، جعف  ابن قولوی
ــران، 1386 ش. ــران، ته ــام حــق، ای ــی، انتشــارات پی ــی تهران ذهن

ابومخنف األزدی، مقتل الحسین، انتشارات مطبعة العلمیة، ایران، قم.
امیــن، سیدمحســن، أعیان الشــیعة، انتشــارات دارالتعــارف للمطبوعــات، لبنــان، 

بیــروت،1403 ق.
أمینی، الغدیر، دارالکتاب العربی، لبنان، بیروت، 1397 ق.

 پتروچلکووســکی، تعزیــه هنــر بومــی ایــران، ترجمــه داوود حاتمــی، شــرکت 
انتشــارات علمــی و فرهنگــی، ایــران،1367 ش.

ترابــی، احمــد، امــام ســجاد جمــال نیایشــگران، انتشــارات مؤسســه تحقیقــات و 
ــت. نشــر معــارف اهل البی

ــوی،  ــت صف ــوع دول ــا طل ــاز ت ــران از آغ ــیع در ای ــخ تش ــول، تاری ــان، رس جعفری
ــران، 1391 ش. ــران، ته ــارت، ای ــارات مه انتش

ــة  ــة الحیدری ــارات المکتب ــی، انتش ــجرة طوب ــدی، ش ــیخ محمدمه ــری، ش حائ
ــف، 1385 ق. ــراق، نج ــا، ع ومطبعته

حســینی جالــی، محمدرضــا، جهــاد سیاســی امــام ســجاد، ترجمــه موســی 
ــران،  ــاد پژوهش هــای اســامی آســتان قــدس رضــوی، ای دانــش، انتشــارات بنی

مشــهد، 1388 ش.
ــران،  ــة، الامامــة والسیاســة، انتشــارات شــریف الرضــی، ای ــن قتیب ــوری، اب دین

ــم،1371 ش. ق



311 شیوههایحفظحماسهحسینیدرمنظرامامسجادومقایسهآنبادورانمعاصر

 ســفرنامه پیتــر و دلاولــه، ترجمــه شــعاع الدیــن شــفا، شــرکت انتشــارات علمــی 
و فرهنگــی، 1370 ش.

 ســیدبن طــاووس، اللهــوف فــی قتلــی الطفــوف، مترجــم: عبدالرحیــم عقیقــی 
ــران، قــم،1378 ش. بخشایشــی، محمــد، ای

شــیبی کامــل مصطفــی، تشــیع و تصــوف، مترجــم: علیرضــا زکاوتی، انتشــارات 
امیــر کبیــر، ایــران، تهران.

شــیخ صــدوق، علــل الشــرائع، انتشــارات المکتبــة الحیدریــة ومطبعتهــا، عــراق، 
نجــف، 1385 ق.

ــارات  ــی، انتش ــری زنجان ــیداحمد فه ــم: س ــال، مترج ــدوق، خص ــیخ ص ش
ــامیه. ــه اس علمی

شــیخ صــدوق، مــن لا یحضــره الفقیــه، مترجــم: محمدجــواد غفــاری، انتشــارات 
دارالکتــب االســامیة، 1385 ش.

شــیخ صــدوق، عیــون أخبــار الرضــا، انتشــارات مطبعــه مؤسســة األعلمــی، 
لبنــان، بیــروت، 1404 ق.

ــراق،  ــر، ع ــة والنش ــان للطباع ــارات دارالنعم ــاج، انتش ــی، احتج ــیخ طبرس ش
نجــف، 1386 ش.

ــی،  ــاری مازندران ــد غف ــارح: احم ــم وش ــاج، مترج ــی، احتج ــیخ طبرس ش
انتشــارات المکتبــة المرتضویــة إلحیــاء االثــار الجعفریــة، انتشــارات کتابفروشــی 

ــران. ــران، ته ــوی، ای مرتض
شــیخ طوســی، مصباح المتهجــد، انتشــارات مطابــع مؤسســة األعلمــی، لبنــان، 

بیــروت، 1404 ق.
شــیخ طوســی، اختیــار معرفة الرجــال، انتشــارات مؤسســة آل البیــت إلحیــاء 

ــم،1404 ق. ــراث، ایران، ق الت
ــده،  ــم پاین ــم: ابوالقاس ــری، مترج ــخ طب ــر، تاری ــن جری ــد ب ــری، محم  طب

انتشــارات اســاطیر، ایــران، 1368 ش.
ــروت،  ــان، بی ــاء، لبن ــه الوف ــارات مؤسس ــوار، انتش ــی، بحارالان ــه مجلس عام

ق.  1403



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج3121

کاشف الغطاء، محمد حسین، مواکب الحسینیه، عراق، نجف، 1345 ق.
مســعودی، مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، انتشــارات دارالهجــرة، ایــران، قــم، 

1404 ق.
 مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، ایران، تهران، 1378 ش.

ــة،  ــرح نهج البلاغ ــی ش ــعادة ف ــی، مفتاح الس ــانی، محمدتق ــی خراس ــوی قاین نق
ــف. ــارات مؤل انتش



مناسبات امام سجاد  و محمد بن حنفیه
رحمتاهللبانشی1

چکیده
شــیعیان پــس از حادثــه خون بــار عاشــورا و شــهادت مظلومانــه ســاالر 
  ــجاد ــام س ــد ام ــد. هرچن ــرو رفتن ــر ف ــت و تحی ــهیدان، در ُبه ش
ــی  ــود، ول ــدا ب ــده خ ــین  و برگزی ــام حس ــق ام ــه ح ــین ب جانش
ــیاری از  ــرای بس ــام، ب ــوان ام ــه عن ــرت ب ــودن آن حض ــناخته ب ناش
ــه  ــه ک ــن حنفی ــام محمد ب ــه ن ــروف ب ــخصیتی مع ــردم و وجــود ش م
فرزنــد بالفصــل امیرمؤمنــان علــی  محســوب می شــد می توانســت 
  ــجاد ــام س ــا ام ــت ب ــه در رقاب ــن حنفی ــرای محمد ب ــزه ای ب انگی

ــرای رهبــری شــیعیان باشــد.  ب
علی بــن  حضــرت  رابطــه  کــه  اســت  ایــن  اصلــی  پرســش 
الحســین  و عمویــش در عرصــه رهبــری شــیعیان چگونــه بــوده 
اســت؟ مقالــه حاضــر کوشــیده اســت در جهــت شــناخت مناســبات 
ــه  ــه ب ــن حنیف ــجاد  و محمد ب ــام س ــان ام ــط می ــد رواب و رون
عنــوان دو شــخصیت مهــم ایــن دوره )در مســأله امامــت و رهبــری 
ــت  ــی وضعی ــی اجمال ــس از بررس ــد. پ ــه ده ــی ارائ ــیعه( مطالب ش
ــورا و  ــه عاش ــد از حادث ــالمی بع ــه اس ــی جامع ــی – اجتماع سیاس
ــای  ــار و گزارش ه ــری، اخب ــه رهب ــن دو گزین ــی  ای شخصیت شناس
ابن حنفیــه  بــا  زین العابدیــن  حضــرت  مناســبات  بــه  مربــوط 
ــات و  ــی تحریف ــبب برخ ــه س ــه ب ــت. اگرچ ــده اس ــازکاوی ش ب
ــاط ِ  ــی ارتب ــاره چگونگ ــی درب ــاوت قطع ــی قض ــای تاریخ خأله
ــل  ــتاورد تجزیه وتحلی ــی دس ــد، ول ــیار مشــکل می نمای موردنظــر بس
ــه  ــد ک ــت می کن ــال را تقوی ــن احتم ــه، ای ــش گفت ــات پی موضوع

1. محقق گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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ــام  ــش محمــد تعامــل بلکــه رابطــه ام ــام چهــارم و عموی ــان ام می
و مأمومــی بــوده اســت و می تــوان گفــت محمــد بــر اســاس 
ــیعه  ــت ش ــری زعام ــول ظاه ــا قب ــی ب ــی، گاه ــای سیاس مصلحت ه

ــرده اســت. ــی خــدا ک ــالی ول ــپر ب خــود را س
ــبات،  ــه، مناس ــن حنفی ــجاد، محمد ب ــام س ــدی:  ام واژگان کلی

ــل. ــل، تقاب تعام

مقدمه
ــاهی  ــت پادش ــت، حکوم ــاه خاف ــه م ــال و س ــوزده س ــول ن ــه در ط معاوی
امــوی را بنیــان نهــاد. او کــه قــدرت خــود را مدیــون عمر بــن خطــاب و عثمــان 
می دانســت،1 در مــدت حکمرانــی اش در تخریــب ارزش هــای اصیــل اســامی و 
احیــای ارزش هــای جاهلــی و قبیلــه ای کوشــش بســیار نمــود. ممانعــت از نشــر 
ــارت  ــل و غ ــی2 و قت ــرت عل ــب حض ــه س ــان ب ــت، فرم ــل اهل بی فضائ
امــوال دوســتداران آن حضــرت،3 ترویــج افــکار التقاطــی مثــل فرقــه مرجئــه4 و 
ــی  ــان، معرف ــن می ــه شــمار مــی رود. در ای ــه ب ــد معاوی ــات پلی ــه5، از اقدام جبری
فرزنــدش یزیــد بــه عنــوان خلیفــه و مورثــی کــردن خافــت زشــت ترین میــراث 

معاویــه بــرای جامعــه اســامی بــود.
بــا مــرگ معاویــه در رجــب ســال 60 هجــری و بــه خافــت رســیدن یزیــد، 
ــی  ــدا کــرد. وی کــه جوان ــر اساســی پی شــرایط و اوضــاع سیاســی جامعــه تغیی
ــود  ــرده ب ــادت ک ــور ع ــق و فج ــه فس ــر و ب ــان کف ــه دام ــم، تربیت یافت بی رح
ــا  ــرای کرب ــش را در صح ــین  و همراهان ــام حس ــابقه ام ــی بی س در اقدام
ــواده رســول خــدا و  ــر ن ــاند ســپس س ــه شــهادت رس ــی ب ــرز فجیع ــه ط ب

1. نک: تاریخ الطبری، ج 4، ص 324.
2. شرح نهج البالغه، ج 4، ص 63.

3. الغارات، ج 2، ص 591 به بعد و 653؛ مروج الذهب، ج 3، ص 22.
ــی  ــات كاف ــرای نج ــی ب ــان قلب ــر ایم ــارت دیگ ــه عب ــاند. ب ــرری نمی رس ــاه ض ــان گن ــود ایم ــا وج ــی ب 4. یعن

ــه، ج 6، ص 325(. ــرح نهج البالغ ــت. )ش اس
5. امامه و السیاسه، ج 1، ص 205.
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دیگــر شــهیدان مظلــوم عاشــورا بــر فــراز نیــزه گذاشــته و بــا خانــدان رســالت 
ــر  ــیانه دیگ ــدام وحش ــاد. اق ــام نه ــا ش ــه ت ــردم از کوف ــای م ــرض تماش در مع
یزیــد حملــه بــه مــردم مدینــه در واقعــه حــره بــه ســال 63 هجــری بــود کــه بــه 
ــه رســول خدا  و هتــک  کشــتار بســیاری از اهــل مدینــه بــه خصــوص صحاب
حرمــت بی شــرمانه آن دیــار منجــر شــد و بــه دنبــال آن کعبــه کــه مقدس تریــن 
مــکان بــرای مســلمانان اســت در آتــش جنایــت حکومــت امــوی ســوخت. قتــل 
ــد اختصــاص نداشــت بلکــه خلفــای پــس او  ــه حکومــت یزی و کشــتار تنهــا ب
نیــز بــه ظلــم و جنایــت ادامــه دادنــد و هــر کــس را مخالــف حاکمیــت خویــش 

می پنداشــتند از میــان برمی داشــتند.
ــر  ــا ب ــه بن ــی ک ــام در حال ــخ اس ــیاه تاری ــن دوره س ــجاد  در ای ــام س ام
ــر اســاس  ــود ب ــته ب ــر شــریفش گذش ــال از عم ــدگاه مشــهور حــدود 23 س دی
نــص الهــی و بــه وصیــت امــام حســین  عهــده دار مقــام واالی امامــت شــد.
ــا از  ــه قرن ه ــروز ک ــن  ام ــت حضــرت زین العابدی ــرش امام ــد پذی هرچن
تاریــخ اســام گذشــته و اصــول و مبانــی امامــت بــه دســت عالمــان بــزرگ دیــن 
تبییــن و حاجــی شــده اســت، امــری آســان می نمایــد، ولــی نــگاه محققانــه بــه 
تاریــخ عصــر نبــوت و امامــت نشــان می دهــد پذیــرش چنیــن مســأله ای بــرای 
جامعــه آن روز کــه شایســتگی افــراد را بیشــتر در تفاضــل ســنی معنــا می کردنــد، 
  چنــدان هــم آســان نبــوده اســت. بــه خصــوص کــه در آن زمــان امــام ســجاد
بــر اســاس مســئولیت خطیــر امامــت و اقتضائــات سیاســی - اجتماعــی از فعالیت 
آشــکار و چشــم گیر در جامعــه کناره گیــری کــرده بــود و از ســوی دیگــر 
ــه کــه  ــن حنفی ــا ســابقه و صاحــب فضیلتــی چــون محمد ب وجــود شــخصیت ب
فرزنــد بافصــل حضــرت علــی  بــود، توجــه بســیاری را بــه خــود معطــوف 
ــش  ــجاد ، نق ــام س ــمندانه ام ــت هوش ــر مدیری ــاوه ب ــن رو، ع ــرد. ازای می ک
عمویــش محمد بــن حنفیــه در اســتقرار والیــت در مســیر تعریــف شــده خــود 
و حفاظــت از جایــگاه امامــت بســیار حائــز اهمیــت اســت. زیــرا شــرایط پیــش 
آمــده زمینــه را بــرای رقابــت فرزنــد امیرمؤمنــان  بــا بــرادرزاده جوانــش فراهم 
آورده و او می توانســت بــا ادعــای امامــت خــود را در مقابــل آن حضــرت قــرار 
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دهــد. امــا ایــن مســأله در متــون گذشــته ثابــت نیســت، بلکــه روایــات معتبــری از 
  و تــاش وی در معرفــی سید الســاجدین  ارتبــاط محمــد بــا امــام ســجاد
بــه عنــوان مصــداق حقیقــی امامــت بــه مــردم حکایــت می کنــد.1 ایــن مقالــه در 
ــن  ــن الحســین  و محمد ب ــان حضــرت علی ب ــط می نظــر دارد چگونگــی رواب
ــات  ــوار را در نج ــن دو بزرگ ــان ای ــبات می ــش مناس ــازکاوی و نق ــه را ب حنفی

جامعــه آشــفته شــیعی و هدایــت آن بــه ســمت تعالــی و بالندگــی تبییــن کنــد.

 آشنایی اجمالی با زندگی و شخصیت امام سجاد
ــا 38  ــال 37 ی ــین  در س ــن الحس ــرت علی ب ــهور حض ــول مش ــر ق ــا ب بن
هجــری در مدینــه از شــهربانو کــه برخــی او را دختــر یزیدگــرد ســوم آخریــن 
پادشــاه ساســانی دانســته اند بــه دنیــا آمــد. ابومحمــد مشــهورترین کنیــه اوســت 
و در میــان القــاب آن حضــرت زین العابدیــن و ســجاد شــهرت بیشــتری دارنــد.2 
امــام چهــارمِ شــیعیان در ماجــرای عاشــورا پــدر بزرگــوارش را همراهــی کــرد و 
تنهــا فرزنــد ذکــور امــام حســین  بــود کــه بنــا بــر مصلحــت و مشــیت الهــی 
در حادثــه کربــا بیمــار شــد و بــدان ســبب از آن واقعــه دل خــراش جــان ســالم 
بــه در بــرد و بــار ســنگین امامــت و هدایــت جامعــه اســامی را بــر دوش کشــید. 
ایشــان پــس از حــدود 34 ســال تــاش و کوشــش بــرای پیشــرفت آموزه هــای 
ــک  ــن عبدالمل ــوی ولید ب ــری3 از س ــا 95 هج ــال 94 ی ــامی در س ــل اس اصی

حاکــم وقــت امــوی مســموم و بــه شــهادت رســید.4

نصوص و دالیل امامت
واژه امــام از ریشــه »امــم« و در لغــت بــه معانــی: قیّــم و سرپرســت، طریــق 
ــی  ــور دین ــه ریاســت ام ــر5 و در اصطــاح کســی اســت ک و راه، پیشــرو و رهب

1. البته معرفی امام با در نظر گرفتن اقتضائات امنیتی و توجه به حفظ جان امام بوده است.
2. االرشاد، ج 2، ص 137.

3. نسب قریش، ص 58.
4. االعتقادات فی دین االمامیه، ص 98

5. فرهنگ بزرگ جامع نوین، ج 1، ص 49
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و سیاســی مســلمانان را بــر عهــده دارد. تاریــخ نویســان شــیعه امامــت را 
نخســتین مســأله سرنوشت ســاز در تاریــخ اســام می داننــد کــه مســببان ســقیفه 
ــناد  ــه اس ــه ب ــا مراجع ــان ب ــدند. آن ــاره آن ش ــاف درب ــاعده موجــب اخت بنی س
ــده اســت درصــدد حــل  ــه جــای مان ــل تاریخــی کــه از صــدر اســام ب و دالی
ــین  ــی را جانش ــخص معین ــول خدا  ش ــا رس ــه آی ــند ک ــأله می باش ــن مس ای
ــت را از ارکان و  ــوع امام ــیعه موض ــان ش ــه.1 متکلم ــا ن ــد ی ــرار داده ان ــود ق خ
اصــول اعتقــادات دینــی می داننــد و بدین جهــت در مباحــث کامــی دقیق تــر و 
مفصل تــر بــه آن پرداختــه شــده اســت. شــیخ مفیــد از متکلمــان برجســته شــیعه 
در قــرن چهــارم هجــری ضمــن آن کــه راه شــناخت صحیــح خداونــد را تنهــا از 
طریــق شــناخت امــام می دانــد، در تعریــف امــام گویــد: امــام کســی اســت کــه 
در کارهــای دینــی و دنیــوی جانشــین پیامبــر  بــوده و ریاســت عامــه داشــته 
ــجاع تر  ــردم ش ــه م ــادل و از هم ــوم، ع ــان، معص ــه زم ــم ب ــد اعل ــد او بای باش
ــوان جانشــین  ــه عن ــه ب ــام کســی اســت ک ــن ام ــر فخــر المحققی ــد.2 از نظ باش
ــه  ــوی را دارد. عام ــی و دنی ــور دین ــه در ام ــت همه جانب ــول خدا ریاس رس
ــه نــص صریــح پیامبــر اســام  در  ــد کــه ب حلــی نیــز امــام را انســانی می دان
کلیــه امــور دیــن و دنیــا اصالتــًا ریاســت عمومــی و تــام داشــته باشــد.3 عامــه 
ــی  ــد. شــیعیان امام ــر همــه واجــب می دان ــردی را ب ــن ف ــه اطاعــت چنی در ادام
معتقدنــد همیشــه در جامعــه انســانی یــک فــرد بــه عنــوان امــام کــه حافــظ دیــن 
و حجــت خــدا در زمیــن اســت وجــود دارد و زمیــن هیــچ گاه خالــی از حجــت 
نمی مانــد.4 بــر ایــن اســاس، امــام جانشــین پیامبــر اســام ، ولــی و سرپرســت 

همــه مــردم در امــور دیــن و دنیــا و اطاعــت او بــر دیگــران واجــب اســت.
ــق  ــد. طب ــر دارن ــاق نظ ــجاد  اتف ــرت س ــت حض ــی در امام ــیعیان امام ش
  ــان شــیعه در کتــب روایــی نقــل کرده انــد امــام ســجاد نصوصــی کــه محدث

1. مقاله امامت؛ روش شناختی و چیستی.
2. النکت االعتقادیه، ص 40.

3. االلفین، ص 22.
4. بصائر الدرجات، ص 507؛ الکافی، ج 1، ص 179.
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ــه  ــد امامی ــیخ مفی ــه  ش ــه گفت ــت.1 ب ــی  اس ــین بن عل ــدرش حس ــین پ جانش
  الحســین امامــت علی بــن  بــر    اتفاق نظــر دارنــد کــه رســول خدا
ــح  ــت وی تصری ــر امام ــوارش ب ــد بزرگ ــدر و ج ــن پ ــرده و همچنی ــح ک تصری
ــات و  ــی صف ــن  از تمام ــا، حضــرت زین العابدی ــر این ه ــزون ب ــد.2 اف کرده ان
قابلیت هایــی کــه بــرای منصــب امامــت شــرط دانســته شــده اســت برخــوردار 
بــود. هرچنــد مســتندات و دالیــل امامــت حضــرت ســجاد  بســیار بیشــتر از 
ــب دیگــری  ــه مطل ــن مقال ــا چــون موضــوع ای ــر شــده می باشــد، اّم ــوارد ذک م
اســت، بــه همیــن انــدازه اکتفــاء می شــود. بــا ایــن حــال موضــوع دیگــری کــه 
ــودن  ــی ب ــبهه موروث ــد ش ــروری می رس ــه ض ــن مقال ــی آن در ای ــن اجمال تبیی
ــا تمســک بــه همیــن موضــوع امامــِت محمد بــن  امامــت اســت. زیــرا برخــی ب

ــد. ــرح کرده ان ــه را مط حنفی
ــار  ــه معی ــه دور از هرگون ــه ب ــدان معناســت ک ــت، ب ــودن حکوم ــی ب موروث
اساســی و صحیــح، حکومــت از کســی بــه خانــدان او منتقــل شــود، هماننــد آنچه 
ــیوه ای  ــن ش ــه چنی ــت ک ــن اس ــرد. روش ــام می گی ــلطنتی انج ــای س در نظام ه
ــم  ــرآن حضــرت ابراهی ــات ق ــر آی ــا ب ــه بن ــرش اســام نیســت. چنانک موردپذی
امامــت را بــرای ذریــه خــود درخواســت کــرد و خداونــد در پاســخ بــه او فرمود: 
ــب وجــود دارد؛ نخســت آن  ــه دو مطل ــن آی ــن«3 در ای ــِدی الّظالمی ــاُل َعه »ال یَن
کــه هــر حکومــت موروثــی مــردود نیســت، بلکــه تنهــا خصــوص ســتمگران از 
ــی  ــد موروث ــت نمی توان ــه امام ــر آن ک ــد و دیگ ــت نمی رس ــه امام ــم ب آل ابراهی
محــض بــدان گونــه کــه در حکومت هــای پادشــاهی اســت، باشــد. چــون اگــر 
ــن ســاختار  ــرد. بنابرای ــل خــود را رد نمی ک ــد خواســته خلی ــود خداون ــن ب چنی
ــی  ــتگی ها جایگاه ــاظ شایس ــدون لح ــت ب ــوع امام ــدی در موض ــدر و فرزن پ
ــاک  ــتگی های او م ــری شایس ــم و دیگ ــل، عل ــام فض ــن ام ــدارد و در تعیی ن
ــال  ــر ح ــه ه ــول خدا . ب ــا رس ــاوندی ب ــت و خویش ــرف قراب ــه ص ــت ن اس

1. الکافی، ج 1، ص 188؛ علل الشرایع، ج 1، ص 193.
2. اوائل المقاالت، ص 41.

3. سوره بقره، آیه 124.
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ــام  ــه ام ــد ک ــه دســت می آی ــدگاه متکلمــان شــیعی ب ــی و دی ــای قرآن از آموزه ه
بایــد از خصوصیــات و قابلیت هایــی برخــوردار باشــد و چــون شــناخت برخــی 
از ایــن صفــات همچــون مقــام عصمــت از قــدرت انســان های معمولــی خــارج 
اســت، تعییــن مصــداق امامــت بایــد از ســوی خداونــِد آگاه بــر همــه امور باشــد، 
ــروردگار و  ــام از ســوی پ ــای تعییــن ام ــه معن ازایــن رو، نصــب و نــص الهــی ب
معرفــی بــه وســیله پیامبــر  و یــا کســانی کــه خــود تمــام ماک هــای امامــت 
را داشــته باشــند، از شــروط دیگــر امــام می شــود. بــر ایــن اســاس، همــه امامــان 
ــت  ــن سلســله امام ــی شــده و در ای ــی اســام معرف ــا از ســوی رســول  گرام م
فرزنــدان بــا فضیلتــی نیــز بودنــد کــه قبــای امامــت بــر قامــت آنــان انداخته نشــد 
و اعتراضــی هــم در ایــن بــاره بــه عنــوان میــراث پــدری نداشــته اند. چــون خــود 
می دانســتند کــه معیارهــای کافــی بــرای منصــب امامــت را ندارنــد و اگــر فــردی 
مثــل جعفــر کــذاب مدعــی چنیــن منصبــی شــد، کــذب ادعــای او بــرای مــردم 
ــر و  ــرادرزاده خــود بزرگ ت ــام و از ب ــد ام ــرا اگرچــه وی فرزن ــود. زی آشــکار  ب

ــت.1 ــت را نداش ــام والی امام ــرای مق ــای الزم ب ــا ماک ه ــود، ام ــناتر ب نام آش

شخصیت شناسی محمدبن حنفیه
ابوالقاســم محمــد فرزنــد امــام علــی  معــروف بــه ابن حنفیــه کــه محمــد 
اکبــر نیــز بــه او گفته انــد. مــادرش خولــه دختــر جعفر بــن قیــس مســلمه حنفیــه 
ــهور  ــه مش ــه ابن حنفی ــبب ب ــن س ــود و بدی ــن ب ــی یم ــهور از اهال ــر مش ــا ب بن
شــد.2 تولــد محمــد را بــه اختــاف در ســال های 13 تــا 19 گفته انــد،3 چنانکــه 
ــر  ــا ب ــت.4 بن ــاف اس ــز اخت ــال های 80، 81 و 82 نی ــه س ــش ب ــال وفات در س
برخــی روایــات، علــت نــام و کنیــه محمــد بنــا بــر ســفارش رســول خدا  بــه 
حضــرت علــی  بــوده اســت کــه فرمــود: »اگــر پســری از تــو بــه وجــود آمــد 

1. نک: الخرائج و الجرائح، ج 2، ص 939.
2. نسب قریش، ص 41.

3. الثقات، ج 5، ص 347؛ تاریخ االسالم، ج 6 ص 186.
4. انساب االشراف، ج 2، ص 422؛ الثقات، ج 5، ص 347.
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نــام و کنیــه مــن را بــر او بگــذار«1 و چنیــن نام گــذاری بــر فــرد دیگــری بــه جــز 
ــز نیســت. ــام عصر )عــج( جای ام

فرزنــد  بزرگ تریــن  محمــد   ، زهــرا حضــرت  فرزنــدان  از  پــس 
  ــی ــن  اســت کــه در جنگ هــای دوران خافــت حضــرت عل امیرالمؤمنی
ــود2 و در  ــام ب ــی داشــت. وی در جنــگ جمــل پرچــم دار ســپاه ام حضــور فعال
ــس از  ــار پ ــر ب ــرد و ه ــه ب ــه لشــکر دشــمن حمل ــار ب ــن ب ــن چندی ــرد صفی نب
ــی او  ــه وارد می کــرد. ول ــر لشــکر معاوی ــه شکســت ســنگینی ب ــارزه ای جانان مب
در آخریــن نبــرد خویــش کــه جراحــت بســیاری برداشــته بــود، اندوهگیــن نــزد 
ــرار  ــر ق ــته او را در موضــع خط ــان  پیوس ــر مؤمن ــه امی ــد و از این ک ــدر آم پ
  ــین ــام حس ــن  و ام ــام حس ــاره ام ــوردی را درب ــن برخ ــد و چنی می ده
ــید و  ــد را بوس ــر محم ــی  س ــرت عل ــرد. حض ــه ک ــد گای ــام نمی ده انج
ــا اُصونَُهمــا«؛ »ای  ــا َرســولِ اهلل ، اََف ــذاِن اِبن ــی َو َه ــَت اِبن ــّی اَن ــا بُنَ ــود: »ی فرم
پســرم تــو فرزنــد منــی و آن دو فرزنــدان پیامبــر خــدا هســتند آیــا در حفــظ آنــان 
نکوشــم؟« محمــد بــا جملــه ای کــه سرشــار از محبــت و خضــوع او نســبت بــه 
پــدر و برادرانــش بــود جــواب پــدرش را چنیــن داد: »بلــه پــدرم، خداونــد مــرا 

ــد«.3 ــم گردان ــدای شــما و برادران ف
ــفارش هایی  ــان س ــر شریفش ــای عم ــین لحظه ه ــی  در واپس ــرت عل حض
ــرام  ــا ضمــن احت ــد ت ــه محمــد فرمودن ــه ب ــدان خــود داشــتند از جمل ــه فرزن ب
حســنین ، بــدون تأییــد آن دو بــه هیــچ کاری اطمینــان نکنــد. در مقابــل بــه 
امــام حســن و امــام حســین دربــاره محمــد ســفارش و بــا عبــارت »َقــد 

َعلِمتُمــا اَنَّ اَباُکمــا کاَن یُِحبُّــه« عاقــه خــود بــه او را یــادآور شــد.4
ــار  ــن  اخب ــام حس ــت ام ــان امام ــد در زم ــش محم ــی از نق ــون تاریخ مت
ــت  ــادر آورده اس ــی ن ــدون در گزارش ــا ابن خل ــد. تنه ــر نکرده ان ــی ذک چندان

1. شرح االخبار، ج 2، ص 16؛ تنزیه االنبیاء، ص 191.
2. الجمل، ص 190.

3. ذوب النضار، ص 57.
4. شرح نهج البالغه، ج 20، ص 286.
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کــه پــس از صلــح امــام مجتبــی  بــا معاویــه گروهــی از شــیعیان از ایــن کار 
ناراحــت شــده و بــا ارســال نامــه ای از امام حســین  دعــوت کردنــد تــا علیــه 
ــان هاکــت  ــه زم ــی را ب ــن اقدام ــی آن حضــرت چنی ــد، ول ــام کن ــت قی حکوم
معاویــه موکــول کــرد. پــس از آن شــیعیان نــزد محمد بــن حنفیــه رفتــه و پنهانــی 
ــا او بیعــت کردنــد تــا در زمــان مناســب خافــت را در دســت گیــرد، او نیــز  ب
ــت  ــن روای ــه نظــر می رســد ای ــرد.1 ب ــن ک ــده ای معی ــه ای نماین ــرای هــر منطق ب
مربــوط بــه پــس از شــهادت امــام حســن  باشــد، نــه زمــان صلــح. زیــرا اوالً 
مضمــون پاســخ سیدالشــهدا کــه در آن از امــام حســن  یــادی نشــده، نشــان 
ــاده اســت.  ــاق افت ــی  اتف ــام مجتب ــس از شــهادت ام ــن مســأله پ ــد ای می ده
ــس از بیعــت ســتاندن  ــه پ ــه ب ــع دیگــر موضــوع دعــوت پیش گفت ــًا در مناب ثانی
معاویــه بــرای فرزنــدش یزیــد و مخالفــت امــام حســین  بــا آن برمی گــردد.2 
در حالــی کــه زمینــه اصلــی فکــر والیتعهــدی یزیــد پــس از شــهادت امــام دوم 
ــد  ــه بع ــال 55 ب ــد از س ــدی یزی ــت والیتعه ــرای تثبی ــه ب ــاش معاوی ــوده و ت ب
بیشــتر شــده اســت.3 بــه هــر حــال طبــق گــزارش ایــن منابــع، محمــد دعــوت 
کوفیــان را نپذیرفــت و نــزد بــرادرش حســین  رفــت و حضــرت را از آنچــه 

مطــرح شــده بــود آگاه ســاخت.
ــام حســین  و  ــه ام ــام حســن  در لحظه هــای آخــر عمــر خطــاب ب ام
محمد بــن حنفیــه کــه بــر بالیــن آن حضــرت بودنــد ســفارش یکدیگــر را کــرد، 
بــه امــام حســین  فرمــود: »تــو را در مــورد محمــد بــه خیــر و نیکــی ســفارش 
می کنــم« و ســپس خطــاب بــه محمــد فرمــود تــا همیشــه مــازم و همــراه امــام 

حســین  باشــد.4
محمــد در زمــان امامــت حضــرت سیدالشــهدا  نیــز نســبت بــه آن حضرت 
خضــوع داشــت و احتــرام ویــژه ای بــرای ایشــان قائــل بــود. بــا ایــن حــال تنهــا 

1. تاریخ ابن خلدون، ج 3، ص 171.
2. ترجمة االمام الحسین  من طبقات ابن سعد، ص 53؛ تاریخ مدینة دمشق، ج 14، ص 205.

3. تاریخ سیاسی اسالم )تاریخ خلفا(، ص 444.
4. اخبار الطوال، ص 221.
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ــی  ــا همراه ــام کرب ــام را در قی ــه ام ــود ک ــام حســین  ب ــت  ام ــرد از اهل بی ف
نکــرد1 و همیــن موضــوع باعــث تشــکیک در درک صحیــح او از امامــت شــده 

اســت کــه تحلیــل و تعلیــل آن خواهــد آمــد.

صفات اخالقی
ــخصیت های  ــان  و از ش ــان امیرمؤمن ــه دام ــه، تربیت یافت ــن حنفی محمد ب
ــل ســنت وی را در  ــیعه و اه ــیعه اســت. نویســندگان ش مشــهور و برجســته ش
شــجاعت، فصاحــت و باغــت، تقــوا و پرهیــزگاری، علــم و دانــش ســتوده اند.2 
فضائــل و کمــاالت او چنــدان در جامعــه انتشــار یافتــه بــود کــه برخــی به اشــتباه 
ــا ایــن حــال اتخــاذ برخــی تصمیمــات و بــروز  ــه امامــت او شــدند. ب معتقــد ب
ــای  ــداری و اظهارنظره ــکیک در والیتم ــب تش ــی وی موج ــی در زندگ حوادث
منفــی دربــاره او شــده اســت. بــرای شــناخت دقیق تــر شــخصیت محمــد برخــی 

ــوند: ــی می ش ــل و بررس ــاره او تحلی ــز درب ــای تأمل برانگی از گزارش ه
ــری محمــد شــده  ــه موجــب تشــکیک در والیت پذی 1. نخســتین اشــکال ک
اســت، اعتــراض او بــه امیرالمؤمنیــن  در جنــگ صفیــن بــود کــه خطــاب بــه 
حضــرت گفــت: »بــه چــه علــت مــرا مکــرر در معــرض مــرگ قــرار می دهــی، 
ــن  ــه ای ــی«. در پاســخ ب ــر نمی کن ــزی ام ــه چی ــرادرم حســنین  را ب ــا دو ب ام
اشــکال می تــوان گفــت: اوالً محمــد بافاصلــه پــس از ســخن پــدر بزرگــوارش 
ــی بیانگــر  ــن عکس العمل ــه چنی ــرد ک ــت و خضــوع ک ــار محب ــع شــد و اظه قان
معرفــت و عاقــه او نســبت بــه پــدر و برادرانــش اســت. ثانیــًا محمــد معصــوم از 
خطــا و اشــتباه نیســت و ممکــن اســت فشــار خســتگی و درد جراحت هایــی کــه 
ایــن جــوان در نبــرد متحمــل شــده او را بــه اعتــراض کشــانده باشــد. چنانچــه 
ــا او نشــان می دهــد حضــرت فشــار روحــی او  ماطفــت حضــرت علــی  ب
ــه  ــی ک ــن اعتراض های ــد چنی ــر می رس ــه نظ ــًا: ب ــت. ثالث ــرده اس را درک می ک
ــه فرمــان ولی خــدا، در  ــه اعتــراض ب ــوده ن ــی ب برخواســته از یــک ســؤال درون

1. همان، ص 228؛ االرشاد، ج 2، ص 34.
2. الملل و النحل، ج 1، 149؛ كشف الغمه، ج 1، ص 32.
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میــان جامعــه آن روز معمــول بــوده اســت، همان گونــه کــه مالــک اشــتر کــه در 
والیــی بــودن او هیــچ تردیــدی نیســت در موضــوع اســتانداری فرزنــدان عبــاس 

بــه حضــرت علــی اعتــراض کــرد.1
ــن  در  ــام حس ــخنان ام ــد س ــاره محم ــر درب ــز دیگ ــأله تأمل برانگی 2. مس
ــا عبــارت »انــی اخــاف  ــه اوســت کــه ب واپســین لحظه هــای زندگــی خطــاب ب
علیــک الحســد«2 وی را از حســادت نســبت بــه امامــت سیدالشــهدا بــر حــذر 
مــی دارد.3 از آنجــا کــه ایــن روایــت در یکــی از معتبرتریــن منابــع حدیثــی شــیعه 
ــاد او  ــه و اعتق ــاره شــخصیت ابن حنفی ــب مهمــی درب ــده مطال ــده و دربردارن آم
نســبت بــه مقــام امامــت اســت و نیــز می توانــد در قضــاوت مــا دربــاره عملکــرد 
ــده ای داشــته باشــد،  ــام ســجاد  نقــش تعیین کنن ــان ام و باورهــای وی در زم
ــام حســن  در  ــت ام ــن روای ــر اســاس ای ــی از آن ذکــر می شــود. ب بخش های
ــان  ــس از بی ــد و پ ــد را فراخوان ــهادتش، محم ــه ش ــی ب ــای منته ــن روزه آخری
ــت،  ــم و فضیل ــی در عل ــاء اله ــاء و اولی ــدان انبی ــاوت فرزن ــاره تف ــی درب مقدمات
ــرا  ــم زی ــادت ورزی نگران ــه حس ــن از این ک ــی م ــن عل ــود: »ای محمد ب فرم
خداونــد کافــران را بــه حســادت توصیــف کــرده اســت... خداونــد شــیطان را بــر 
تــو مســلط نکــرده اســت )و لــم یجعــل اهلل للشــیطان علیــک ســلطانا(. ای محمــد 
نمی خواهــی آنچــه از پــدرت دربــاره تــو شــنیده ام بــه تــو خبــر دهــم؟« گفــت 
»بلــه«. فرمــود: »از پــدرت در روز بصــره )جنــگ جمــل( شــنیدم کــه می گفــت: 
هرکــس دوســت دارد در دنیــا و آخــرت بــه مــن نیکــی کنــد بــه پســرم محمــد 

نیکــی کنــد«. 
ــد از  ــهدا بع ــرت سیدالش ــت حض ــاره امام ــپس درب ــی س ــام مجتب ام
ــین وارث  ــوده و حس ــی ب ــص اله ــاس ن ــر اس ــت ب ــه امام ــود و اینک ــات خ وف
ــود:  ــه ســخن گفــت و فرم ــا ابن حنفی ــادرش اســت ب ــدر و م رســول خدا و پ
ــاب  ــین را انتخ ــن حس ــن را و م ــی م ــد، عل ــی را برگزی ــد عل »محم

1. شرح نهج البالغه، ج 15، ص 98.
2. من می ترسم تو حسادت ورزی.

3. الکافی، ج 1، ص 301.
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کــردم.« بعــد از کام امــام حســن محمــد عرضــه داشــت تــو امــام و راه مــن 
ــن  ــنیدن ای ــل از ش ــتم قب ــه خــدا دوســت داش ــد هســتی، ب ــه ســوی محم ب
ــام واالی  ــل و مق ــا از فضای ــی زیب ــا عبارات ــپس ب ــد س ــودم. محم ــرده ب کام م
ــر و  ــر و بردبارت ــا دانات ــه م ــین از هم ــت: »حس ــرد و گف ــد ک ــان تمجی امام
ــق  ــل از آنکــه خل ــر اســت. قب ــه رســول خدا نزدیک ت جهــت خویشــاوندی ب
ــده اســت.  ــی را خوان ــردن وحــی اله ــاز ک ــان ب ــش از زب ــود و پی ــه ب شــود فقی
ــد.  ــد را برنمی گزی ــد محم ــری می دی ــری خی ــرد دیگ ــد در ف ــر خداون اگ
 ــی ــی را و عل ــد، و محمــد عل ــس چــون خــدا محمــد را برگزی پ
ــدیم و  ــلیم ش ــا تس ــد م ــما حســین را برگزیدی ــرار داد و ش ــام ق ــما را ام ش
راضــی هســتیم. کیســت کــه بــه غیــر آن راضــی باشــد و کیســت جــز او کــه در 

ــویم.« ــلیمش ش مشــکاتمان تس
دو عبــارِت ایــن وصیت نامــه در قضــاوت و ارزیابــی محمــد بــرای دوره هــای 
ــک  ــاف علی ــی اخ ــه »ان ــت جمل ــد. نخس ــتری می طلب ــل بیش ــم و تأم ــد مه بع
 الحســد« اســت کــه گویــا محمدبــن حنفیــه نســبت بــه امامــت امــام حســین
ــام  ــوده اســت کــه ام ــاری در او ب ــن رفت ــه چنی ــا زمین ــده و ی حســادت می ورزی
مجتبــی دربــاره آن اظهــار نگرانــی کــرده اســت. امــا نــگاه دقیــق بــه صــدر و 
ــرا فقره هــای  ذیــل روایــت چنیــن احتمــال و برداشــتی را تضعیــف می کنــد. زی
بســیاری از ایــن روایــِت طوالنــی بــر عظمــت و کمــال محمــد داللــت می کنــد 
ــام  ــه مق ــری محمــد نســبت ب و بخشــی بیانگــر معرفــت، خضــوع و اطاعت پذی
امامــت اســت. افــزون بــر آن کــه در برخــی نســخه ها1 بــه جــای عبــارت مــورد 
ــا  ــه ب ــده اســت ک ــت ش ــد.«2 ثب ــک الحس ــاف علی ــی ال اخ ــارت »ان ــث، عب بح
توجــه بــه اوصــاف مثبــت محمــد بــه نظــر می رســد همیــن تعبیــر )ال اخــاف( 
ــک  ــیطان علی ــل اهلل للش ــم یجع ــارت »و ل ــر عب ــب دیگ ــد. مطل ــب تر باش مناس
ــا  ــن معن ــر بدی ــود. اگ ــا می ش ــی معن ــای مختلف ــه گونه ه ــه ب ــت ک ــلطانا« اس س
باشــد کــه امــام نســبت بــه تســلط شــیطان بــر محمــد هشــدار می دهــد. در ایــن 

1. بحاراالنوار، ج 44، ص 175.
2. من نگران حسادِت تو نیستم.
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صــورت می توانــد مذمتــی بــرای او باشــد بــه خصــوص اگــر جملــه قبلــی )انــی 
اخــاف علیــک الحســد( در کنــار آن قــرار گیــرد. ولــی معانــی دیگــری همچــون 
ــرای مســلط نشــدن  ــا ب ــا دع ــه و ی ــر ابن حنفی ــار از عــدم تســلط شــیطان ب اِخب
ــان دهنده  ــه نش ــده ک ــه ش ــر گفت ــورد نظ ــارت م ــرای عب ــد، ب ــر محم ــیطان ب ش
دوری محمــد از وسوســه های شــیطانی اســت. چنانکــه در روایتــی از حضــرت 
علــی  گفتــه شــده محمدهــا )محمدبــن جعفــر، محمدبــن ابی بکــر، محمدبــن 

حذیفــه و محمدبــن حنفیــه( راضــی نیســتند خداونــد معصیــت شــود.1
3. موضــوع همــراه نشــدن محمد بــن حنفیــه بــا امــام حســین  در ماجــرای 
ــه از  ــت ک ــی اوس ــی سیاس ــات زندگ ــن تصمیم ــورا از جنجالی تری ــام عاش قی
ــاز نقشــی اساســی در تحلیــل و ارزیابــی شــخصیت محمــد داشــته اســت.  دیرب
حتــی بعدهــا در مــورد اعتقــاد او بــه امــام ســجاد  هــم تردیــد شــد و گفتنــد 
ــود  ــه خ ــرد چگون ــاری نک ــم ی ــر مه ــین  را در آن ام ــام حس ــه ام ــی ک کس
ــای  ــه داده ه ــر پای ــد. ب ــین  می دان ــوان حس ــد ج ــت فرزن ــه امام ــزم ب را مل
ــه را  ــد مدین ــا یزی ــه خاطــر عــدم بیعــت ب ــام حســین  ب ــی ام تاریخــی، وقت
ــان  ــا ایش ــد و ب ــرت آم ــزد حض ــه ن ــرد ابن حنفی ــرک می ک ــه ت ــوی مک ــه س ب
ــد،  ــه گونه هــای مختلفــی نقــل کرده ان ــع تاریخــی آن را ب گفتگــو کــرد کــه مناب
امــا حاصــل همــه آن هــا ایــن اســت کــه محمــد پــس از اظهــار محبــت فــراوان 
ــراز نگرانــی  ــه بــرادرش، نســبت بــه خطرهــای پیــش روی امــام بــه شــدت اب ب
ــل متعــددی  ــا دالی ــت محمــد در کرب ــرای ریشــه یابی غیب ــان ب ــد.2 محقق می کن
ــی در  ــل اطاعات ــوان عام ــه عن ــام ب ــوی ام ــت از س ــاری، مأموری ــون بیم همچ
ــا  ــهیدان کرب ــوظ ش ــوح محف ــام او در ل ــودن ن ــح، نب ــدن از فت ــاز مان ــه، ب مدین
ــی  ــوان مســتند روای ــک از احتمــاالت می ت ــرای هــر ی ــد. اگرچــه ب ــان کرده ان بی
ــه اســت. یافــت. امــا هیچ کــدام مــورد اجمــاع همــه صاحب نظــران قــرار نگرفت
ــود.  ــت نمی ش ــی دریاف ــت اول تاریخ ــون دس ــد از مت ــاری محم ــأله بیم مس
ــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت از  ــه نظــر می رســد قدیمی تریــن متنــی کــه ب ب

1. اختیار معرفة الرجال، ج 1، ص 286؛ بحاراالنوار، ج 33، ص 242.
2. انساب االشراف، ج 5، ص 317؛ طبری، ج 5، ص 341؛ الفتوح، ج 5، ص 20.
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ــه  عامــه حلــی دانشــمند قــرن هفتــم و هشــتم هجــری باشــد کــه در پاســخ ب
ســؤالی دربــاره علــت عــدم همراهــی محمــد بــا امــام حســین ، بــه بیمــاری 
ــه  ــت ب ــده نیس ــاری او قانع کنن ــه بیم ــن فرضی ــت.1 بنابرای ــرده اس ــاره ک وی اش
ــه  ــد از حادث ــه بع ــوط ب ــه برخــی عارضــه جســمی محمــد را مرب خصــوص ک

ــد.2 ــورا می دانن عاش
موضــوع نمایندگــی محمــد از ســوی امــام در مدینــه نیــز تنهــا کتــاب الفتــوح 
ابن اعثــم از منابــع کهــن بــه آن پرداختــه اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش، امــام 
حســین  هنــگام خــروج از مدینــه بــه محمــد فرمــود تــا در مدینــه بمانــد و بــه 
عنــوان نیــروی اطاعاتــِی حضــرت اخبــار مدینــه را بــه اطــاع ایشــان برســاند.3 
برخــی محققــان برآننــد کــه بــر فــرض صحــت ایــن گــزارش، چــون محمــد بــه 
ــه  ــی در مدین ــی نداشــت حضــرت او را عامــل اطاعات ــام تمایل ــا ام همراهــی ب
ــی او  ــام از همراه ــود، ام ــی می نم ــار همراه ــر او اظه ــه اگ ــرار داد. درحالی ک ق

ــرد.4 ــتقبال می ک اس
ــوان یکــی دیگــر از  ــه عن ــز ب ــوح محفــوظ نی ــام محمــد در ل مســأله نبــودن ن
ــه  ــن معناســت ک ــا بدی ــه کرب ــه در حادث ــت ابن حنفی ــل غیب ــات در تحلی توجیه
شــهیدان کربــای 61 هجــری افــراد برگزیــده و معینــی بودنــد کــه افتخــار یــارِی 
سیدالشــهدا تنهــا بــرای آنــان رقــم خــورده بــود. محمدبــن حنفیــه و برخــی دیگــر 
همچــون ابن عبــاس همیــن توجیــه را در اقناع ســازی پرســش گران بــه کار 
می بردنــد.5 افــزون بــر آن کــه اثبــات چنیــن موضوعــی بســیار مشــکل و علــم بــه 
آن مختــص حضــرات معصومیــن  اســت، هــر فــرد خطــاکار و یــا بازمانــده ای 
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ــرد.1 ــکار ب ــاه خــود ب ــه گن ــه آن متمســک شــده و آن را در توجی ــد ب می توان
ــا  ــی ب ــد از همراه ــف محم ــه تخل ــوان توجی ــه عن ــه ب ــری ک ــل دیگ عام
سیدالشــهدا از آن یــاد شــد، بازمانــدن از فتــح )رســتگاری( بــود. بــر اســاس 
ــاره ســؤال  برخــی اخبــار امــام صــادق  در پاســخ بــه کســانی کــه در ایــن ب
ــه ای  ــه( در نام ــروج )از مدین ــگام خ ــین  هن ــام حس ــود: ام ــد فرم می کردن
ــن  ــا م ــس از شــما ب ــر ک ــد، ه ــا بع ــن نوشــت: »ام ــه بنی هاشــم چنی خطــاب ب
باشــد بــه شــهادت می رســد و آن کــس کــه بــا مــن نیایــد بــه درجــه فتــح نائــل 
نمی شــود.«2 اگرچــه مفهــوم ایــن روایــت بیانگــر نوعــی اختیــار بــرای بنی هاشــم 
در همراهــی بــا سیدالشــهدا  اســت و چــون تکلیفــی در میــان نبــوده تخلــف 
از آن ســرپیچی از دســتور امــام کــه گناهــی بــزرگ و موجــب خــروج از دیــن 
  ــام حســین ــدگان از قی ــع جامان ــی به طورقط ــود، ول اســت محســوب نمی ش
ــچ گاه  ــوی هی ــن نقــص معن ــه ای ــد ک ــی محــروم نمودن ــض بزرگ خــود را از فی

جبــران نخواهــد شــد.
 حاصــل بررســی ها نشــان می دهــد هیچ یــک از فرضیه هایــی کــه بــرای 
غیبــت محمــد در کربــا بیــان شــد نمی توانــد پرســش گران را به طــور کامــل قانــع 
ــه  ــه عافیت طلبــی و خطر ناپذیــری ابن حنفی ــد. ازایــن رو، برخــی محققــان فرضی کن
را عامــل اصلــی بــرای تخلــف او از همراهــی بــا امــام دانســته اند.3 اگرچــه همــراه 
نشــدن فرزنــدان محمــد بــا امــام حســین  ایــن احتمــال را تقویــت می کنــد، ولــی 
ــه شــجاعت و رشــادت های او در جنگ هــای  ــا توصیــف محمــد ب ــه ب ــن فرضی ای
زمــان حضــرت علــی  و همچنیــن برخــورد شــجاعانه او بــا اهانــت عبداهلل بــن 
زبیــر نســبت بــه حضــرت علــی  تناقــض دارد.4 ازایــن رو، شــاید بتــوان گفــت 
او در محاســبات سیاســی دچــار اشــتباه شــد و هرچنــد احتمــال خطــر مــی داد ولــی 

ــام حســین  برخــورد شــود. ــا ام ــرد بدین صــورت ب گمــان نمی ک

1. مقاله محمدبن حنفیه و نهضت حسینی، ص 94.
2. بصائر الدرجات، ص 502.

3. مقاله محمدبن حنفیه و نهضت حسینی.
4. تاریخ الیعقوبی، ج 2، 261؛ بحاراالنوار، ج 42، ص 101.
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ــار  ــوادث دچ ــی ح ــل برخ ــه در تحلی ــن حنفی ــه محمدب ــال اگرچ به هرح
اشــتباه شــد و چه بســا از ایــن جهــات مذمــت هــم شــده باشــد، ولــی بررســی 
تاریــخ زندگــی او تــا زمــان امامــت حضــرت زین العابدیــن   نشــان می دهــد 
ــچ گاه  ــوده و هی ــد ب ــش معتق ــان عصــر خوی ــه امام ــدت ب ــن م ــول ای وی در ط
ــش  ــان خوی ــام زم ــا ام ــت ب ــت و رقاب ــد امام ــگاه بلن ــرض جای ــود را در مع خ
ــت  ــبت امام ــد نس ــدگاه محم ــاره دی ــاوت درب ــا قض ــت. ام ــداده اس ــرار ن ق
حضــرت زین العابدیــن   بــه آســانِی امامــان پیشــین نیســت. زیــرا از یک ســو 
گزاره هــای تاریخــی و راوی ات محدثــان دراین بــاره یکســان نیســتند و از 
ســوی دیگــر وضعیــت جامعــه و مســأله جوانــی امــام ســجاد  و کناره گیــری 
ــردی محمــد  ــازات ف ــات و امتی ظاهــری ایشــان از مســائل سیاســی و خصوصی
  ــان او و امــام ســجاد ــل می ــه تقاب مثــل شــهرت و ســن او، می توانســت زمین
را ایجــاد کنــد. ازایــن رو، بــازکاوی مناســبات میــان امــام ســجاد  و عمویــش 

ــت. ــروری اس ــأله ض ــن مس ــن کردن ای ــرای روش ب
 از ســال 61 هجــری و پــس از واقعــه عاشــورا و اســارات خانــدان رســالت 
کــه امــام چهــارم بــه مدینــه آمــد تــا ســال های 81، 82 و یــا 83 کــه محمد بــن 
حنفیــه درگذشــت بیــش از 20 ســال ایــن دو بزرگــوار بــا هــم زندگــی کردنــد. 
ــن  ــی و همچنی ــی، فرهنگ ــی، اجتماع ــات سیاس ــاوندانی، اقتضائ ــط خویش رواب
ــا  ــازد، ام ــع می س ــان متوق ــان آن ــگ را می ــه ای پررن ــه رابط ــکونت در مدین س
ــت نشــده اســت. ــن ثب ــع که ــاره به خصــوص در مناب ــی دراین ب ــزارش چندان گ
نخســتین اقــدام تأمل برانگیــز محمد بــن حنفیــه پــس از شــهادت امــام 
ــت  ــه اس ــکاس یافت ــز انع ــر نی ــت اول و معتب ــع دس ــه در مناب ــین  ک حس
ــأله  ــر مس ــر س ــرت ب ــا آن حض ــره ب ــجاد  و مناظ ــام س ــا ام ــوی وی ب گفتگ
ــرد  ــی عملک ــه در ارزیاب ــه ک ــت صحیح ــن روای ــاس ای ــر اس ــت. ب ــت اس امام
محمــد در دوره امامــت حضــرت زین العابدیــن نقــش بســیار مؤثــری دارد، امــام 
باقــر  چنیــن فرموده انــد: پــس از شــهادت امــام حســین  محمد بــن 
ــا در  ــود ت ــا نم ــتاد و تقاض ــین  فرس ــن الحس ــزد علی ب ــی را ن ــه کس حنفی
ــه حضــرت چنیــن  ــا آن حضــرت صحبــت کنــد، وی در آن جلســه ب خلــوت ب
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گفــت: »پســر بــرادرم، می دانــی کــه رســول خدا  وصیــت و امامــت را 
ــه  ــه حســن  و بعــد از او ب ــن ، ســپس ب ــه امیرالمؤمنی ــس از خــودش ب پ
ــش  ــر روان ــه رضــوان خــدا و درود حــق ب ــدرت ک حســین  واگذاشــت و پ
ــت  ــه کســی وصی ــس از خــود ب ــرای جانشــینی پ ــید و ب ــه شــهادت رس ــاد ب ب
ــک ریشــه ام و زاده  ــدرت از ی ــا پ ــن عمــوی شــما و ب ــه م ــی ک نکــرد و می دان
ــه جــوان  ــما ک ــما دارم از ش ــر ش ــه ب ــبقتی ک ــن ســن و س ــا ای ــی هســتم. ب عل
ــن  ــا م ــینی ب ــت و جانش ــأله امام ــس در مس ــزاوارترم. پ ــت س ــه امام ــتید ب هس
ــو! از  ــود: »ای عم ــخ فرم ــین  در پاس ــن الحس ــن«. علی ب ــدال نک ــزاع و ج ن
خــدا بتــرس و چیــزی را کــه حــق تــو نیســت ادعــا مکــن. مــن تــو را موعظــه 
ــر او  ــدا ب ــه درود خ ــدرم ک ــا پ ــو! همان ــی، ای عم ــان نباش ــه از نادان ــم ک می کن
بــاد، پیــش از عزیمــت بــه عــراق در ایــن بــاره بــه مــن وصیــت کــرد و ســاعتی 
قبــل از شــهادت نیــز بــا مــن تجدیدعهــد نمــود و ایــن ســاح )شمشــیر( رســول 
خداســت کــه نــزد مــن اســت. متعــرض ایــن امــر مشــو کــه می ترســم عمــرت 
ــت را در  ــر امام ــل ام ــد عزوج ــا خداون ــردد. همان ــان گ ــت پریش ــاه و حال کوت
نســل حســین  مقــرر داشــته اســت. اگــر می خواهــی ایــن مطلــب را بفهمــی 
بیــا نــزد حجراالســود برویــم و از آن داوری بخواهیــم و ایــن موضــوع را از آن 
ــود،  ــه ب ــان آن دو در مک ــو می ــن گفتگ ــد ای ــر  می فرمای ــام باق ــیم«. ام بپرس
ــاب  ــین  خط ــن الحس ــیدند، علی ب ــود رس ــه حجراالس ــه ب ــا این ک ــد ت رفتن
ــا  ــا کــن و بخــواه ت ــه درگاه خــدا دع ــو ب ــود: »اول ت ــه فرم ــن حنفی ــه محمد ب ب
ــه ســخن درآورد و ســپس بپــرس«. محمــد پــس از تضــرع و  حجراالســود را ب
ــخن  ــت( س ــاره امام ــا )درب ــت ت ــنگ خواس ــدا از س ــه درگاه خ ــا ب زاری و دع
بگویــد، ولــی جــواب او را نــداد. علی بــن الحســین  فرمــود: »ای عمــو اگــر 
تــو وصــی و امــام بــودی جوابــت را مــی داد«. محمــد گفــت: »پســر بــرادر! تــو 
ــا  ــت دع ــه خواس ــه آنچ ــین  ب ــن الحس ــواه«. علی ب ــدا بخ ــن و از خ ــا ک دع
ــه آن  ــم ب ــو می خواه ــود: »از ت ــود( فرم ــه حجراالس ــاب ب ــپس )خط ــرد، س ک
خدایــی کــه میثــاق پیامبــران و اوصیــاء و همــه مــردم را در تــو قــرار داده اســت، 
وصــی و امــام بعــد از حســین  را بــه مــا خبــر ده«. ســنگ لرزشــی کــرد کــه 
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نزدیــک بــود از جــای خــود کنــده شــود، ســپس خداونــد او را بــه ســخن آورد 
و بــه زبــان عربــی فصیــح گفــت: »بــار خدایــا همانــا وصایــت و امامــت بعــد از 
ــد  ــب ، فرزن ــن ابی طال ــین بن علی ب ــن الحس ــه علی ب ــی ب ــین بن عل حس
فاطمــه دختــر رســول خدا  رســیده اســت«. پــس محمد بــن حنفیــه )از ســخن 

ــد.1 ــین  ش ــن الحس ــرو علی ب ــت و پی ــود( برگش خ
ــه  ــت ک ــده آن اس ــاز ش ــره شگفتی س ــن مناظ ــه در ای ــش از هم ــه بی آنچ
ــوم  ــت و مفه ــوط امام ــی مرب ــائل کام ــد مس ــا محم ــار، گوی ــاف انتظ برخ
ــرا اوالً  ــرای مقــام امامــت معتقــد نبــوده اســت.2 زی وصایــت و نــص الهــی را ب
ــد  ــرح می کن ــت مط ــرای امام ــازی ب ــوان امتی ــه عن ــود را ب ــنی خ ــل س او تفاض
ــًا در  ــدارد. ثانی ــزد مکتــب تشــیع جایگاهــی ن کــه در تعریــف کامــی امامــت ن
فــرض اعتقــاد محمــد بــه مفهــوم نــص، وی بــا چــه مجــوزی خــود را شایســته 
ــش آگاه اســت.  ــاره خوی ــص درب ــدان ن ــه فق ــه ب ــی ک ــد؟ در حال امامــت می دان
ــر برخــی  ــا ب ــه بن ــوان گفــت همــان وسوســه شــیطانی و حســادتی ک ــا می ت آی
نقل هــا امــام مجتبــی  در آخریــن ســاعات عمــر خــود محمــد را از آن برحــذر 
داشــته بــود، سبب ســاز ایــن خطــای بــزرگ عقیدتــی شــده اســت؟ یــا حقیقــت 

ــده اســت؟ ــه الی عوامــل دیگــر مغفــول و مهجــور مان مطلــب در الب
ــت  ــی و در جه ــت را نمایش ــر امام ــه ب ــای ابن حنفی ــی ادع ــد برخ هرچن
ــال تر  ــه بزرگ س ــه ب ــا توج ــه ب ــیعیان ک ــی از ش ــازی برخ ــنگری و اقناع س روش
ــرده3 و ســاحت  ــه ک ــد، توجی ــه امامــت ســزاورتر می دیدن ــودن محمــد او را ب ب
وی را از ادعــای امامــت یــا تشــکیک در وصایــت امــام ســجاد  پــاک 
می داننــد.4 ولــی بــر فــرض کــه ابن حنفیــه در آن گفتگــو مدعــی واقعــی امامــت 
بــوده باشــد، بــر اســاس ایــن حدیــث، از ادعــای خــود برگشــت و حتــی بعدهــا 
ــو  ــتند، بازگ ــام می پنداش ــه او را ام ــران ک ــرای دیگ ــود را ب ــزه حجراالس معج

1. الکافی، ج 1، ص 348.
2. پیش تــر گفتــه شــد كــه اعتقــاد بــه نــص الهــی در بــاب امامــت در زمــان حضــرت علــی  نیــز وجــود 

داشــته اســت.
3. شرح اصول الکافی، ج 6، ص 290.

4. ذوب النضار، ص 51.
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ــخ  ــه در پاس ــد. چنانک ــون می ش ــجاد  رهنم ــام س ــه ام ــان را ب ــرد و آن می ک
بــه یکــی از خدمتکارانــش بــه نــام ابوخالــد کابلــی کــه از وی دربــاره مصــداق 
ــن  ــرادرم علی ب ــد ب ــه فرزن ــب الطاع ــام واج ــت: »ام ــرد گف ــؤال ک ــت س امام
الحســین اســت، او امــام مــن و تــو و هــر مســلمانی اســت. بدین ســان ابوخالــد 
ــه  ــید ب ــجاد  رس ــام س ــت ام ــی خدم ــت و وقت ــش را یاف ــی خوی ــام واقع ام
شــکرانه این کــه امــام خــود را پیــش از مــرگ شــناخته اســت بــه ســجده افتــاد. 
1 همچنیــن بنــا بــر برخــی گزارش هــا ابوبجیــر اهــوازی از معتقــدان بــه امامــت 

ــی  ــل جوان ــده اســت کــه در مقاب ــام حــج محمــد را دی ــه، در ای ــن حنفی محمد ب
)امــام ســجاد( خضــوع و کرنــش بســیار دارد. ابوبجیــر گویــد بــا مشــاهده ایــن 
ــا  ــتیم ام ــه می دانس ــام واجب  االطاع ــو را ام ــا ت ــم: »م ــه گفت ــه ابن حنفی ــه ب صحن
شــما ایــن جــوان را آقــای خــود می خوانیــد؟« محمــد گفــت: »آری او امــام مــن 
اســت«. گفتــم: »او کیســت«، گفــت: »بــرادرزاده ام علی بــن الحســین  اســت«. 
ــر امامــت حضــرت زین العابدیــن را  و ســپس ماجــرای شــهادت حجراالســود ب

تکــرار کــرد.2
ــد  ــن ابی عبی ــار ب ــی مخت ــیعی وقت ــع ش ــی مناب ــل برخ ــق نق ــن طب همچنی
ثقفــی در ابتــدای قیامــش )ســال 66 هجــری( خــود را نماینــده اهل بیــت معرفــی 
ــرای  ــریح ب ــن ش ــری عبدالرحمان ب ــه رهب ــه ب ــیعیان کوف ــی از ش ــرد، گروه ک
راســت آزمایی ادعــای مختــار نــزد محمدبــن حنفیــه رفتــه و در ماقاتــی ســری 
ــه آن هــا  ــه ب ــد. ابن حنفی ــان نهادن ــن  در می ــد امیرالمؤمنی ــا فرزن موضــوع را ب
گفــت: »قومــوا الــی امامــی و امامکــم علی بــن الحســین...« بــا هــم نــزد علی بــن 
ــرت  ــزد حض ــی ن ــم. جملگ ــت می روی ــام شماس ــن و ام ــام م ــه ام ــین ک الحس
ســجاد  رفتنــد و امــام پــس از اســتماع ســخنان آنــان خطــاب بــه محمد بــن 
ــب  ــت لوج ــا اهل البی ــب لن ــًا تعص ــداً زنجی ــو اَّن عب ــم ل ــا َع ــود: »ی ــه فرم حنفی
ــا  ــَک هــذا االمــر فاصنــع مــا شــئت.«3 امــام ب َّیتُ ــه، و قــد َول علــی النــاس موازنت

1. اختیار معرفة الرجال، ج 1، ص 336؛ مناقب آل ابی طالب، ج 3، ص 288.
2. ذوب النضار، ص 51-53.

3. ذوب النضار، ص 97.



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج3321

ــه  ــد. در ادام ــش نهادن ــده عموی ــر عه ــار را ب ــام مخت ــن ســخن مســئولیت قی ای
ــه  ــد ک ــدند می گفتن ــارج ش ــی خ ــروه وقت ــه آن گ ــده اســت ک ــت آم ــن روای ای
ــس  ــز پ ــار نی ــد و مخت ــازه دادن ــا اج ــه م ــه ب ــن حنفی ــن و محمد ب زین العابدی
ــت و  ــن روای ــرد.1 از ای ــع ک ــیعیان را از آن مطل ــات، ش ــه ماق ــت نتیج از دریاف
مطالــب پیش گفتــه می تــوان دریافــت کــه اســتعمال نــام محمــد در قیــام مختــار 
بــر اســاس یــک هماهنگــی برنامه ریزی شــده میــان امــام و بــزرگان شــیعه بــرای 
اهــداف بلندمــدت در جهــت ارتقــاء فرهنــگ اصیــل اســامی و حفاظــت از جــان 

ولــی خــدا صــورت گرفتــه اســت.
ــت  ــرش والی ــر پذی ــل ب ــن دلی ــن و صریح تری ــه بهتری ــت ک ــن روای ــا ای ام
ــه  ــت ک ــت از آن جه ــه اس ــن حنفی ــوی محمد ب ــاجدین از س ــرت سید الس حض
منابــع حدیثــی و تاریخــِی دســت اول شــیعه و اهــل ســنت از آن یــاد نکرده انــد، 
تأمــل بیشــتری می طلبــد. البتــه در متــون تاریخــی کهــن2 موضــوع ســفر گــروه 
ــه  ــت ک ــه روای ــی ادام ــود، ول ــده می ش ــه دی ــن حنفی ــزد محمدب ــو ن حقیقت ج
ــام  ــری قی ــض رهب ــجاد  و تفوی ــام س ــر ام ــه محض ــان ب ــرف آن ــاره تش درب
ــان  ــده نش ــل آم ــه عم ــتقراء ب ــت. اس ــری نیس ــت، خب ــد اس ــه محم ــار ب مخت
ــی  ــر ابن نمــا حل ــاب ذوب النضــار اث ــار در کت ــن مســأله نخســتین ب می دهــد ای
ــیعه  ــای ش ــیاری از علم ــده و بس ــوب ش ــری مکت ــم هج ــرن هفت ــای ق از علم
ــه  ــدان ادام ــه فق ــد. اگرچ ــتناد کرده ان ــدان اس ــه ب ــرد ابن حنفی ــی عملک در ارزیاب
ــت آن را در  ــوان عل ــی می ت ــت، ول ــز اس ــه تأمل برانگی ــع اولی ــزارش در مناب گ
ــتجو و  ــندگان جس ــان و نویس ــی راوی ــات مذهب ــی و تمای ــای سیاس انگیزه ه
توجیــه کــرد. بــه خصــوص کــه در موضــوع مــورد بحــث عــاوه بــر مناســبات 
ــام  ــه انتق ــی ک ــار ثقف ــده مخت ــام کوبن ــه، قی ــجاد  و ابن حنفی ــام س ــان ام می
ســختی از قاتــان شــهیدان کربــا گرفــت نیــز مثبــت ارزیابــی می شــود. بــر ایــن 
اســاس، اگرچــه ممکــن اســت بخــش پایانــی روایــت مذکــور از ســوی حامیــان 
ــد  ــه در فراین ــا ک ــا از آنج ــد، اّم ــده باش ــل ش ــه جع ــار و محمد بن حنفی مخت

1. همان، ص 98.
2. مقتل الحسین ، ص 320؛ تاریخ الطبری، ج 6 ص 13.
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ــال  ــری دارد، احتم ــه کمت ــاع آســان تر و هزین ــات، حــذف و انقط ــِف روای تحری
ــی و  ــر هماهنگ ــه بیانگ ــجاد  ک ــام س ــا ام ــی ب ــروه اعزام ــات گ حــذف ماق
ــاس  ــائل حس ــه در مس ــن حنفی ــرت و محمد ب ــان آن حض ــازنده می ــل س تعام
ــه امامــت سید الســاجدین  اســت، تقویــت  روز و همچنیــن اعتقــاد محمــد ب

می شــود.

محمدبن حنفیه، مختار و کیسانیه
موضــوع دیگــری کــه تحلیــل و بررســی آن در تبییــن مناســبات میــان امــام 
ــاد  ــی ایج ــی و چگونگ ــد، چرای ــم می نمای ــی مه ــن عل ــجاد  و محمد ب س
فرقــه کیســانیه اســت. گــروه انحرافــی کــه بــه داعیــه امامــت محمد بــن حنیفــه 
ــی از  ــرده و برخ ــدا ک ــن  ج ــرت زین العابدی ــت حض ــود را از امام ــط خ خ
ــع  ــدند. مناب ــوی ش ــوه رض ــد در ک ــت محم ــت و غیب ــه مهدوی ــد ب ــان معتق آن
ــار ثقفــی جســتجو کــرده و  ــام مخت ملــل و نحــل ریشــه چنیــن تفکــری را در قی
ــا  ــه کســیانیه ی ــرد و فرق ــه دعــوت می ک ــه ابن حنفی ــردم را ب ــار م ــد مخت معتقدن
ــخ  ــه از ســوی بســیاری از تاری ــن موضــوع ک ــاره ای ــه تشــکیل داد.1 درب مختاری
نویســان و محدثــان شــیعه بــه خصــوص متأخریــن از آن هــا رد شــده اســت دو 
ــردم را  ــًا م ــار واقع ــا مخت ــه آی ــت آن ک ــود: نخس ــرح می ش ــی مط ــؤال اساس س
ــخ نویســان  ــر تاری ــه نقــل اکث ــه دعــوت می کــرد؟ ب ــن حنفی ــه امامــت محمد ب ب
ــرای  ــروی از ســنت رســول اهلّل و ب ــرآن و پی ــار »براســاس اطاعــت از ق مخت
ــردم  ــدگان« از م ــتم دی ــان و س ــاع از مظلوم ــا و دف ــهدای کرب ــون ش ــام خ انتق
بیعــت می گرفــت2 و در آن بیعــت هرگــز موضــوع خافــت و امامــت محمدبــن 
ــه  حنفیــه را مطــرح نســاخت؛ اگــر او واقعــًا محمــد را امــام می دانســت بایــد ب
ــه  ــته اند ک ــنت نوش ــل س ــان اه ــخ نویس ــی تاری ــه برخ ــرد. آنچ ــاره می ک آن اش
ــرد،3  ــوت می ک ــه ســوی او دع ــردم را ب ــه م ــتایش از ابن حنفی ــار ضمــن س مخت

1. الملل و النحل، ج 1، ص 147.
2. تاریخ الطبری، ج 6، ص 13؛ االمالی شیخ طوسی، ص 240.

3. تاریخ مدینة دمشق، ج 58، ص 235؛ تاریخ االسالم، ج 5، ص 21.
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ــرای  ــار ب ــه امامــت محمــد نیســت، بلکــه مخت ــر اعتقــاد و دعــوت او ب ــل ب دلی
ــت و  ــاز داش ــت نی ــی از اهل بی ــتیبانی یک ــه پش ــود ب ــام خ ــداف قی ــبرد اه پیش
چــون امــام ســجاد  بــه هــر دلیــل بــه طــور ظاهــر بــا قیــام مختــار همــکاری 
ــام  ــر و نماینــده او در قی ــر معنــوی و خــود را وزی ــه را رهب نکــرد، وی ابن حنفی
علیــه مســببان قتل عــام کربــا معرفــی کــرده اســت. پرســش دوم این کــه آیــا در 
ماجــرای قیــام مختــار خــود محمد بــن حنفیــه مدعــی مقــام امامــت بــود؟ مطالــب 
ــق  ــی طب ــت و حت ــته اس ــی نداش ــن ادعای ــد چنی ــد محم ــان می ده ــته نش گذش
برخــی اخبــار محمــد بعدهــا بــه عبداهلل بــن زبیــر گفــت بــه خــدا قســم کــه مــن 

هرگــز مختــار را بــه عنــوان داعــی و ناصــر گســیل نداشــتم.1 
بــر ایــن اســاس پرســش دیگــری مطــرح می شــود کــه چگونــه عــده ای بــه 
ــگاه  ــرض جای ــود را در مع ــی خ ــود کس ــر می ش ــدند، مگ ــد ش ــت او معتق امام
امامــت قــرار ندهــد، ولــی عــده ای بــا اعتقــاد بــه امامــت او فرقــه کیســانیه را بــه 
وجــود آورنــد. محققــان از دو منظــر ایــن مســأله را پیگیــری کــرده و می گوینــد: 
از یک جهــت پاســخ روشــن و آســان اســت و از جهــت دیگــر نیــاز بــه بررســی 
ــی  ــی مدع ــه کس ــل این ک ــر دارد. اص ــی آن عص ــی، اجتماع ــای سیاس زمینه ه
مقامــی نباشــد ولــی عــده ای براســاس انگیزه هــا و توهم هــای خاصــی، بــرای او 
ــخ  ــت و تاری ــر اس ــری امکان پذی ــوند، ام ــل ش ــه، قائ ــی بی پای ــا و عناوین مقام ه
  ــی ــرت عیس ــد: حض ــر می ده ــأله ای خب ــن مس ــق چنی ــنی از تحق ــه روش ب
ــرای خویــش نبــود و خــود  ــه گواهــی قــرآن، هرگــز مدعــی مقــام الوهیــت ب ب
را هرگــز فرزنــد خــدا نخوانــد، امــا مســیحیان چنیــن نســبت هایی بــه او دادنــد. 
عزیــر هرگــز مدعــی نبــود کــه فرزنــد خداســت ولــی یهــود او را فرزنــد خــدا 

می دانســتند.
 بنابرایــن چنــدان غیرممکــن نیســت کــه محمد بــن حنفیــه تــا پایــان 
ــوده  ــت نب ــی امام ــت خــود دعــوت نکــرده و مدع ــه امام ــش کســی را ب زندگی
باشــد، ولــی منحرفــان و ســودجویانی بــرای منافــع شــخصی یــا گروهــی وی را 

1. الطبقات الکبری، ج 5، ص 79.
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بــه دروغ امــام خوانــده باشــند.1 هــر چنــد امــام ســجاد  بــرای جلوگیــری از 
انحــراف، در شناســایی مهــدی موعــود و منجــی منظــور پیامبــر خــدا  کوشــش 
بســیار نمــود. امــا افــزون بــر نقــش ســوداگران منحــرف، عوامــل دیگــری نیــز 
در تحریــک مــردم بــه ســمت فرقــه کیســانیه و اعتقــاد بــه مهدویــت محمد بــن 

حنفیــه تأثیــر بــه ســزایی داشــتند. 
رســول خدا  در روایــات متعــددی بــر مبحــث مهدویــت و جامعــه آرمانــی 
ــن رو، همیشــه ســتمدیدگان  ــود. ازای ــرده ب ــد ک ــره الهــی تأکی حکومــت آن ذخی
ــه  ــش ریش ــا آمدن ــا ب ــد ت ــتری بودن ــام عدالت گس ــروج ام ــار خ ــیعه در انتظ ش
ظلــم و فســاد را از میــان بــردارد. امــا گاهــی ایــن انتظــار شــدید بــه خاطــر عــدم 
درک صحیــح از حقیقــت مهدویــت و شــأن واالی ایــن رهبــر جهانــی موجــب 
ــوان  ــه عن ــم و جــور ب ــع ظل ــن کوششــی در رف ــه کمتری ــان ب می شــد کــه مردم
ظهــور اندیشــه مهدویــت بنگرنــد. عــاوه بــر آن کــه در آن زمــان زمینــه تطبیــق 
نادرســت مهدویــت در فرقــه کیســانیه وجــود داشــت، زیــرا مــردم از مفهــوم و 
منطــوق روایــات نبــوی دریافتــه بودنــد کــه منجــی موعــود هم نــام و هــم ُکنیــه 
ــات را داشــت.  ــه تمــام آن خصوصی ــن حنفی رســول خدا  می باشــد و محمد ب
از ســوی دیگــر حاضــران در قیــام مختــار کــه برخــی منشــأ تشــکیل ایــن فرقــه 
ــک  ــرده و در ی ــت ک ــا او بیع ــد ب ــام محم ــه ن ــد ب ــه یابی می کنن را در آن ریش
پیــروزی نســبی بســیاری از قاتــان و ســتمگران را بــه هاکــت رســانده بودنــد.
ــا آنچــه  ــق ب ــه ای منطب ــن زمینه هــا می توانســت در شــکل گیری فرق  تمــام ای
ــه  ــن حنفی ــد محمد ب ــداهلل فرزن ــال عب ــن ح ــا ای ــد. ب ــر باش ــد مؤث آرزو می کردن
در روایتــی گفتــه اســت »قالــوا البــی یــا مهــدی الســام علیــک قــال ســبحان اهلل 
الــم انهکــم عــن هــذا انمــا المهــدی مــن هــدی اهلل عزوجــل.«2 بــر اســاس ایــن 
ــرده  ــت می ک ــد ممانع ــدی بخوانن ــردم او را مه ــه م ــه از این ک ــت، ابن حنفی روای
ــی  ــن عل ــه محمد ب ــردم ب ــی م ــعد وقت ــزارش ابن س ــق گ ــن طب ــت. همچنی اس
ــد، محمــد در تأییــد آن هــا می گفــت: »بلــه مــن  ــام مهــدی ســام می کردن ــه ن ب

1. امام سجاد  جمال نیایشگران )كتاب الکترونیکی(.
2. المستدرک، ج 3، ص 145.
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مهــدی هســتم و بــه رشــد و خوبــی هدایــت می کنــم امــا بــه نــام محمــد بــر مــن 
ــد  ــا تأیی ــه ب ــه نظــر می رســد ابن حنفی ــگاه اول ب ــد در ن ــد....1«. هرچن ســام کنی
مهــدی بــودن خــود ادعــای مهدویــت کــرده باشــد، ولــی بررســی شــخصیت و 
ــن  ــان، چنی ــدی« در آن زم ــاح »مه ــن اصط ــن تبیی ــی او و همچنی ــخ زندگ تاری
ــت از  ــای مهدوی ــه ادع ــر این ک ــاوه ب ــرا ع ــد. زی ــف می کن ــه ای را تضعی فرضی
ســوی کســی کــه صاحیــت آن را نــدارد بــه معنــای انــکار یکــی از ارکان اصــول 
ــی از  ــن فرض ــد و چنی ــن می باش ــروج از دی ــه خ ــیعه و در نتیج ــادی ش اعتق
ــی  ــه گاه ــز ک ــدی نی ــه دور اســت، اصطــاح مه ــان ب ــد امیرمؤمن ســاحت فرزن
ــخص  ــای ش ــه معن ــت ب ــرده در لغ ــد می ک ــود تأیی ــر خ ــق آن را ب ــد تطبی محم
ــاد شــده  ــات ی ــا محمــد هــم در روای هدایــت شــده و هدایت گــر اســت و گوی

ــت.  ــرده اس ــا ک ــه آن را معن همین گون
بنابرایــن ابن حنفیــه نــه تنهــا مدعــی امامــت و مهدویــت نبــوده بلکــه نوعــی 
همــکاری میــان او و امــام ســجاد  بــرای جلوگیــری از ایــن تفکــر انحرافــی 
ــاوت  ــارات متف ــا عب ــد ب ــجاد  می کوش ــام س ــرا ام ــود. زی ــاس می ش احس
ــود:  ــی فرم ــه در حدیث ــاند. چنانک ــردم بشناس ــه م ــی را ب ــود حقیق ــدی موع مه
ــوز  ــد هن ــه می گوین ــه ای ک ــد به گون ــی می مان ــردم مخف ــش از م ــا والدت ــم م »قائ
ــش  ــر گردن ــی ب ــت کس ــور بیع ــگام ظه ــه هن ــرای این ک ــت ب ــده اس ــد نش متول

نباشــد.«2 
امــام در جــای دیگــر نشــانه های قائــم موعــود را بیــان کــرده3 و در دعاهــای 
خــود بــرای فــرج آن منجــی عدالت گســتر و دیــدار بــا او دعــا می کنــد.4 
اگرچــه برخــی در رد ارتبــاط میــان محمــد بــا فرقــه کیســانیه، بــه تاریــخ پیدایــش 
ایــن فرقــه بعــد از مــرگ او اســتناد می کننــد،5 ولــی ایــن نظــر چنــدان صحیــح 
ــه  ــاد ب ــه اعتق ــود ک ــت می ش ــات دریاف ــی روای ــون برخ ــرا از مت ــد، زی نمی نمای

1. الطبقات الکبری، ج 5، ص 70.
2. كمال الدین و تمام النعمه، ص 323.

3. همان، ص 322.
4. صحیفه سجادیه )ابطحی( ص 141 و 401.

5. معجم رجال الحدیث، ج 19، ص 110.
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ــت  ــه در روای ــت. چنانک ــته اس ــود داش ــد وج ــات محم ــان حی ــانیه در زم کیس
ابوبجیــر اهــوازی کــه پیش تــر شــرح آن گذشــت، وقتــی راوی دیــدگاه محمــد 
ــار  ــد: »از کن ــد، می گوی ــن  می فهم ــرت زین العابدی ــت حض ــاره امام را درب
ــه  ــاد ب ــدم و اعتق ــین  گروی ــن الحس ــت علی ب ــه امام ــتم و ب ــد برگش محم
ــده وجــود  ــت نشــان دهن ــن روای ــی ای ــارت پایان ــردم.« عب ــرک ک کیســانیه را ت
تفکــر کیســانی در آن زمــان اســت. البتــه ایــن خبــر نــه تنهــا نقشــی بــرای محمــد 
ــت  ــای موقعی ــه از یک ســو گوی ــد، بلک ــات نمی کن ــانیه اثب ــه کیس در ایجــاد فرق
ــه برخــی او  ــه طــوری ک ــه می باشــد، ب ــان جامع ــی  در می ــد عل ــاالی فرزن ب
ــه  ــن فرق ــا ای ــد ب ــت محم ــد و از ســوی دیگــر بیانگــر مخالف ــام می پندارن را ام
انحرافــی و تــاش او در معرفــی امــام حقیقــی و هدایــت مــردم و نزدیــکان خــود 

بــه ســمت حضــرت ســجاد  اســت.

نتیجه
اگرچــه محمد بــن حنفیــه بــه لحــاظ ِســنّی از بــرادر زاده خــود بزرگ تــر و در 
میــان جامعــه بــه خصــوص در دهــه اول امامــت حضــرت زین العابدیــن شــهرت 
ــام حــج در عرفــات  ــه ای کــه یکــی از چهــار پرچــم ای بیشــتری داشــت، به گون
ــت نابســامان و آشــفته  ــار وضعی ــازات در کن ــن امتی ــود1 و تمــام ای ــام او ب ــه ن ب
ــان  ــمکش می ــت و کش ــه رقاب ــت زمین ــان، می توانس ــیعی در آن زم ــه ش جامع
محمــد و امــام ســجاد  را در موضــوع امامــت فراهــم آورد. ولــی مقــام امامــت 
ــداری در  ــژه ای اســت کــه هــر ســردار و نام ــی الهــی و دارای شــرایط وی منصب
ــرض  ــود را در مع ــارج و خ ــام خ ــن اس ــد از دی ــرپیچی کن ــت از آن س اطاع
عــذاب الهــی قــرار داده اســت. انــدک اخبــار بــه دســت آمــده از مناســبات میــان 
ــه امامــت سید الســاجدین  را می رســاند  ــاد او ب ــارم، اعتق ــام چه محمــد و ام
و اگــر در برهــه ای از زندگــی خــود بــه خطــا رفتــه، بــا هدایــت امــام خویــش 
ــده  ــم  ش ــت مصم ــتقیم والی ــط مس ــرت در خ ــی از آن حض ــاهده کرامات و مش
ــاب  ــوان اصح ــه عن ــان ب ــن علوی ــود. بنابرای ــه ب ــوارج و بنی امی ــان، خ ــه زبیری ــق ب ــر متعل ــای دیگ 1. پرچم ه

ــی، ج 2، ص 268(. ــخ یعقوب ــک: تاری ــد. )ن ــرار می گرفتن ــم او ق ــر پرچ ــه در زی ــن حنفی محمد ب
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ــت  ــال را تقوی ــن احتم ــده ای ــاد ش ــبات ی ــی مناس ــال، بررس ــر ح ــه ه اســت. ب
ــی  ــی – اجتماع ــای سیاس ــه او در برخــی عرصه ه ــش هدایتگران ــه نق ــد ک می کن
همچــون پذیــرش رهبــری قیــام مختــار بــر اســاس مصلحت هــای آن زمــان و بــا 
هماهنگــی امــام ســجاد  بــرای پیشــبرد فرهنــگ اصیــل اســامی و حفاظــت از 

جــان آن حضــرت بــوده اســت.
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و شیعیان در زمان امام سجاد وضعیت اهل بیت
رمضانمحمدی1
سیدمهدیموسوی2

چکیده
بی  شــک، امــام ســجاد در جامعــه ای زندگــی می  کــرد 
ــه آن  ــبت ب ــان نس ــرف اموی ــدیدی از ط ــای ش ــه مراقبت ه ک
حضــرت و پیروانــش،  اعمــال می شــد. مراقبت هــای کــه ســبب 
ــا آن  ــد ب ــه نتوان ــی کاری و تقی ــا مخف ــز ب ــی ج ــد کس می ش
حضــرت رابطــه برقــرار کنــد. از طــرف دیگــر نیــز آشــوب ها 
ــلمانان  ــت مس ــش و امنی ــهمگین، روح آرام ــای س و رویداده
ــه  ــد ب ــه امی ــرده و هرگون ــراب ک ــی و اضط ــار نگران را دچ
زندگــی را از میــان آنــان بــرده بــود. در چنیــن فضایــی، امــام 
ــا تبییــن ابعــاد عرفانــی اســام، امیــد را در بیــن  ســجاد ب
مســلمانان زنــده و بــه حفاظــت از جامعــه اســامی پرداخــت 
و زمینــه را بــرای تبییــن ابعــاد علمــی اســام و تثبیــت مذهــب 
ــوه  ــیله نح ــاخت و بدین وس ــم س ــای آن فراه ــیعه و باوره ش

ــروان خــود آموخــت.  ــه پی ــارزه در شــرایط ســخت را ب مب
ــل  ــت در اوای ــت اهل بی ــت وضعی ــوان گف ــن می ت بنابرای
ــرت  ــت آن حض ــر امام ــا اواخ ــرت ب ــت آن حض دوران امام
امــام،  بــوده اســت. زمینه ســازی های فرهنگــی  متفــاوت 
ــی  ــی و فرهنگ ــای سیاس ــیعیان را از تنگناه ــت و ش اهل بی
خــارج ســاخت و آنــان را دوبــاره بــه تهدیــد جدیــدی بــرای 

ــرد. ــدل ک ــان ب اموی

1. استادیار پژوهشگاه حوزه دانشگاه.
2. دانشجوی كارشناسی ارشد، تاریخ تشیع.
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 ،شــیعیان، اهل بیــت ،واژگان کلیــدی: امــام ســجاد
صحیفــه ســجادیه.

مقدمه
امویــان از آغــاز دعــوت اســامی، در برابــر ایــن دعــوت موضــع خصمانــه ای 
در بیــش گرفتنــد و بــه مخالفــت بــا آن برخواســتند. در طــول رســالت 23 ســاله 
ــا آن حضــرت را امویــان بــه دوش کشــیده  رســول خــدا، پرچــم مخالفــت ب
ــد و  ــدر، اح ــای ب ــتا، غزوه ه ــن راس ــد؛ در ای ــازماندهی کردن ــان را س و مخالف
احــزاب را کــه از ســخت ترین جنگ هــا بــر علیــه رســول خــدا بــود، تــدارک 
ــد.1 در فتــح مکــه از روی  ــه اســام گــردن ننهادن ــا فتــح مکــه ب ــان ت ــد. آن دیدن
اکــراه تســلیم شــده امــا کفــر خــود را پنهــان داشــتند تــا یارانــی بــر آن بیابنــد.2 
امویــان در دوره دو خلیفــه نخســت بــه نفــوذ در دســتگاه خافــت پرداختنــد، بــا 
ــرار  ــان ق ــدی در دســت آن ــام پســت های کلی ــوم تم ــه س ــدن خلیف روی کار آم
ــه، در  ــی خلیف ــه خون خواه ــه بهان ــوم، ب ــه س ــدن خلیف ــته ش ــا کش ــت. ب گرف
ــد  ــتادند و تمام ق ــی ایس ــرت عل ــت، حض ــرد اهل بی ــاخص ترین ف ــل ش مقاب
وارد درگیــری سیاســی و نظامــی بــا آن حضــرت و شــیعیانش شــده و بــه قلــع 
ــت  ــیعیان و اهل بی ــادی از ش ــده زی ــذا ع ــد؛ ل ــان پرداختن ــختانه آن ــع سرس و قم

رســول خــدا  را بــه شــهادت رســاندند.3
ــاب  ــا اصح ــی ب ــت، همراه ــه اهل بی ــان علی ــی آن ــدام نظام ــتین اق نخس
ــان  ــت و از مدافع ــمنان اهل بی ــخت ترین دش ــروان از سرس ــت.4 م ــل اس جم
سرســخت خلیفــه ســوم از اصحــاب شــاخص جمــل بــود. او در خانــه عثمــان 
بــا مخالفــان عثمــان جنگیــد و بعــد از کشــته شــدن عثمــان بــا ســران جمــل بــه 
 بصــره رفــت و نهایــت بــه دســت حضــرت اســیر شــد، امــا حضــرت علــی

1. بیهقی،  دالئل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشریعة، ج 5، ص 60.
2. مفید،  جمل، ص 51.

3. طبرسی، االحتجاج، ج 2، ص 295؛ ابن كثیر، البدایة و النهایة، ج 7، ص 322.
4. منقری، وقعه صفین،  ص،571.
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بــه او امــان داد،  و او بعــد از بیعــت بــا حضــرت بــه مدینــه برگشــت،1 امــا بعــد 
ــروان  ــختانه پی ــد و سرس ــان او ش ــق و از والی ــه ملح ــه معاوی ــن ب ــرد صفی از نب
اهل بیــت را دنبــال کــرد و مانــع از دفــن شــدن امــام حســن مجتبــی  در کنــار 

جــد بزرگوارشــان شــد.2
ــود  ــت خ ــا برک ــر ب ــام عم ــان در تم ــان امیرمؤمن ــت و در رأس آن اهل بی
بــه مبــارزه بــا امویــان مشــغول بــود، بعــد از شــهادت آن حضــرت، امــام حســن 
مجتبــی ، بــرای حفــظ پیــروان خــود ناچــار بــه صلــح بــا معاویــه شــد.3 بــا 
ــد و  ــوده ش ــت گش ــرای اهل بی ــدی ب ــل جدی ــن فص ــام حس ــری ام کناره گی
ــام  ــان ام ــدار گشــت. در زم ــت پدی ــرای اهل بی ــرایط ب ــی از ســخت ترین ش یک
حســین، درگیــری شــدید و خونیــن نظامــی بیــن امویــان و اهل بیــت بــه 
شــهادت امــام حســین و افــراد برجســته ای از اهل بیــت رســول خداانجامید 
ــم زد.  ــان رق ــیعیان آن ــت و ش ــرای اهل بی ــام را ب ــن ای ــی از بحرانی تری و یک
ــخت ترین  ــجاد در س ــام س ــین ام ــام حس ــهادت ام ــس از ش ــن  رو، پ ازای

شــرایط بــه امامــت رســید.
ــه  ــاب ب ــعری در خط ــائب اش ــن س ــک ب ــا مال ــس ی ــن ان ــد ب ــخنان یزی س
شــیعیان، گویایــی وضعیــت اهل بیــت در زمــان امــام ســجاد اســت او خطــاب 

ــت: ــت می گف ــروان اهل بی ــه پی ب
ــه  ــت ب ــبب ارادت و محب ــه س ــما را ب ــن ش ــل از ای ــیعیان قب ــروه ش ای گ
ــمان  ــد، چش ــع می کردن ــان را قط ــت ها و پاهایت ــتند، دس ــت می کش اهل بی
ــد،  ــل می آویختن ــاخه های نخ ــر ش ــما را ب ــاختند و ش ــور می س ــما را ک ش
ــما را  ــوند ش ــروز ش ــما پی ــر ش ــت ب ــمنان اهل بی ــر دش ــز اگ ــون نی اکن

 4 می کشــند. 
بعــد از واقعــه کربــا اهل بیــت بــه رهبــری امــام ســجاد وارد مرحلــه 
ــد.  ــی ش ــن مجتب ــام حس ــی ام ــان حت ــخت از زم ــب س ــه مرات ــد و ب جدی

1. شریف قرشی، زندگانی حضرت امام حسین، ج 1، ص 151.
2. بحرانی،  بهجة النظر، ص 62.

3. ابوجعفر اسکافی، المعیار و الموازنه، ص 99؛ دینوری، اخبار الطوال، ص 220.
4. طبری، ج 4، ص 503؛ ابن اعثم، همان، ج 6، ص 108، 109.
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ــر داد.  ــان تغیی ــا اموی ــورد ب ــود را در برخ ــتراتژی خ ــرت اس ــن رو، آن حض ازای
ــان  ــاخص آن ــرد ش ــت و ف ــه اهل بی ــیعیان، ب ــژه ش ــه وی ــلمانان، ب ــوم مس عم
ــای  ــا فض ــتند، ام ــش می نگریس ــش خوی ــه نجات بخ ــه مثاب ــجاد، ب ــام س ام
سیاســی و اجتماعــی به شــدت تحــت تأثیــر فشــارهای ســنگین امویــان طــوری 
ــای  ــت پایه ه ــد نخس ــه بتوان ــرد ک ــت می ک ــوری حرک ــد ط ــام بای ــه ام ــود ک ب
فکــری جامعــه را تغییــر و جامعــه اســامی را کــه زیــر پــای امویــان لــه شــده 

ــود نجــات دهــد. ب

وضعیت اهل بیت و شیعیان پس از واقعه کربال
تعــداد قابل توجهــی از شــخصیت های برجســته اهل بیــت بــه ویــژه 
امــام حســین در کربــا شــهید شــدند. بــا وجــود شــخصیت برجســته ای مانند 
محمــد بــن حنفیــه کــه از فرزنــدان ذکــور باقــی مانــده حضــرت علــی بــود 
 ــام ســجاد ــه ام ــه ب ــری جامع ــادی شــیعیان، رهب ــای اعتق ــر باوره ــا ب ــا بن ام
رســید. عــاوه بــر محمــد بــن حنفیــه1 شــخصیت برجســته دیگــر از هاشــمیان و 
شــاگرد ممتــاز امــام علــی  ابــن عبــاس نیــز زنــده بــود کــه ســخت موردتوجــه 
ــراد تأثیرگــذار در سیاســت  ــای راشــده از اف ــود و هــم در عصــر خلف ــان ب اموی

ــت.2 ــه شــمار می رف ــه اســامی ب جامع
ــاس کــه  ــه و ابن  عب ــن حنفی ــی اب ــاز دو شــخصت مذکــور، یعن موقعیــت ممت
ــد،  ــه بودن ــاد موردتوج ــن زی ــم و س ــه بنی هاش ــاب ب ــت انتس ــه جه ــردو ب ه
ــه  ــاه در جامع ــدت کوت ــرای م ــو ب ــتند ول ــجاد  را می توانس ــام س ــری ام رهب
ــخصیت  ــن دو ش ــر ای ــد. تأثی ــرار دهن ــود ق ــعاع خ ــه تحت  الش ــران زده مدین بح
هاشــمی از بعــد عقیدتــی و سیاســی قطعــًا می توانســت جامعــه شــیعی را 
ــدر  ــای پ ــه در جنگ ه ــن حنفی ــد ب ــه محم ــژه ک ــد. به وی ــب کن ــود جل ــه خ ب
بزرگــوار امیرمؤمنــان حضــور داشــت و موردتوجــه آن حضــرت بــود.3 ازایــن رو، 

1. الخبار الطوال، ص 289؛ ابن حجر، الصابة فی تمییز الصحابة، ج 6، ص 277.
2. بالذری، أنساب الشراف، ج 1، ص 57؛ الصابة فی تمییز الصحابة، ج 1، ص 54.

3. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه،  ج 4، ص 105.
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ــام  ــت ام ــد و موقعی ــیعیان باش ــه ش ــخت موردتوج ــت س ــه می توانس ــن حنفی اب
ــاز  ــن دوره می توانســت آغ ــع ای ــد، در واق ــا مشــکل مواجــه کن ســجاد را ب
ــی  ــران و گمراه ــار حی ــیعه را دچ ــد و ش ــم باش ــی بنی هاش ــات درون اختاف
ــام ســجاد و باروهــای درســت  ــا شــخصیت برجســته ام ــد،  ام بیشــتری بکن
ابــن حنفیــه مانــع از بــه هــم ریختگــی جامعــه شــیعه و درســت شــدن مشــکاتی 
از ناحیــه بنی هاشــم بــرای امــام شــد. البتــه دالیلــی متقنــی کــه ثابــت کنــد وی 
ــر منازعــه  ــی ب ــی مبن ــدارد، گرچــه روایت ــرده باشــد وجــود ن ادعــای امامــت ک
ــه نطــق  ــردم ب ــده ای از م ــت و شــهادت ع ــر ســر امام ــام ســجاد ب ــا ام او ب
ــر مبنــای  ــه نفــع امــام ســجاد وجــود دارد. البتــه ب و گواهــی حجراالســود ب
همیــن روایــت نیــز محمــد بــن حنفیــه بعــد از شــهادت حجراالســود، امامــت آن 
حضــرت را پذیرفتــه اســت.1 بــر پایــه برخــی روایــات دیگــر ابــن حنفیــه مــردم 

ــت.2 ــرده اس ــوت ک ــت دع ــه اهل بی را ب

اوضاع سیاسی عصر امام سجاد
ــدر در  ــروی مقت ــوان نی ــه عن ــان ب ــی اموی ــهادت حضــرت عل ــد از ش بع
ــیعیان آن  ــاران و ش ــع ی ــع و قم ــه قل ــرف ب ــد و از یک ط ــی ماندن ــه باق جامع
حضــرت پرداختنــد؛ از طــرف دیگــر، از هیــچ تبلیغــی بــرای ســرکوبی شــیعیان 
کــه از آنــان بــه عنــوان ترابیــه3 یــاد می شــد دریــغ نورزیدنــد. در زمــان ســفیانیان، 
ــده  ــر عه ــراق را ب ــت ســرکوبی شــیعیان در سرتاســر ع ــه، مأموری ــن ابی ــاد ب زی

ــه  ــد ب ــد معتق ــود: ابوخال ــادق فرم ــام ص ــدی، ج 1، ص 485. ام ــالم اله ــوری بأع ــالم ال ــی،  إع 1. طبرس
امامــت محمــد بــن حنفیــه بــود و از كابــل حركــت كــرد و بــه ســوی مدینــه آمــد در مدینــه شــنید محمــد بــن 
ــه طــوری  ــرادرزاده ات را ب ــد گفــت: ب ــا ســیدی« خطــاب می كنــد ابوخال حنفیــه حضــرت ســجاد را »ی
مــورد خطــاب قــرار داده ای كــه احــدی وی را ایــن چنــان خطــاب نمی كنــد محمــد گفــت: وی در نــزد حجــر 
اســود بــا مــن محاكمــه كــرد و مــن از حجــر شــنیدم می گفــت امــر امامــت را بــه بــرادرزاده ات واگــذار زیــرا كــه 
وی بــه ایــن امــر از تــو ســزاوارتر اســت پــس از ایــن جریــان ابوخالــد از عقیــده ســابق خــود دســت برداشــت 

و بــه امامــت حضــرت ســجاد معتقــد گردیــد. )زندگانــی چهــارده معصــوم، ص 362(.
2. تاریخ طبری، ج 4، ص 393.

3. ابــن ســعد، ترجمــة االمــام الحســن، ص 184؛ مرتضــی العاملــی،  الصحیــح مــن الســیرة النبــی العظــم، ج 20، 
ص 233.
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داشــت1 و در زمــان مروانیــان کــه هم عصــر امــام ســجاد بــود، حجــاج بــن 
یوســف ثقفــی ایــن مأموریــت را عهــده دار شــد.2 

بنابرایــن اوضــاع سیاســی عصــر امــام ســجاد  نیــز ماننــد عصــر ســفیانی 
ــود.3  ــر ســرکوب شــیعیان ب ــر قــدرت نظامــی و مبتنــی ب ــه شــدت تحــت تأثی ب
لــذا امــام ســجاد  از اوایــل امامــت خــود در بدتریــن شــرایط قــرار داشــت. در 
مجلــس یزیــد، خطیــب بــه دســتور او از امــام علــی و امــام حســین بــا 
نکوهــش یــاد کــرد کــه مــورد اعتــراض امــام ســجاد قــرار گرفــت.4 در واقعــه 
حــره بــا ایــن کــه امــام ســجاد  خانــواده مــروان را بــه درخواســت او در پنــاه 
ــا آن حضــرت نکاســت  ــا از دشــمنی مــروان ب ــه خــارج کــرد، ام خــود از مدین
ــرار  ــی اص ــرت عل ــان حض ــی از امیرمؤمن ــه بدگوی ــه ب ــر مدین و او در مناب
می ورزیــد و اســتواری دولــت خــود را در دشــمنی بــا اهل بیــت و شــیعیان آنــان 
می دیــد.5 بنابرایــن، سیاســت امویــان در هــر دو شــاخه ســفیانی و مروانــی مبتنــی 
ــت های  ــال سیاس ــه دنب ــود. ب ــان ب ــروان آن ــت  و پی ــا اهل بی ــمنی ب ــر دش ب
ــراق  ــژه در ع ــه روز به وی ــز روز ب ــی نی ــای سیاس ــان ناآرامی ه ــه اموی بی رحمان
ــه  ــات ب ــی اعتراض ــت  در پ ــاخصی از اهل بی ــراد ش ــت. اف ــترش می یاف گس
ــن  ــی ب ــدند. یحی ــدان ش ــه زن ــا روان ــته ی ــاج کش ــط حج ــود توس ــع موج وض
ــراد  ــن اف ــه ای ــی، از جمل ــاد نخع ــن زی ــل ب ــر و کمی ــن جبی ــل، ســعید ب ام طوی
بودنــد کــه توســط حجــاج دســتگیر و بــه بدتریــن وضــع بــه شــهادت رســیدند6. 
حجــاج در مــورد عبــداهلل بــن مســعود می گفــت: »اگــر بــر بــرده هذیــل دســت 

ــی زدم«.7  ــش را م ــم گردن می یافت
عــاوه بــر شــیعیان، گروهــای دیگــری ماننــد خــوارج صفریــه و عبدالرحمــان 

1. ابن اعثم، الفتوح، ج 4، ص 180؛ طبری، ج 5، ص 220.
2. تاریخ خلیفة بن خیاط، ج 1، ص 275.

3. باقر شریف قرشی، االمام السجاد، ج 2، ص 346؛ االمام الحسین، ص 339.
4. ابن طاووس، اللهوف، ص 88.

5. عطاردی، مسند المام السجاد، ج 1، ص 148. الیستقیم لنا المر إال بذلک.
6. طوسی، اختیار معرفه الرجال، ص 123.

7. ابن كثیر، البدایه و النهایه، ج 9، ص 128.
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بــن اشــعث نیــز بــر حجــاج شــوریدند، حجــاج بــر خــوارج صفریــه نیــز غلبــه 
یافــت، امــا از عبدالرحمــان بــن اشــعث )ســال 80( شکســت خــورد و حجــاج 
ناچــار دســت بــه دامــن عبدالملــک بــن مــروان شــد.1 امویــان بعــد از پیــروزی 
بــر خــوارج و ســایر مخالفــان سیاســی خــود، دســت بــه کارمتفــرق کــردن و از 
بیــن بــردن هرگونــه تاش آنــان شــدند و توانســتند بــا قدرت طلبــی آزادی هــای 
ــت:  ــه می گف ــه معاوی ــوری ک ــد همان ط ــان بگیرن ــردم را از دستش ــی م سیاس
»زمانــه ماییــم، هــر کــه را بخواهیــم پســت می کنیــم و هــر کــه را مایــل باشــیم 
ــام  ــی از ام ــه روایت ــر پای ــه ب ــود ک ــن سیاســت ب ــه همی ــم«.2 در ادام ــاال می بری ب
ــد  ــه می ش ــر گفت ــا کاف ــق ی ــه کســی زندی ــی اگرب ــزد حجــاج ثقف صــادق  ن

ــه می شــد.3 ــه او شــیعه علــی گفت ــا ب ــود ت ــر ب بهت
بنابرایــن، در عصــر امــام ســجاد نظــام سیاســی حاکــم بــر بخــش وســیعی 
از جهــان اســام، نظــام غیرمشــروع و ســفاک امــوی بــا والیــان خون ریــزی مثــل 
حجــاج بــن یوســف ثقفــی اســت کــه از هیــچ کوششــی بــرای محــو اســام و 
ــا ایــن وجــود، موضــع امــام  اهــل و بــه تبــع پیــروان آن هــا دریــغ نورزیدنــد. ب
ســجاد در تمــام حرکت هــای سیاســی مخالفــان موضــع بی طرفانــه و مبتنــی 
بــر کناره گیــری از سیاســت داشــت و دشــمن هیــچ بهانــه ای از آن حضــرت در 
ــود و بســیاری از  ــا آن حضــرت به شــدت تحــت مراقبــت ب دســت نداشــت، ام
ــه،  ــد الحنیف ــن محم ــر ب ــد جعف ــت مانن ــه اهل بی ــه جهــت انتســاب ب ــان ب علوی
ــن  ــاس ب ــن العب ــون4 و فضــل ب ــرادرش ع ــر و ب ــن جعف ــداهلل ب ــن عب ــر ب ابوبک
ربیعــة بــن الحــارث 5 و ... تحــت تعقیــب حجــاج قــرار گرفتــه اموالشــان مصادره 

ــه شــهادت رســیدند6. ــان ب و خانه هایشــان تخریــب و نهایــت بســیاری از آن
ــز  ــر نی ــان توســط آل  زبی ــا مروانی ــان ب ــدان اهل بیــت و شــیعیان هم زم خان

1. همان، ص 35.
2. سبط بن جوزی، تذكره الخواص، ص 235.

3. أعیان الشیعة، ج 1، ص 27.
4. مقاتل الطالبین،  ص 122.

5. همان.
6. كفایة الخیار فی حل غایه االختصار، ص 160.
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کــه در عصــر امــام ســجاد بــر بخــش دیگــر از جهــان اســام یعنــی حجــاز 
مســلط شــده بودنــد، مــورد ظلــم و تعــدی قــرار داشــتند. عبــداهلل بــن زبیــر در 
  ــی ــا آل عل ــی مکــر اســام پرچــم دار دشــمنی ب ــت نب ــد و بعث ــز توحی مرک
ــداهلل  ــه و عب ــن حنفی ــر این کــه ســعی داشــت، محمــد ب ــر عــاوه ب ــود. ابن  زبی ب
ــتی  ــو ناشایس ــه نح ــد ب ــه دور کن ــری جامع ــای رهب ــاس را از صحنه ه ــن عب ب
بــر علیــه خانــدان رســول خــدا تبلیغــات گســترده ای انجــام مــی داد. شــدت 
ــای  ــی در خطبه ه ــه حت ــود ک ــدی ب ــه ح ــر ب ــدان پیامب ــا خان ــمنی او ب دش
خــود از ذکــر صلــوات بــر رســول خدانیــز خــودداری می کــرد و دلیــل آن را 
اهل بیــت آن حضــرت عنــوان کــرده و می گفــت »إن لــه أَُهیــل ســوء فــإن ُذکــر 
وا أعناقهــم لِِذکــره؛1 او دارای خانــواده کوچکــی اســت کــه وقتــی یــادی از  ــدُّ َم
او بشــود، همــه ایــن خانــواده گــردن خــود را دراز می کننــد! البتــه ابــن زبیــر بــه 
ایــن حــد اکتفــا نکــرده و در ایــن زمینــه تعبیرهــای تندتــری نیــز داشــت2 و از 
گفته هــای معــروف اوســت کــه می گفــت: »بیــت ســوء ال أول لهــم و ال آخــر«. 
ایــن تعبیــرات ابــن زبیــر، گــواه ایــن جملــه حضــرت علــی  کــه فرمــود: »مــا 
زال الزبیــر منــا أهــل البیــت حتــی نشــأ ابنــه المشــؤوم عبــداهلل«3 همچنیــن ابــن 
زبیــر علویــان را کــه از بیعــت بــا او امتنــاع کــرده بودنــد را دســتگیر و تهدیــد بــه 
قتــل و ســوزاندن کــرد کــه فرســتادگان مختــار بــا هجــوم ناگهانــی و بدون ســاح 

آن هــا را نجــات دادنــد.4
امــام ســجاد وضعیــت شــیعیان را در عصــر امویــان در یــک تشــبیه دقیــق 
بــه وضعیــت قــوم بنی اســرائیل در بیــن فرعونیــان تطبیــق داده اســت کــه بچــه 
ــن  ــا ای ــا ب ــتند.5 ام ــه می داش ــان را نگ ــتند و زنانش ــان را می کش ــدان آن و فرزن
ــروان  ــر پی ــود، و عــاوه ب ــان و بخشــنده و ب ــه همــه مهرب ــام نســبت ب حــال ام

1. بالذری، انساب االشراق، ج 4، ص 29.
2. ابن ابی الحدید، ج 4، ص 62، ج 20، ص 127، 128؛ ابن عبدربه، العقد الفرید، ج 5، ص 161.

3. همان، ج 20، ص 102.
4. یعقوبــی، تاریــخ، ج 2، ص 261؛ در روایــت دیگــری 17 نفــر آمــده. نکـــ: ابــن ابــی الحدیــد، همــان، ج 20، 

ص 123، 124.
5. ابن سعد، طبقات الکبری،  ج 5، ص 218.
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اهل بیــت، نســبت بــه دشــمنان خــود نیــز از هیــچ خیــری دریــغ نداشــت. نقــل 
اســت زهــری مرتکــب گنــاه و بــه روایتــی مرتکــب قتلــی شــد و خانــه و زندگی 
خــود را رهــا کــرد، چــون بــه نــزد امــام ســجاد رســید، امــام بــه او فرمــود: 
»ناامیــدی تــو از رحمــت الهــی کــه همه چیــز را فــرا گرفتــه اســت، از گناهــت 
ــالت  ــه رس ــت از این ک ــر اس ــد دانات ــت: »خداون ــری گف ــت«. زه ــر اس بزرگ ت

ــد«.1 ــرار می ده ــا ق خــود را کج

اوضاع فرهنگی عصر امام سجاد
ــه  ــان ب ــان اســام دوران اموی ــای فرهنگــی جه ــفبارترین دوره ه ــی از اس یک
ویــژه شــاخه مروانــی آن اســت. در روزگاری خافــت امویــان روز بــه روز جامعه 
ــردم  ــی م ــت دین ــگ و تربی ــد و فرهن ــی گردی ــی ته ــای دین ــامی از آموزه ه اس
ــه عنــوان رهبــران دینــی جامعــه، ارزش هــای جاهلــی را  مختــل شــد. امویــان ب
میــان مــردم احیــا و رواج دادنــد. انحطــاط فرهنگــی جامعــه اســامی عصــر اموی 
بــه حــدی اســت کــه در زمــان امــام ســجاد مــردم نمی دانســتند، چگونــه بایــد 
ــاره اوضــاع اســف بار فرهنگــی  نمــاز بخواننــد و یــا حــج بــه جــا بیاورنــد. درب
عصــر امــوی از انــس بــن مالــک نقــل شــده اســت کــه گویــد: »مــا اعــرف شــیئا 
ممــا کان علــی عهــد رســول اهلل؛ از آنچــه در زمــان رســول خــدا  بــوده چیــزی 
ــک شــدم و او را  ــن مال ــر انــس ب ــد: »وارد ب ــده اســت«. زهــری گوی باقــی نمان
تنهــا و در حــال گریــه یافتــم. گفتــم چــه چیــزی شــما را گریــان کــرده اســت«، 
گفــت: »از زمــان رســول خــدا  غیــر از ایــن نمــاز چیــزی باقــی نمانــده و آن 

هــم ضایــع شــده اســت«.2 
اصــوالً سیاســت فرهنگــی امویــان اســام  گریزی و دور کــردن مــردم از ســنت 
و ســیره واقعــی رســول خــدا  بــود.3 بــا توجــه بــه سیاســت فرهنگــی امویــان، 
اهل بیــت و پیــروان آنــان در بایکــوت شــدید فرهنگــی بودنــد. در ایــن شــرایطی 

1. ابن كثیر، البدایه و النهایه، ج 9، ص 107.
2. الصحیح من سیره نبی االعظم، ج 2، ص 28.

3. جعفر مرتضی عاملی، دراسات و بحوث فی التاریخ االسالمی، ج 1، ص 83.
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کــه بــه لحــاظ سیاســی هــم بســیار ســخت و دشــوار بــود، امــام ســجاد  بــا 
روی آوردن بــه احیــای فرهنــگ دعــا و عبــادت و آمــوزش هســته مرکــزی دیــن 
ــا خداونــد، کار خــود را آغــاز کــرده و ادامــه داد. او بــه  یعنــی ایجــاد ارتبــاط ب
احیــای حدیــث رســول اهلل پرداخــت و تــاش کــرد تــا دیــن صحیــح و درســت 

را بــه مــردم آمــوزش دهــد.1
شــایع ترین و ملموس تریــن فعالیت هــای فرهنگــی کــه مرتــب تکــرار 
می شــد و موجبــات آزار تدریجــی اهل بیــت و شــیعیان را فراهــم می کــرد، 
دشــنام و ناســزاگویی بــر امــام علــی بــر روی منابــر و مأذنه هــا و خطبه هــای 
ــان  ــق اموی ــای عمی ــاهد کینه ه ــه ش ــزاگویی ک ــن ناس ــود.2 ای ــه ب ــاز جمع نم
نســبت بــه اهل بیــت و پیــروان آنــان بــود بــه جهــت اصــرار امویــان بــر انجــام 
ــژه بخــش مهمــی از  ــه وی ــی بخشــی از مســلمانان ب ــی دین ــی از زندگ آن، جزی
رفتارهــای دینــی شــامیان قلمــداد شــد. چنانکــه در داســتان معــروف مــرد شــامی 
آمــده اســت، او بــه محــض دیــدن امــام ســجاد بی دلیــل شــروع بــه ناســزا و 

دشــنام کــردن آن حضــرت کــرد.3
ــد،  ــه نمی ش ــوارد خاص ــن م ــه ای ــان ب ــی اموی ــت های فرهنگ ــه سیاس البت
ــا  ــر آن ه ــرده و ب ــد ک ــت تردی ــروان اهل بی ــای پی ــن باوره ــه در بدیهی تری بلک
ــه  ــه بهان ــی ب ــف ثقف ــن یوس ــاج ب ــه حج ــت ک ــل اس ــد، نق ــازات می کردن مج
این کــه امــام حســین فرزنــد دختــری رســول خــدا اســت از ذریــه رســول 
ــت دروغ  ــاج گف ــه حج ــر ب ــن معم ــی ب ــد. یحی ــر ش ــودن او را منک ــدا ب خ
می گویــی. حجــاج از او خواســت کــه یــا بــر مدعایــش دلیــل اقامــه کنــد یــا او 
یتـِـِه  را خواهــد کشــت. یحیــی گفــت: خداونــد در قــران فرمــود اســت: )َو مـِـْن ُذرِّ
ــر  ِــک ...(. 4 بناب ــاُروَن َو کذل ــی َو ه ــَف َو ُموس ــوَب َو یوُس ــَلیماَن َو أَی داُوَد َو ُس
ــه ابراهیــم اســت و ایــن انتســاب از  ایــن آیــه شــریفه، حضــرت عیســی از ذری

1. محمد سهیل طقوش، دولت امویان،  ص 97.
2. سید محسن امین، اعیان الشیعه، ج 1 ص 37.

3. بحاراالنوار، ج 46، ص 96.
4. سوره انعام، آیات 83- 87.
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طریــق مــادرش مریــم اســت. حجــاج ســخنان یحیــی را تصدیــق کــرد، امــا بــاز 
ــد نمــود.1 او را تبعی

 ایــن سیاســت  حاکمــان، باعــث کاهــش شــدید شــیعیان اعتقــادی اهل بیــت
می شــد. گفتــار امــام صــادق نیــز حاکــی از رشــد کنــد تشــیع در ایــن زمــان 
اســت کــه فرمودنــد: »پــس از شــهادت امــام حســین همــه مرتــد شــدند جــز 
ســه تــن: ابوخالــد کابلــی، یحیــی بــن ام طویــل و جبیــر بــن مطعــم، ســپس مردم 
ــه  ــود ک ــن ب ــر ای ــان ب ــاش اموی ــام ت ــاد شــدند.« تم ــتند و زی ــه ایشــان پیوس ب
ــردم نســبت  ــت م ــه و محب ــده و عاق ــت اهل بیــت مجهــول مان ــدر و منزل ق
ــه  ــاد به طوری ک ــر افت ــز اقدامتشــان مؤث ــن راه نی ــد و در ای ــش یاب ــان کاه ــه آن ب
ــار و  ــوع رفت ــام ن ــر اس ــان پیامب ــه از زم ــه ک ــه و مدین ــل مک ــهرهایی مث در ش
ــده  ــدان عصمــت و طهــارت شــنیده و دی ــاره خان وصیت هــای حضــرت را درب
ــا  ــد:  »م ــجاد فرمودن ــام س ــذا ام ــد؛ ل ــت نمی ش ــه اهل بی ــی ب ــد، توجه بودن
بمکــة و المدینــة عشــرون رجــا یحبّنــا«.2 ایــن ســخن امــام حاکــی از آن اســت 
ــه وجــود نداشــتند بلکــه  ــادار و معتقــد در مکــه و مدین کــه نه تنهــا شــیعیان وف
افــرادی هــم کــه محــب اهل بیــت باشــند تعدادشــان بــه بیســت نفــر نمی رســید. 
ــی  ــگ جاهل ــج فرهن ــتین و تروی ــام راس ــت دوری از اس دوری از اهل بی
ــن  ــی ای ــی و فرهنگ ــاط اخاق ــت. انحط ــان رواج می یاف ــط اموی ــه توس ــود ک ب
دوری در حــدی اســت کــه فســق و فجــور در ایــن دوره امــری طبیعــی اســت 
و هیــچ توجهــی بــه مقدســات اســام نمی شــد. دو شــهر مکــه و مدینــه مرکــز 
غنــا و آوازه خوانــی کنیــزکان تبدیــل شــد. آوازه خوانــی در مدینــه چنــان معمــول 
ــع از آن  ــم مان ــدان ه ــتند و عاب ــد نمی دانس ــمندان آن را ب ــه دانش ــود ک ــده ب ش

نمی شــدند.
ــکان برخــورد مناســب وجــود  ــام ســجاد ام ــرای ام ــی ب ــن فضای در جنی
ــیده و  ــا را پوش ــود، حرف ه ــا وارد ش ــودآگاه دل ه ــد از ناخ ــذا بای ــت، ل نداش
ــی را  ــود کودک ــی نمی ش ــود مزاحم ــر وج ــه خاط ــه ب ــا ک ــد. آنج ــده بزن پیچی

1. ابن كثیر، البدایه و النهایه، ج 9، ص 126.
2. ابن ابی الحدید،  ج 4، ص 105.
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ــرم و  ــوای گ ــنود. نج ــران بش ــا دیگ ــد ت ــه در می گوین ــرد ب ــت ک ــتقیم تربی مس
زمزمــه عاشــقانه آن هــم بــا ســوز دل و اشــک چشــم و زیبایــی و لطافــت بیــان 
ــورد  ــر از برخ ــوا عمیق ت ــن نج ــد و ای ــود می خوان ــه خ ــته ای را ب ــر دل شکس ه
ــره  ــجاد از آن به ــام س ــه ام ــت ک ــی اس ــای تربیت ــتقیم و لطافت ه غیرمس
ــای  ــه در دنی ــی ک ــع بحران ــک مقط ــا در ی ــوای دل نه تنه ــا و نج ــرد. دع می ب
ــن و روش  ــوذ مطمئ ــرکش، راه نف ــای س ــرور و روح ه ــای مغ ــده روان ه پیچی
برخــورد مناســبی اســت.1 بنابرایــن امــام ســجاد جــو فرهنگــی جامعــه را بــا 
دعــا هدایــت کــرد، نــه تنهــا جامعــه شــیعه بلکــه جامعــه مســلمانان را از نظــر 
ــن  ــا مهم تری ــب دع ــرد و در قال ــت ک ــام هدای ــی اس ــیر اصل ــه مس ــی ب فرهنگ
ــه امامــت و اصــول و فــروع دینــی را طــرح کــرد.  مســائل و مطالــب مربــوط ب
البتــه بــا همــه ایــن تاش هــای امــام ســجاد، امامــت در عصــر آن حضــرت 
پوشــیده و مخفــی بــود، و جــز در نظــر آن گــروه از مؤمنــان کــه از آن حضــرت 
ــن مســائل توجــه نداشــت.2 ــه ای ــق ب ــه طــور عمی ــد، کســی ب ــروی می کردن پی

نتیجــه ایــن کــه تمــام مســائل فرهنگــی کــه در عصــر بعثــت در جاهلیــت بین 
ــات  ــان نیــز پــس از ســر کار آمــدن همــه جریان ــان داشــت، اموی مشــرکان جری
ویرانگــر فرهنگــی عصــر جاهلیــت را گرفتنــد و بــه ترویــج آن پرداختنــد و کم کم 
مفاهیــم غیــر اســامی و غیراخاقــی در فرهنــگ اســامی رخنــه کــرد، مســلمانان 
ــن ضعیــف  ــده شــدند و دی ــان پراکن ــه شــده اموی ــر سیاســت پیــش گرفت ــر اث ب
گشــت و ازمنــدی مســلمانان بــر خــرد آنــان چیــره گشــت. امــام ســجاد در 
ــران  ــای ق ــتفاده از آموزه ه ــا اس ــت و ب ــر اهل بی ــوان مهت ــه عن ــی ب ــن فضای چنی
کریــم، بــا جریــان فرهنگــی کــه امویــان مــروج آن بودنــد بــه مقابلــه پرداخــت.

حرکت های انقالبی شیعیان عصر امام سجاد
رســول خــدا بــرای اهل بیــت حرمــت فراوانــی قائــل بودنــد و 
ســفارش های زیــادی بــرای پاسداشــت حرمــت انجــام دادنــد. امویــان در 

1. علی صفایی حائری، درس های از انقالب )تقیه(، ص 36.
2. عیون المعجزات، ص 31.
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شکســتن حرمــت اهل بیــت از هیــچ کوششــی دریــغ نکردنــد. پــس از 
ــت  ــاره اهل بی ــان درب ــای اموی ــا، جنایت ه ــالت در کرب ــدان رس ــام خان قتل ع
و شــیعیان آنــان و حتــی دربــاره صحابــه رســول خــدا هــر روز تکــرار شــد. 
ــاف  ــه خ ــه ب ــت ک ــره اس ــه ح ــر حادث ــاس بزرگ ت ــه در مقی ــتین فاجع نخس
ســفارش های رســول خــدا دربــاره مدینــه،1 در ســطح وســیعی حرمــت آن را 
شکســتند. یزیــد بــه ســفارش پــدرش معاویــه، مســلم بــن عقبــه را کــه بارهــا او 

ــه گســیل داشــت.2 ــه مدین ــود ب ــوده ب ــه خــود آزم ــاداری ب در وف
در ســال 63 هجــری مــردم مدینــه بــه رهبــری عبــداهلل بــن حنظلــه )غســیل 
المائکــه( بــر علیــه یزیــد شــورید.3 یزیــد مســلم بــن عقبــه را بــرای ســرکوبی 
ــم و  ــیاری از بنی هاش ــرد. بس ــغال ک ــه را اش ــلم مدین ــتاد، مس ــه فرس ــل مدین اه
ــام  ــرا، ام ــن ماج ــدند. در ای ــته ش ــه کش ــیعیان و صحاب ــت و ش ــروان اهل بی پی
ــد. مســلم نخســت از آن حضــرت و اجــدادش  ــزد مســلم آوردن ســجاد را ن
برائــت جســت ولــی بــه صــورت ناگهانــی منقلــب شــد، و شــفاعت آن حضــرت 
ــد  ــؤال ش ــرت س ــه از آن حض ــت واقع ــت. عل ــز پذیرف ــده ای نی ــاره ع را درب
حضــرت فرمــود: »بــه خــدای تعالــی چنیــن دعــا کــردم کــه ای خــدای آســمان 
ــر آن ســایه افکنــده اســت، ای خــدای محمــد  ــه و آن کــه ب و زمین هــای هفتگان
ــو  ــرم. از ت ــاه می ب ــو پن ــه ت ــن )مســلم( ب ــزه، از شــر ای ــدان طاهــر و پاکی و خان
مســألت دارم کــه خیــرش را بــه مــن برســانی و شــرش را از مــن کــم کنــی«.4 
بــا ایــن همــه، در ماجــرای حــره بســیاری از بازمانــدگان صحابــه، مهاجــر و انصار 
ــای  ــب حلقه ه ــن ترتی ــدند. و بدی ــته ش ــتم کش ــه س ــت ب ــروان اهل بی و پی
ــام  ــر ام ــادی ب ــب زی ــر شــد و مصائ محاصــره اهل بیــت و پیروانشــان تنگ ت
ســجاد و شــیعیان آن حضــرت وارد شــد کــه از جملــه آن مصائــب شکســته 
شــدن حرمــت پیامبــر در مدینــة الّرســول و مرکــز دعــوت آن حضــرت بــود. 

1. بخاری، صحیح، ج 1، ص 322.
2 هیثمی، مجم الزوائد، ج 7، ص 250.

3. مسعودی، مروج الذهب، ج 2، ص 83.
4. همان، ص 85.
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یزیدیــان همه چیــز را در آنجــا بــر خــود مبــاح شــمردند و هــر جــرم و جنایتــی 
را کــه خداونــد، حــرام کــرده بــود، مرتکــب شــدند و تمــام ارزش هــا و فضایــل 
را از میــان بردنــد. چهارپایــان را در مســجد رســول خــدا تاختنــد، و در روضــه 
ــرگین  ــده س ــت توصیف ش ــای بهش ــی از باغ ه ــه باغ ــد ک ــر و مرق ــان منب می

ــد1. ــز را هتــک حرمــت کردن ــد و همه چی ــد و ادرار کردن انداختن
دومیــن حرکــت کــه کامــًا حرکــت شــیعی اســت حرکــت توابیــن )ســال 65( 
در عــراق اســت کــه بــه رهبــر صحابی رســول خــدا ســلیمان بن صــرد خزایی 
ــام حســین و  ــان ام ــام از قات ــت انتق ــه نی ــه ب ــلیمان ک ــت. س صــورت گرف
بــرای توبــه از گناهــان خــود قیــام کــرد.2 بــا ایــن کــه توابیــن بــه رهبــری جامعــه 
ــد،  ــد بودن ــق حســن و حســین معتق ــی از طری ــر اســاس قداســت ارث ب
امــا بــه طــور آشــکار نتوانســتند بــه فــرد خاصــی از اهل بیــت اشــاره کننــد. 
ــود  ــداران اهل بیــت و شــیعیان ب ــادی از طرف ــام کشــته شــدن عــده زی نتیجــه قی
گرچــه حرکــت انقــاب توابیــن بســیار بجــا و درســت بــود و در صــورت اتحــاد 
مــردم بــا آنــان نتایــج بســیار عالــی را می توانســت ببــار بیــاورد، امــا ایــن اتفــاق 

ــا گرفتــن بیشــتر اهل بیــت شــد.  ــاد و موجــب در تنگن نیفت
ــار در  ــک، مخت ــت عبدالمل ــل خاف ــن و در اوای ــام توابی ــد از قی ــال بع یکس
عــراق قیــام کــرد و رهبــری شــیعیان عــراق را بــه دســت گرفــت و شــعار تشــیع 
علــوی را بــر افراشــت. قیــام مختــار ســهم زیــادی در تحــول دینــی و سیاســی 
شــیعه و هم چنیــن در تاریــخ سیاســی، اجتماعــی دوره امــوی ایفــا کــرد و زمینــه 
ــی  ــن ویژگ ــاخت. از مهم تری ــم س ــمیان فراه ــدی هاش ــای بع ــرای فعالیت ه را ب
قیــام مختــار ایــن بــود کــه توانســت بــا متحــد کــردن بقایــای تّوابیــن، موالــی و 
برخــی قبایــل یمنــی همــه شــیعیان را زیــر پرچــم و رهبــری خــود فراهــم آورد.3

ــام در  ــار و اســتراتژی ام ــوع رفت ــار برخــاف ن ــام مخت ــن و قی انقــاب تّوابی
1 ابن حزم، رسائل، ج 2، ص 140.

2. مروج الذهب، ج 3، ص 111.
ــا  ــت را جوی ــا حقیق ــت ت ــه رف ــن حنفی ــزد محمد ب ــی از ســوی ایشــان ن ــرد. هیأت ــد ك 3. شــیعه در كار او تردی
شــوند. او هــم جــواب پیچیــده ای داد. شــیعیان چنیــن تفســیر كردنــد كــه جــواب ابــن حنفیــه بــه معنــای موافقــت 

او در تأییــد مختــار اســت. )طبــری، همــان، ج 6، ص 13 ـ 14(.
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ــده ای از  ــا ع ــن قیام ه ــود، در ای ــم ب ــان ظال ــت های حاکم ــا سیاس ــورد ب برخ
پیــروان اعتقــادی و سیاســی آن حضــرت کشــته شــدند، البتــه نــوع اقدامــات امــام 
ــکوت  ــان س ــامی حاکم ــگ اس ــد فرهن ــت های ض ــل سیاس ــجاد در مقاب س
نبــود بلکــه آن حضــرت دســت بــه اقداماتــی زدنــد کــه از آن جملــه امــام توجــه 
خاصــی بــه علــم و دانــش و ترویــج فرهنــگ اصیــل اســامی و طــرح بنیادیــن 
مذهــب و ســاختن مهره هــای مــورد اطمینــان و زمینه ســازی بــرای فعالیت هــای 
علمــی باقرینبــود، امــام ایــن راه را بهتریــن وســیله انجــام رســالت اصاحــی 
ــود  ــوار خ ــدران بزرگ ــه از پ ــی ک ــوم و معارف ــواع عل ــا ان ــام ب ــت. ام ــود یاف خ
آموختــه بــود بــه روشــنگری افــکار مــردم عــرب و مســلمان پرداخــت و در آن 

میــان بــه علــم اخــاق توجــه خاّصــی مبــذول فرمــود.
ــاق  ــی اخ ــرت تباه ــه آن حض ــود ک ــت ب ــاص از آن جه ــه خ ــن توج ای
ــوی  ــر ام ــت جاب ــت حکوم ــه دس ــن ب ــردم را از دی ــادن م ــامی و دور افت اس
می دیــد کــه تمــام ارزش هــای اخاقــی را در معــرض نابــودی قــرار داده بودنــد، 
ــار  ــوس بیم ــود، نف ــته خ ــات برجس ــی و کرام ــل اخاق ــیله فضای ــه وس ــام ب ام
ــه را  ــود1 و تقی ــه شــدید ب ــه آن حضــرت در تقی ــن ک ــا ای ــرد ب را معالجــه می ک
ــد  ــود: »خداون ــان می فرم ــظ آن ــرای حف ــت، و ب ــیعیانش الزم می دانس ــرای ش ب
ــزه  ــاک و پاکی ــرت پ ــا و آخ ــرزد و او را در دنی ــن می آم ــی را از مؤم ــر گناه ه
می ســازد، غیــر از دو گنــاه: یکــی تــرک تقیــه و دیگــری ضایــع کــردن حقــوق 
ــه جــان شــیعیان و  ــا تقی ــان ســعی داشــت ب ــن زم ــام در ای ــی«.2 ام ــرادران دین ب
ــن  ــت توابی ــر نهض ــاوه ب ــه ع ــت این ک ــه جه ــد. ب ــظ کن ــود را حف ــروان خ پی
ــن  ــه ای ــر س ــه ه ــود ک ــاز ب ــر حج ــر ب ــن زبی ــداهلل ب ــه عب ــار، غلب ــام مخت و قی

ــت. ــر می انداخ ــه خط ــیعیان را ب ــه ش ــدیدترین وج ــه ش ــات ب جریان

اوضاع اقتصادی شیعیان عصر امام سجاد
ــر  ــوی هم عص ــای ام ــخت ترین خلف ــن از سرس ــج ت ــا پن ــجاد ب ــام س ام

1. اثبات الوصیه، ص 194.
2. امام زین العابدین، ص 202 به نقل از محاسن برقی.
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ــی  ــه ارزش هــای دین ــن او در شــرایطی امامــت را عهــده دار شــد ک ــود. بنابرای ب
ــان  ــی اموی ــتبداد و خودکامگ ــود و اس ــده ب ــف ش ــراف و تحری ــتخوش انح دس
ــه را  ــان اقتصــاد جامع ــرار داشــت. اســتبداد و خودکامگــی اموی در اوج خــود ق
ــر  ــر روز فقیرت ــادی ه ــردم ع ــود و م ــرار داده ب ــادی ق دســتخوش تحــوالت زی
ــخت ترین  ــان در س ــا آن ــه ب ــمنی بنی امی ــت دش ــه جه ــان ب ــدند و علوی می ش

ــرار داشــتند. شــرایط اقتصــادی ق
دو جریــان سیاســی و اقتصــادی حاکــم، یعنــی امویــان و زبیریــان بــه شــدت 
ــکار  ــت آش ــرای فعالی ــه ب ــن رو، زمین ــد. ازای ــجاد بودن ــام س ــب ام مواظ
ــاط  ــراری ارتب ــرأت برق ــی ج ــه کس ــت و در نتیج ــن رف ــجاد از بی ــام س ام
بــا آن حضــرت را به عنــوان تنهــا بازمانــده اهل بیــت نیافــت. بنابرایــن 
ــه  ــی نباشــد. ب ــی در وضعیــت خوب طبیعــی اســت کــه آن حضــرت از نظــر مال
ــا از طــرف خلفــا و کنتــرل شــدید از دریافــت  جهــت عــدم برخــورداری عطای
خمــس وضعیــت اقتصــادی در ایــن دوران بســیار وحشــتناک و بی نهایــت 
بی سروســامان بــود. کشــاورزی کــه بــه عنــوان ســتون فقــرات اقتصــاد عمومــی 
ــوب های  ــز آش ــت آن نی ــود و عل ــته ب ــم گسس ــد، از ه ــمرده می ش ــان ش آن زم
ــن  ــح زمی ــانی و مصال ــات آب رس ــرای امکان ــت ب ــامحه کاری دول ــی و مس داخل
بــود؛ نــرخ اجنــاس بــاال رفــت و بیشــتر منــازل از کاالی موردنیــاز زندگــی تهــی 
ــود  ــه شــده ب ــنه و از لحــاظ پوشــش بدن هایشــان برهن ــردم گرس ــر م ــد. اکث ش
ــژه شــامل  ــه وی و ایــن وضعیــت نابه  ســامان اقتصــادی شــامل عمــوم مــردم و ب
اهل بیــت و طرفــداران و شــیعیان اهل بیــت بــود. درحالی کــه امویــان و 
ــان  ــد، خانواده هایش ــا بودن ــا و خوش گذرانی ه ــرق نعمت ه ــا غ ــداران آن ه طرف
ــردم  ــد،1 م ــد می خرامیدن ــی بلن ــای عرش ــت و جامه ه ــای گران قیم در لباس ه
در نهایــت فقــر بودنــد. هــارون بــن صالــح بــه نقــل از پــدرش گویــد: »مــا بــه 
ــای  ــال جامه ه ــه دنب ــا را ب ــای م ــا لباس ه ــم ت ــادی می دادی ــول زی ــاس، پ لب
عمــر بــن عبدالعزیــز از باقیمانــده زیــادی مشــکی کــه در آن هــا بــود، بشــوید«.2 و 

1. االغانی، ج 1، ص 310.
2. همان، ج 9، ص 262.
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مــروان بــن ابــان بــن عثمــان هفــت پیراهــن می پوشــید کــه هرکــدام کوتاه تــر از 
دیگــری و بــاالی همــه آن هــا ردایــی عدنــی بــه بهــای دو هــزار درهــم بــر تــن 
داشــت.1 در زمانــی کــه فقــر و بیچارگــی دامن گیــر مــردم شــده بــود و اقتصــاد 
ــای  ــت ثروت ه ــردم نداش ــوده م ــی ت ــت زندگ ــری در واقعی ــچ اث ــامی هی اس
ــیم  ــان تقس ــا و هرزه گرای ــان و دلقک ه ــعرا، آوازه خوان ــن ش ــامی بی ــه اس جامع
می شــد کــه مورخــان مطالــب کم نظیــر فراوانــی از بخشــش های حاکمــان 
ــن بخشــش ها،  ــه ای ــد. از جمل ــان و رقاصه هــا نقــل کرده ان ــه آوازه خوان امــوی ب
ــام احــوص  ــه شــاعری بن بخشــش صــد هــزار درهمــی2 و ده هــزار دینــاری3 ب
اســت و بخشــش دوازده هــزار دینــاری ولیــد بــن یزیــد بــه آوازه خوانــی بــه نــام 
معبــد اســت 4 کــه همــه ایــن بخشــش ها از هوســرانی، هرزگــی و بی بندوبــاری 
حاکمــان امــوی نشــأت می گرفــت. در مقابــل امــام ســجاد نیــز از هــر فرصتی 
ــتفاده  و  ــیعیان اس ــت و ش ــتگیری از اهل بی ــرای دس ــد ب ــت می آم ــه دس ــه ب ک
ــه  ــوان ب ــه، می ت ــه عنــوان نمون ــه وضــع اقتصــادی آن هــا رســیدگی می کــرد. ب ب
ــار  ــی مخت ــود کــه وقت ــا ایشــان ب ــل و همــدردی ب ــه آل عقی کمــک حضــرت ب
ــا آن امــوال قبــل از هــر چیــز  امــوال فراوانــی را بــه خدمــت امــام آورد امــام ب
خانه هــای آل عقیــل را کــه توســط حکومــت امــوی ویــران شــده بــود، بازســازی 

کــرد.5

1. همان، ج 17، ص 89.

2. همان، ج 9، ص 172.
3. همان، ص 8.

4. همان، ج 1، ص 55.
5. غایة االختصار، ص 160.
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تبیین تربیتی روان شناسی ارتباطی از موضع امام سجاد
ستارهموسوی1
محمدحسینحیدری2
مریمتوکلنیا3

چکیده
ــه از  ــت ک ــدی اس ــی، فرآین ــی و ارتباط ــای اجتماع ــب مهارت ه کس
طریــق آن افــراد، دانش هــا، مهارت هــا، ارزش هــا و الگوهــای رفتــاری 
ــام  ــدن در تم ــی ش ــن اجتماع ــد. ای ــش را کســب می کنن ــه خوی جامع
ــالی و  ــی، بزرگ س ــی، نوجوان ــرد، در دوران کودک ــی ف ــان زندگ جری

حتــی پیــری بــه صــور مختلــف جریــان دارد.
امــام ســاجدان علــی بــن الحســین در رســاله جامــع حقوقــی خــود، 
ــه  ــاب شــیعی اســت، ب کــه ســند پرافتخــار و گران ســنگ معــارف ن
بیــان موضوعــات مهــم زندگــی فــرد مســلمان می پــردازد. آن بزرگــوار، 
ارتباطــات انســانی و مســائل ایــن حیطــه را در کانــون توجــه خویــش 
قــرار داده، و مســلمانان را بــا مســؤولیت خطیرشــان در مواجهــه بــه 

ــازد.  ــنا می س ــی آش ــای اجتماع ــا و تنش ه تعارض ه
ــام  ــی ام ــن کالم نوران ــل مت ــن نق ــا ضم ــت ت ــر آن اس ــه ب ــن مقال ای
در دو بخــش حق  الوالــد و حــق خردســال، بــه توضیــح و تبییــن 
ــی  ــا روش توصیف ــه ب ــت ک ــر آن اس ــر ب ــق حاض ــردازد. تحقی آن بپ
ــای  ــجاد و تحقیق ه ــام س ــای ام ــه دیدگاه ه ــه ب ــی و مراجع تحلیل
ــر  ــی را از منظ ــات اجتماع ــی و ارتباط ــی ارتباط ــه، روان شناس مربوط

ــد. ــی کن ــجاد بررس ــام س ام
.واژه های کلیدی: روان شناسی ارتباطی، تربیتی، امام سجاد

1. دانشجوی دكتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان.
2. استادیار دانشگاه اصفهان.

3. دانش آموخته كارشناسی ارشد جامعه  شناسی دانشگاه اصفهان.
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مقدمه
ــه تشــریح  ــام علــی ب ــدر بزرگــوارش ام ــا تأســی از پ ــام ســجاد ب ام
خصوصیــات رفتــاری- اجتماعــی افــراد خودنگهــدار )متقیــن( پرداختــه اســت. 
ــدار  ــراد خودنگه ــای اف ــریح ویژگی ه ــه تش ــام ب ــه هّم ــی در خطب ــام عل ام
ــه  ــجاد در صحیف ــام س ــای ام ــز از نیایش ه ــته نی ــن نوش ــه و در ای پرداخت
ســجادیه بــه آن دســته از مهارت هــای رفتــاری- اجتماعــی پرداختــه شــده اســت. 
الزم اســت متربــی مســلمان در تعامــات بیــن خــود و دیگــران از آن هــا اســتفاده 
کنــد. امــام ســجاد در دعــای بیســتم صحیفــه ســجادیه از خداونــد درخواســت 
می کنــد کــه خداونــد او را بــه دو نیــرو یعنــی زیــور صالحیــن و زینــت متقیــن 
مجهــز ســازد: »اللهم...حّلنــی بحلیــه الصالحیــن و البســنی زینــه المتقیــن« تــا در 
ســایه ایــن نیروهــا بــه گســترش عــدل و دادگــری، فرونشــاندن خشــم  عمومــی، 
خامــوش نمــودن آتــش فســاد، پیونــد دادن مــردم پراکنــده بــه یکدیگــر، اصــاح 

ــد. ــا بپردازن ــد این ه ــوری همانن ــات و ام اختاف
 از نظــر امــام ســجاد زیــور نیکــوکاران و زینــت خودنگهــداران از طریــق 
تمریــن و عــادت کــردن در داشــتن مهارت هــای ارتباطــی و خصیصه هــای 
ــروی  ــا دو نی ــه شایســته اســت ت ــد. در مقدم ــه دســت می آی ــار اجتماعــی ب رفت

ــه اختصــار تشــریح شــود. زینــت متقیــن و زیــور صالحیــن ب
ــد:  ــاح می نویس ــح واژه ص ــردات در توضی ــاب مف ــی در کت ــب اصفهان راغ
ــال«؛1  ــتعمال بااَلفع ــر االس ــی اکث ــان ف ــا مختص ــاد و هم ــدُّ الفس ــاُح ض »الص
ــردار  ــال و ک ــه اعم ــوارد ب ــر م ــن دو در اکث ــت و ای ــاد اس ــد فس ــاح ض »ص
ــرار داده:  ــاه ق ــر گن ــرد برمی گــردد«. قــرآن کریــم واژه صــاح را گاهــی در براب ف
»خلطــوا عمــًا صالحــا و آَخــَر ســیئًا«.2 گاهــی نیــز در مقابــل فســاد آمــده اســت: 
ــر  ــلط ب ــت و تس ــن، وراث ــا«.3 همچنی ــد اصاحه ــی االرض بع ــدوا ف »و ال تُفِس
کــره زمیــن را نهایتــًا از آن صالحــان قــرار داده اســت: »اَن االرَض یرثُهــا عبــادی 

1. مفردات راغب، ذیل لغت صلح.
2. سوره توبه، آیه 102.
3. سوره اعراف، آیه 56.
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الصالحــون«.1 بــرای چنــد دهــه مســلمین در پرتــو عمــل بــه تعالیــم حیات بخــش 
ــمت  ــده و وارث قس ــت ش ــتگی و صاحی ــام دارای شایس ــن اس و عزت آفری
مهمــی از کــره زمیــن شــدند. پــس از آن بــرای چنــد ســده، صاحیــت خــود را از 
دســت داده، راه انحطــاط در پیــش گرفتنــد که تاکنــون ادامه دارد. اکثر کشــورهای 
ــا در حــال توســعه هســتند. لکــن،  اســامی جــزو کشــورهای توســعه نیافته و ی
بــه موجــب روایــات معتبــر کــه از اولیــای گرامــی اســامی بــه دســت مــا رســیده 
اســت، نهایتــًا صاحیــت کامــل و شایســتگی کافــی در یــاران حضــرت مهــدی 
ــه  ــج( ب ــدی )ع ــه حضــرت مه ــازی جامع ــد. بسترس ــدا می کن ــق پی ــج( تحق )ع
دســت مــردم اســت. در حــال حاضــر، منتظــر حقیقــی، حضــرت مهــدی )عــج( 
اســت، او منتظــر اســت تــا مــردم آمادگــی و قابلیــت الزم بــرای ظهــور را پیــدا 
کننــد. ایــن قابلیــت بــه دســت خــود مــردم بایــد حاصــل شــود. زیــرا کــه ســنت 
حتمــی خداونــدی چنیــن اســت کــه تــا مــردم خــود را تغییــر ندهنــد، سرنوشــت 
آنــان تغییــر نمی کنــد.2 بنابرایــن، نیــل بــه زیــور صالحــان می توانــد از مقدمــات 

ــر باشــد. ــت فوق الذک ــه قابلی ــل ب نی
امــام ســجاد در عیــن حــال درخواســت زینــت متقیــن )خودنگهــداران( 
را از خداونــد متعــال دارد. کلیــد شایســتگی و صاحیــت، خودنگهــداری اســت. 
ــرای تقــوی اســتفاده  ــاس، ب ــا الهــام از قــرآن کریــم، از واژه لب ــام ســجاد ب ام
نموده  انــد: »و لبــاس التقــوی ذلــک خیــر«؛3 »جامــه مقــدس تقــوی بــرای 
ــل  ــی در ذی انســان ها لباســی بســیار خــوب و پســندیده اســت«. راغــب اصفهان
مفهــوم لبــاس می نویســد: »و ُجعــل اللبــاس لــکل مــا یغطــی مـِـن االنســان عــن 
قبیــح«؛ »کلمــه لبــاس بــه کار بــرده می شــود دربــاره هــر چیــزی کــه قبیــح را در 
انســان می پوشــاند«.4 بنابرایــن، تقــوا، لباســی اســت کــه انســان را بــه شایســتگی 

ــاند. ــت می رس و صاحی

1. سوره انبیاء، آیه 105.
2 . سوره رعد، آیه 11.

3 . سوره اعراف، آیه 16.
4 . راغب اصفهانی، مفردات.
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روش شناسی تحقیق
پژوهــش مــورد نظــر، از نــوع کیفی اســت یکــی از ویژگی هــای عمــده تحقیق 
کیفــی ایــن اســت کــه بــه بررســی یــک مســأله بــه صــورت عمیــق پرداختــه و بــا 
تعقــل، اســتدالل، تفکــر و منطــق در مــورد مســأله بــه تجزیه وتحلیــل می پــردازد. 
در ایــن روش از داده هــای آمــاری اســتفاده نمی شــود )پژوهش هــای کیفــی یــک 
رویکــرد پژوهشــی اســت کــه بــه منظــور درک و تفســیر پدیده هــای انســانی و 
اجتماعــی بــه کار مــی رود و بــرای رســیدن بــه درک عمیــق از پدیــده موردنظــر 
اســت(. پژوهــش موردنظــر ســعی دارد بــه تبییــن تربیتــی روان شناســی ارتباطــی 
از دیــدگاه امــام ســجاد بپــردازد و بــا یــک رویکــرد علمــی، بــه پژوهــش نظــر 

 افکنــد. یعنــی تحلیل هــا در چهارچــوب آموزه هــای دینــی صــورت  پذیــرد.
ــرده شــده روش توصیفــی- تحلیلــی خواهــد  ــه کار ب پــس بنابرایــن روش ب
ــتنباط  ــا از روش اس ــتخراج روش ه ــه در اس ــت ک ــن جه ــی از ای ــود. توصیف ب
اســتفاده می شــود. اســتنباط در تحقیقــات بــه عنــوان اســتخراج پایه هــای علمــی 
 ــام ســجاد ــی روان شناســی ارتباطــی از موضــع ام ــن تربیت در خصــوص تبیی
شــناخته می شــود. می تــوان ایــن تعریــف را بــا اندکــی تغییــر در مــورد 
پژوهش هــای تربیتــی بــه کار بــرد. اســتنباط در تحقیقــات آموزشــی بــه معنــای 
ــا اســتفاده  اســتخراج الگــو و راه  کارهــای عملــی در زمینــه موضوعــات معیــن ب
از آرای نظریه پــردازان در زمینه هــای مختلــف فلســفی، سیاســی، اخاقــی و 

اجتماعــی می باشــد.

رفتار منصفانه
امــام ســجاد از نتایــج صاحیــت و شایســتگی و تقــوا را گســترش عــدل 
»فــی بســط العــدل« در جامعــه می داننــد. انبیــاء بــه عنــوان شایســته ترین 
انســان ها و بــه عنــوان افــراد برگزیــده الهــی مأموریــت گســترش عدالــت را پیــدا 
می کننــد: »لیقــوم النــاس بالقســط«.1 اهمیــت، جایــگاه و تأثیــر گســترش عــدل در 
جامعــه بــه قــدری اســت کــه در حدیــث آمــده اســت: »آســمان ها و زمیــن بــر 

1 . سوره حدید، آیه 25
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اثــر قوانیــن عادالنــه خداونــد و در پرتــو محاســبه و اندازه گیری هــای آفریــدگار 
دانــا و توانــا پایــدار و قائمنــد: »بالعــدل قامــت الســماات و االرض«.1 بــه همیــن 
ــه گســترش عــدل و دادگــری در  ترتیــب، ثبــات حکومت هــا و دولت هــا نیــز ب
جامعــه اســت. در ایــن رابطــه امــام علــی می فرماینــد: »فــی العــدل... ثَبــاُت 
َوِل«.2 دولــت اســامی در راســتای گســترش عــدل الزم اســت تمــام اقشــار  الــدُّ
جامعــه را تحــت پوشــش قــرار دهــد. حتــی در برخــورد بــا دشــمنان نیــز نبایــد 
از مــرز عدالــت خــارج شــد، »و ال یجرمنکــم شــنآن قــومِ ااَّل تعدلــوا اِعدلــوا هــو 
اَقــرُب للتقــوی«.3 جالــب اســت کــه قســمت آخــر آیــه بــه روشــنی بیــان مــی دارد 

کــه گســترش عــدل از پیامدهــای لبــاس تقــوی اســت.
از نشــان گرهای خودنگهــداری و تقــوا، بســط عــدل اســت. رفتــار منصفانــه 
متربــی در ارتبــاط بــا دیگــران موجــب گســترش و تثبیــت ارزش عــدل و انصــاف 

می شــود.

مدیریت هیجان
ــر  ــی از دیگ ــان درون ــاندن هیج ــا فرونش ــظ( ی ــان )کظم  غی ــت هیج مدیری
درخواســت های امــام چهــارم بــه عنــوان نویســنده های زینــت خودنگهــداران و 
ــا متربــی بتوانــد  زیبایــی نیکــوکاران می باشــد. خودنگهــداری باعــث می شــود ت
از فــوران غیــظ جلوگیــری کنــد. جلوگیــری از فــوران غیــظ، باعــث حفــظ عــدل 
و گســترش رفتــار منصفانــه می شــود. بــر عکــس، فــوران غضــب باعــث خــارج 
ــت  ــح اس ــه توضی ــود. الزم ب ــاف می ش ــت و انص ــیر عدال ــان از مس ــدن انس ش
کــه قــوه غضــب از غرایــز ذاتــی انســان و بــرای حفــظ انســان الزم اســت. بــه 
کارگیــری قــوه غضــب هماننــد بــه کارگرفتــن ســاح بــرای دفــع دشــمن و حفظ 
کشــور اســت. اگــر انســانی در بیابــان مــورد هجــوم درنــده یــا گزنــده ای قــرار 
گیــرد و خــود را در معــرض خطــر احســاس نمایــد غریــزه غضــب، یعنــی نیروی 

1 . راغب اصفهانی، مفردات، واژه عدل.
2 . غررالحکم، ص 513.

3 . سوره مائده، آیه 8.
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دفاعــی بــدن، بــه طــور خــودکار بــه کار می افتــد، بــه صاحبــش قــدرت بخشــیده 
و او بــا نیرومنــدی آن درنــده یــا گزنــده را هــدف قــرار داده و بــا چــوب و ســنگ 
و یــا هــر چــه در اختیــار دارد بــه دشــمن تاختــه و از خــود دفــاع می کنــد. ایــن 
ــر  ــا اگ ــت. ام ــه الزم اس ــت بلک ــوم نیس ــا مذم ــزی نه تنه ــی غری ــزم دفاع مکانی
بــرادر، دوســت، همــکار، همســایه، آشــنا، دانش آمــوز، دانشــجو، اســتاد، معلــم، 
مدیــر، مافــوق، زیردســت و بــه طــور کلــی طــرف مقابــل مــا ســخن ســرد یــا 
دشــنامی دهــد، وظیفــه اخاقــی و انســانی حکــم می کنــد کــه قــوه غضــب را در 
ــل،  ــدان، قت ــد زن ــد آن می توان ــن صــورت پیام ــر ای ــد. در غی ــرل کن این  جــا کنت

پشــیمانی و تحقیــر و توبیــخ توســط جامعــه  شــود.

فرونشاندن آتش خشم
ــم. »و  ــوش کن ــب را خام ــوزان غض ــعله های س ــا ش ــدار ت ــم ب ــا موفق باراله
اطفــاء النائــره«. ایــن درخواســت امــام ســجاد در راســتای گســترش عدالــت 
در جامعــه اســت. خامــوش کــردن شــعله های غضــب از کظم  غیــظ بــه مراتــب 
مشــکل تر اســت زیــرا در موقــع شــدت غضــب، طرفیــن درگیــر، خــود را از یــاد 
ــد  ــر و صــاح خــود را نمی فهمن ــره می شــود، خی ــد، عقلشــان ســخت تی می برن
 ــام علــی ــر خواهــان و صــاح اندی شــان را نمی شــنوند! ام و گفته هــای خی
ُق الفهَم«؛1  ــِه و تَُفــرِّ می  فرماینــد: »شــده الغضــِب تَُغیــُر المنطــَق و تَقَطــُع مــاّدَه الحجَّ
»غضــب شــدید منطــق را تغییــر می دهــد، ارتبــاط مــواد محبــت را بــا هــم قطــع 
می کنــد و موجــب پراکندگــی فهــم و فکــر می گــردد«. بنابرایــن، دعاهــای امــام 
ســجاد در صحیفــه ســجادیه کــه مملــو از نــکات تربیتــی اســت، نیایش هــای 
ــه تنهایــی  خودســازی اســت. دعــای مــکارم االخــاق امــام ســجاد خــود ب
ــان  ــلمان، جوان ــی مس ــه مترب ــت ک ــف اس ــت. حی ــت اس ــم و تربی ــاب تعلی کت
برومنــد مســلمان، دانشــجویان و دانــش آمــوزان کنجــکاو و پــاک کشــورمان از 

ــاآگاه باشــند. ــی آن ن ــای تربیت ــر و از آموزه ه ــی بی خب ــاب تربیت ــن کت ای

1. میزان الحکمه، ج 7، ص 233.
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برانداختن پراکندگی و اختالف
از مهم تریــن رفتارهــای اجتماعــی و مهارت هــای ارتبــاط انســان ها بــا 
یک  دیگــر تــاش در جمع کــردن اختافــات و پراکندگی هــا اســت. متربــی 
مســلمان و دارای ســامت درون و روان هرگــز بــه دنبــال سوءاســتفاده از 
ــا  ــدر م ــًا، چه  ق ــد. حقیقت ــود برنمی آی ــن از آب گل آل ــی گرفت ــات و ماه اختاف
ــر  ــردم ب ــی م ــتیم! گاه ــت دور هس ــی اهل بی ــای تربیت ــلمان ها از آموزه ه مس
اثــر تفــاوت اندیشــه و طــرز تفکــر یــا بــه علــت اختــاف تمایــات دچــار تفرقــه 
و پراکندگــی می شــوند، هــر گروهــی بــه دنبــال نظریــه خــود رفتــه و در نتیجــه 
اختافــات شــدید در جامعــه بــه وجــود می آیــد.1 بــه نظــر می رســد منظــور امــام 
ــِه«2 جمــع نمــودن بدن هــای پراکنــده نیســت،  ســجاد از »و َضــّم اهــِل الُفرق
ــردن  ــد جمع ک ــف باش ــات مختل ــه ها و تمای ــکار و اندیش ــر اف ــه اگ ــرا ک زی
ــود  ــداری خ ــان زمام ــی در زم ــام عل ــت. ام ــر اس ــام بی ثم ــا و اجس بدن ه
ــُم المختلفــه  ــاُس المجتمعــه اَبدانُُه از ایــن وضعیــت شــکایت داشــتند: »ایهــا الن
ــمُّ الّصــاَب و فعلکــم یطمــع فیکــم االعــداَء«؛3  ــم، کامکــَم یوهــی الصُّ اهواوُه
ــده و  ــان پراکن ــت و تمایاتت ــع اس ــان جم ــه بدن هایت ــانی ک ــردم، ای کس »ای م
ــد و  ــرم می کن ــخت را ن ــنگ س ــه س ــت ک ــه ای اس ــخنانتان به گون ــف، س مختل
رفتارتــان طــوری اســت کــه دشــمنان در شــما طمــع می نماینــد«.  انســان تربیــت 
ــه یکدیگــر  ــردم را ب ــای م ــد دل ه ــت شــده همیشــه ســعی می کن شــده و هدای
ــت در  ــم و تربی ــام تعلی ــدارس و دانشــگاه ها و نظ ــا از م ــر م ــد. مگ ــک کن نزدی
ــن  ــر از ای ــا غی ــم؟ آی ــه می خواهی ــجو چ ــل و دانش ــرورش محص ــاختن و پ س
اســت کــه انســان بــه مرحلــه ای برســد کــه بــه قــدری از طهــارت روح و نفــس 
ــرار کــردن  برخــوردار شــود کــه هــم و غــم او اصــاح کار مــردم و الفــت برق
ــد  ــا می ده ــه م ــه هم ــتور را ب ــن دس ــز همی ــم نی ــرآن کری ــد؟ ق ــا باش ــان آن ه می
1 . َضــّم در عربــی بــه معنــی جمــع كــردن اســت. در قــرآن كریــم، ســوره طــه، آیــه 22 آمــده اســت كــه "واضُمــم 
یــدک الــی جناحــک تَخــُرج بیضــاء مــن غیــر ســوء" یعنــی دســتت را بــه طــرف ســینه جمــع كــن تــا ســفید 

جلــوه كنــد بــدون عیــب و نقــص.
2 . سوره طه، آیه 22.

3. فیض  االسالم، نهج  البالغه، ط 29.
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»انّمــا المومنــون اخــوه فاصلحــوا بیــن اخویکــم واتقــوا اهلل لعلکــم ترحمــون«؛1 
»به راســتی کــه مؤمنیــن برادرنــد پــس میــان بــرادران خــود اصــاح کنیــد و تقــوا 

را پیشــه کنیــد تــا شــاید مــورد رحمــت خداونــد قــرار گیریــد«.

فرهنگ تشکر و قدردانی از دیگران
ــراز  ــهامت در اب ــان ها، ش ــان انس ــی می ــای ارتباط ــر از مهارت ه ــی دیگ یک
ــای  ــا و ارزش ه ــان خوبی ه ــی انس ــت. گاه ــران اس ــن دیگ ــا و محاس خوبی ه
ــهامت و  ــد. ش ــراز نمی کن ــده و آن را اب ــل ورزی ــن بخ ــد لک ــران را می بین دیگ
شــجاعت ابــراز خوبــی دیگــران را نــدارد. زبانــش بــه تبریــک گفتــن و تحســین 
ــور  ــان گرهای زی ــر از نش ــی دیگ ــد یک ــام می فرماین ــد. ام ــران نمی چرخ دیگ
ــران  ــای دیگ ــر از خوبی ه ــین و تقدی ــداران تحس ــود نگه ــی خ ــاکان و زیبای پ
اســت. عبــارت »افشــاء العارفــه« بــه معنــای فــاش کــردن خوبی هــا و کارهــای 
ــت  ــن درخواس ــد. ای ــد، می باش ــر می زن ــران س ــب دیگ ــه از جان ــندیده ای ک پس
ــه شــدن اســت.  ــرای خداگون ــد در راســتای تــاش ب امــام ســجاد از خداون
ــن  ــا م ــوان »ی ــه عن ــه از او ب ــان کســی اســت ک ــزرگ جهانی ــی ب ــد، مرب خداون
ــا را  ــه زیبایی ه ــدی ک ــود. »ای خداون ــاد می ش ــترالقبیح«2 ی ــل و س اَظَهَرالجمی

آشــکار می  نمایــی و زشــتی ها را می پوشــانی«.

عیب پوشی
اگــر  اســت.  انســانی  ارتباطــات  رفتــاری  مهارت هــای  از  عیب پوشــی 
ــن مهــارت  ــاط و دوســتی اســت، الزم اســت از ای هــدف انســان ها، حفــظ ارتب
برخــوردار شــوند، زیــرا کــه همــه مــا بــه نحــوی دارای عیــب و خطــا هســتیم. 
ــات  ــروز اختاف ــب ب ــی موج ــان ها گاه ــان انس ــردی می ــای ف ــی تفاوت ه حت
می شــود. بزرگــواری و جوانمــردی انســان ها در عیب پوشــی اســت. کافــی 
اســت خــود را ارزیابــی کــرده و ببینیــم در طــول روز تــا چــه حــد توانســته ایم 

1. سوره حجرات، آیه 10.
.2 . دعای كمیل، امام علی
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در ارتباطاتمــان بــا دیگــران نــه تنهــا عیب جویــی و اشکال تراشــی نکــرده بلکــه 
در صــورت بــروز و مشــاهده اشــکال و یــا عیــب آن را افشــاء نکنیــم. تبعیــت از 
اخــاق خداونــدی، یعنــی تــاش در توســعه رفتــار عیب پوشــی بــه همــان نحــو 
کــه مربــی بــزرگ جهانیــان پوشــاننده گناهــان و عیــوب بنــدگان خویــش اســت. 
عبــارت »ســترالعائبه« بــه معنــای پوشــاندن عیــب و زشــتی مــردم اســت. یکــی 
ــه تنهــا اهــل افشــاگری  ــراد کریم النفــس همیــن اســت کــه ن از نشــان گرهای اف
و پــرده دری نیســتند بلکــه خطاپــوش و بزرگوارنــد. بــه نظــر می رســد تغافــل از 
مهم تریــن ارزش هــا و خصوصیــات اخاقــی اســت کــه از مصادیــق »ســترالعائبه« 
ــه مشــاهدات و تجربیــات  ــا توجــه ب ــا پوشــاندن زشــتی می باشــد. نویســنده ب ی
ــت  ــه ارزش و فضیل ــل ب ــه عم ــد اســت ک ــه معتق ــط کار و جامع خــود در محی
ــیار ضــروری  ــت اســامی بس ــم و تربی ــام تعلی ــی و در نظ ــرای مترب ــل« ب »تغاف

اســت.

طبع نرم در روابط و تعامالت
ــر بســیار ســازنده در  ــه تأثی ــار ک ــی رفت ــای اجتماع یکــی دیگــر از مهارت ه
ارتباطــات و تعامــات بشــری دارد نرم گویــی، نرم خویــی و داشــتن طبــع نــرم و 
مایــم در برخــورد بــا دیگــران اســت. در ایــن رابطــه امــام ســجاد از خداونــد 
ــت  ــای طبیع ــه معن ــت ب ــه در لغ ــد. عریک ــه« می کنن ــن العریک ــت »لی درخواس
ــی  ــی و نرم خوی ــت. نرم گوی ــت اس ــی و مایم ــای نرم ــه معن ــن ب ــت، و لی اس
ــه قــدری جنبــه اســتراتژیک دارد کــه  در روابــط انســانی و رفتارهــای بشــری ب
خداونــد تبــارک و تعالــی، مربــی اول بشــر در دســتور خــود بــه حضــرت موســی 
ــوده  ــان نم ــرا او ظغی ــد زی ــون بروی ــمت فرع ــه س ــد: »ب ــارون می فرمای و ه
ــا زبــان و گفتــار نــرم صحبــت کنیــد شــاید متذکــر شــده و از  اســت و بــه او ب

عــذاب الهــی بترســد«.1

1 . سوره طه، آیه 44 و43.



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج3701

فروتنی در رفتار
تواضــع در رفتــار و مناســبات انســانی یکــی دیگــر از مهارت هــای اجتماعــی 
ــًا  ــط انســانی بســیار تأثیرگــذار اســت. حقیقت ــار اســت کــه در تقویــت رواب رفت
توصیه هــای امامــان معصــوم و پیامبــر گرامــی اســام خــود منشــور تعلیــم 
ــتن  ــت داش ــای خــود جه ــه توصیه ه ــام ســجاد در ادام ــت اســت. ام و تربی
ــی  ــع و فروتن ــت تواض ــر اهمی ــازنده ب ــالم و س ــات س ــانی و تعام ــط انس رواب
ــم  ــرآن کری ــر ق ــان تعبی ــع هم ــجاد از تواض ــام س ــر ام ــد. تعبی ــد می کنن تأکی
ــورد  ــاح را در م ــض جن ــاح خف ــم اصط ــرآن کری ــاح«. ق ــض الجن ــت، »خف اس
ــا  ــض لهم ــت: »و اخف ــرده اس ــه کار ب ــن ب ــه والدی ــبت ب ــدان نس ــع فرزن تواض
ل مِــن الرحمــه و قــل رب ارحمهمــا کمــا ربیانــی صغیــرا«.1 »بــال و  جنــاح الــذُّ
ــروردگارا،  ــرو افکــن و بگــو: پ ــادر ف ــدر و م ــرای پ ــرت را از روی رحمــت ب پ
ــه مــن،  ــرار ده، همانطــور کــه در کودکــی ب آن دو را مشــمول رحمــت خــود ق
ــر معنایــی  ــاح، مفهــوم پ ــد«. مفهــوم خفــض جن ــم کردن ــد و تربیت ترحــم نمودن
ــد  ــاز می کن ــای خــود را ب ــد بال ه ــرواز نمای ــد پ ــی می خواه ــر وقت اســت. کبوت
ــدن  ــن آم ــرای پایی ــرد و ب ــت اوج می گی ــن حال ــر ای ــر اث ــرد و ب ــاال می ب و ب
ــا  ــان ب ــیند. انس ــن می نش ــه زمی ــت ب ــن حال ــر ای ــر اث ــد و ب ــا را می افکن بال ه
تواضــع خــود می توانــد از نظــر انســانی و کســب محبوبیــت در میــان مــردم اوج 
بگیــرد، مشــروط بــر آنکــه بــه هنــگام لــزوم بال هــای خــود را بــرای دوســتان، 

ــد. ــرو افکن ــان خــود ف همــکاران، بســتگان، و مخاطب

سبك زندگی زیبا
ــای  ــانی، مهارت ه ــات انس ــر در ارتباط ــاری مؤث ــای رفت ــر مهارت ه از دیگ
ــبک رفتار  ــت. س ــگ اس ــه و فرهن ــرد، جامع ــر ف ــی ه ــبک زندگ ــه س ــوط ب مرب
ــی،  ــناختی، عاطف ــای ش ــه مهارت ه ــادی وابســته اســت ب ــا حــد زی ــرد ت ــر ف ه
اجتماعــی، جســمانی و اخاقــی کــه در طــول زندگــی بــه دســت آورده و از آن ها 

1. سوره اسراء، آیه 24.
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ــات پژوهشــی بحــث ســبک زندگــی1 مطــرح  ــد. امــروزه در ادبی اســتفاده می کن
ــه  ــد. ب ــراد دارای ســبک های زندگــی متفاوت ان ــا و اف ــا، فرهنگ ه اســت. ملت ه
عبــارت دیگــر، هــر یــک از آن هــا در ابعــاد شــخصیتی و مهارت هــای شــناختی، 

عاطفــی، اجتماعــی، اخاقــی و جســمانی بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد.
 امــام ســجاد در این  جــا بــر لــزوم داشــتن حســن ســیرت تأکیــد دارنــد. 
ســیره در زبــان عربــی از مــاده »ِســیْر« اســت و ســیر یعنــی حرکــت، رفتــن، راه 
رفتــن. ولــی ســیره بــر وزن فِعلــه اســت و وزن فِعلــه در زبــان عربــی داللــت بــر 
نــوع می کنــد مثــًا جلســه یعنــی نشســتن امــا اگــر ایــن را بــه وزن فعلــه ببریــم 
ــر  می شــود ِجلســه یعنــی نــوع و ســبک نشســتن. درســت ماننــد فطــرت کــه ب
وزن فعلــه اســت و بــه معنــای نــوع خاصــی از خلقــت اســت کــه خداونــد دارد و 
ایــن نــوع خــاص فقــط در مــورد انسان هاســت و لــذا انســان نســبت بــه دیگــر 
ــت.  ــوردار اس ــده ای برخ ــف و پیچی ــاص و ظری ــای خ ــودات از ویژگی ه موج
ــارت  ــه عب ــار؛ ب ــوع رفت ــا ن ــبک رفتار ی ــود س ــیره می ش ــای س ــن، معن بنابرای
دیگــر، ســیره هــر فــرد نشــانگر ســبک رفتار او در زندگــی اســت. »ســیره الرجــل 
کیفیــه ســلوکه بیــن النــاس«: یعنــی ســیره آدمــی بــه معنــای چگونگــی رفتــارش 

بیــن مــردم اســت.

وقار و متانت
امــام ســجاد یکــی دیگــر از نشــان گرهای رفتــار اجتماعــی مــورد 
در  اختاف نظــر  از  صرف نظــر  می باشــد.  »ســکون  الریح«  درخواستشــان 
ــط اجتماعــی  ــت در رواب ــار و متان ــح، داشــتن وق ــای ســکون ری خصــوص معن
یکــی دیگــر از مهارت هــای رفتــاری در ارتباطــات انســانی اســت. گاهــی 
منظــور از »ســکون ریــح« بحــث وقــار و متانــت اســت. بــه عبــارت دیگــر، مــرد 
ــت  ــمبل حرک ــاد س ــه ب ــح آن ک ــدید. توضی ــار ش ــرد باوق ــی م ــاکن  الریح یعن س
ــا  ــاد، ب ــل ب ــی مث ــودم و فان ــتاده ب ــی ایس ــم: در جای ــی می گویی ــت. گاه اس
ــت  ــار حرک ــا وق ــه ب ــی ک ــی کس ــت. یعن ــن گذش ــل م ــد و از مقاب ــرعت آم س

Life Style -1
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می کنــد گویــی ســرعت حرکــت در وجــودش آرام گرفتــه و بــه وقــار و طمأنینــه 
مبــدل شــده اســت. در خطبــه همــام، امــام علــی در وصــف خودنگهــداران و 
متقیــن اشــاره دارنــد کــه آن هــا در حــوادث شــدید و تــکان دهنــده بســیار صبور، 
ــام  ــا ام ــن، در این  ج ــور«. بنابرای ــزالزل وق ــی ال ــند: »و ف ــار می باش آرام، و باوق
ــد  ــی را از خداون ــای اجتماع ــار در رفتاره ــت و وق ســجاد درخواســت متان

ــد. دارن

رفتار و اخالق پسندیده و پاک
ــوع مهــارت  ــًا یــک ن ــار اجتماعــی کــه حقیقت ــن نشــان گرهای رفت از مهم تری
ــت  ــا اس ــوب و زیب ــاق خ ــار و اخ ــتن رفت ــت، داش ــی اس ــاری اجتماع رفت
»طیب  المخالقــه«. در میــان مســلمین، متأســفانه، اهمیــت داشــتن اخــاق خــوب 
ــا  ــان ها ب ــبات انس ــوه مناس ــی و نح ــت اجتماع ــت تربی ــی اهمی ــور کل ــه ط و ب
ــان  ــی اســام در بی ــر گرام ــی روشــن نشــده اســت. پیامب ــه خوب ــر ب یکدیگ
اهمیــت آن می فرماینــد: »اگــر متربــی مســلمان فاقــد ایــن خصلــت در زندگــی 
باشــد نــه بــه مــن وابســتگی دارد و نــه بــه خداونــد«. کنایــه از آن کــه پیامبــر و 
خداونــد تبــارک و تعالــی خــود تبلــور ایــن ســه خلــق هســتند. اول، حکمــی کــه 
بــه واســطه آن متربــی مســلمان فــرد جاهــل را از خــود برانــد. چــه جنایت هــا، 
درگیری هــا و اضطراب هــا در مناســبات بیــن مــردم ایجــاد می شــود کــه ناشــی 
از نداشــتن تحمــل و فقــدان حلــم در رفتــار بــوده اســت. دوم، اخــاق خــوب 
اســت کــه بــه واســطه آن بتوانــد بــا مــردم معاشــرت نمایــد. و ســوم، تقوایــی کــه 

بازدارنــده متربــی از گنــاه باشــد1.

محترم شمردن فرصت ها
ــز  ــخصیت نی ــد ش ــانه تصعی ــه نش ــاال ک ــطح ب ــی س ــای اجتماع از مهارت ه
ــبقت  ــه«. س ــی الفضیل ــبق ال ــت »و الس ــا اس ــمردن فرصت ه ــرم ش ــت، محت هس
ــت در  ــت. فرص ــمردن فرصت هاس ــرم ش ــای محت ــه معن ــت ب ــن در فضیل گرفت

1 . میزان الحکمه، ج 3، ص 139.
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لغــت یعنــی نوبــت. هــر کــس نوبــت خــود را از دســت بدهــد موجــب ناراحتــی 
ــدن و  ــت درس خوان ــه نوب ــی را ک ــد جوان ــود. تصــور کنی و خســارت او می ش
 ــام علــی ــل ام ــن دلی ــه همی ــون کنکــور را از دســت بدهــد. ب ــاش و آزم ت
می فرماینــد: »اضاعــه الفرصــه غصــه«. »از دســت دادن و ضایــع کــردن نوبت هــا 

ــود«. ــم می ش ــه و غ ــب غص موج

از خود گذشتگی
ایثــار در لغــت بــه معنــای اختیــار نمــودن و برگزیــدن چیــزی اســت. کســی 
کــه می گویــد »آثــرُت ذلــک اَی اِختــرت« فــان چیــز را ایثــار نمــودم یعنــی آن 
را برگزیــدم و اختیــار کــردم. اگــر ایثــار بــر نفــس گفتــه شــود بــه معنــای مقــدم 
ــی  ــر یعن ــه اند. اث ــک ریش ــره از ی ــار و اث ــت. ایث ــود اس ــر خ ــری ب ــتن دیگ داش
ــود  ــه خ ــز را ب ــتن و همه چی ــدم داش ــران مق ــر دیگ ــود را ب ــع خ ــود و مناف خ
ــن  ــم احس ــه دونه ــار لنفس ــردن )اخت ــروم ک ــران را مح ــاص دادن و دیگ اختص
ــر خویــش مقــدم داشــتن و  ــار یعنــی دیگــران را ب ــا ایث االشــیاء و افضلهــا(.1 ام
خــود را بــرای آســایش دیگــران بــه رنــج افکنــدن. پــس ایــن دو لغــت معنــای 
متضــاد دارنــد. تفّضــل در لغــت بــه معنــای کار خوبــی اســت کــه تفضــل کننــده 
بــه طــور ابتدایــی و بــدون علــت و الــزام آن را انجــام دهــد و طبــق ایــن تعریــف 
ــی و  ــًا ابتدای ــت حتم ــان الزم نیس ــرا احس ــت، زی ــر اس ــان باالت ــل از احس تفض
ــاداش  ــع ممکــن اســت احســان پ ــاره ای از مواق ــدون علــت باشــد بلکــه در پ ب
احســان باشــد. امــا تفّضــل، احســان ابتدایــی و بــدون علــت اســت و انگیــزه آن 

بزرگــواری و کرامــت نفــس تفضــل کننــده اســت.
 عالی تریــن درجــه کرامــت نفــس، ایثــار تفضــل اســت کــه مــورد درخواســت 
ــر  ــوده: »خی ــی فرم ــل«. عل ــار التفض ــت »و ایث ــوده اس ــجاد ب ــام س ام
ــه انصــار نســبت  ــم ب ــرآن کری ــد در ق ــت را خداون ــن صف ــار«2. ای ــکارم االیث الم
ــت  ــیس دول ــگام تأس ــه، در هن ــه مدین ــن ب ــگام ورود مهاجری ــه هن ــد ک می ده

1. المنجد فی اللغه، ص3.
2. راغب اصفهانی، مفردات، ماده صلح.
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اســامی پیامبــر، بــا توجــه بــه پیامدهــای هجــرت مهاجریــن، امــوال مصــادره 
ــا آغــوش  ــن را ب ــان، مهاجری ــر آن ــا و مشــکات وارد ب ــان و مصیبت ه شــده آن
بــاز پذیرفتنــد علیرغــم آن کــه خودشــان هــم وضــع مرفهــی نداشــتند: »و یوثــرون 

ــو کان بهــم خصاصــه«.1 علــی انفســهم و ل

پرهیز از خرده گیری و مالمت
هــر یــک از متربیــان بنــا بــه غریــزه حــب ذات بــه خــود عاقه  منــد اســت، 
ــخصیت  ــه ش ــت ب ــد و آن را اهان ــل نمی کن ــر را تحم ــت و تحقی ــک حرم هت
ــد.  ــاع می کن ــود دف ــدرت دارد از خ ــه ق ــا ک ــا آنج ــد و ت ــی می نمای ــود تلق خ
ســرزنش یــا تعییــر، رفتــار تحقیرآمیــزی اســت کــه احســاس فــرد مامــت شــده 
ــد  ــل می کن ــه مث ــه ب ــاده مقابل ــد، او را آم ــه می کن ــد، برافروخت ــک می کن را تحری
و زبــان بــه اهانــت تعییــر کننــده می گشــاید. متقابــًا فــرد ســرزنش کننــده اولــی 
نیــز پاســخ می گویــد و در نتیجــه ارتبــاط ناســالم و مخــرب بیــن طرفیــن ایجــاد 
ــی  ــی- ارتباط ــاری اجتماع ــارت رفت ــتن مه ــا نداش ــه این ه ــل هم ــود. عام می ش
ــت های  ــر از درخواس ــی دیگ ــل، یک ــن دلی ــه همی ــت. ب ــرزنش اس ــز از س پرهی

امــام ســجاد در همیــن زمینــه اســت: »و تــرک التعییــر«.
چــه قــدر ایــن عبــارت زیبــا اســت. بــه معنــای لغــوی تعییــر توجــه کنیــد: 
ــوا  ــوم، تعایب ــر الق ــه. تعای ــه فعُل ــح علی ــار و قبّ ــی الع ــبه ال ــا: نس ــر فان »عی
ــوٍل  ــن ق ــان م ــه االنس ــر ب ــا یَعی ــب )کل م ــار: العی ــًا(. الع ــم بعض ــر بعضه )عی
ــر او خــرده  ــم و کار وی را ب ــی نســبت دهی ــه عیب ــٍل(«2 اگــر کســی را ب او فع
بگیریــم و ســرزنش نماییــم می گوییــم فانــی را تعییــر کردیــم. تعایــر بــر وزن 
تفاعــل و معنــای طرفینــی می دهــد یعنــی دو طــرف )دو انســان یــا دو گــروه( 
ــزی  ــر چی ــب و ه ــه عی ــم کًا ب ــار، ه ــد. ع ــی می کنن ــر را عیب جوی هم  دیگ
ــه واســطه انجــام آن، از  ــه ب ــود ک ــه می ش ــی گفت ــردار آدم ــار و ک ــم از گفت اع
ــر از  ــا یکدیگ ــاط ب ــد: در ارتب ــجاد می فرماین ــام س ــد. ام ــرده می گیرن او خ

1. سوره فتح، آیه 29.
2. المنجد، ص 540.
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ــع  ــی در واق ــون در عیب جوی ــد. چ ــر بپرهیزی ــح یک  دیگ ــی و تقبی عیب جوی
ــد.  ــر ســؤال می بری ــل را زی ــد کل شــخصیت و حیثیــت طــرف مقاب شــما داری
گویــی در حــال عیــار دادن و وزن کــردن دیگــران و ریــز دیــدن آن هــا هســتید. 
در ایــن صــورت چگونــه می تــوان ارتبــاط ســالم بــا یک  دیگــر برقــرار 
ــز از  ــاری الزم در ارتباطــات انســانی پرهی ــن، از مهارت هــای رفت کــرد؟ بنابرای

ــت. ــت اس ــری و مام خرده گی

ترک احسان نابه  جا
ــانی،  ــات انس ــذار در ارتباط ــی تأثیرگ ــاری اجتماع ــای رفت ــر مهارت ه از دیگ
ــر از نشــانه های  ــرک احســان نابه  جــا اســت. امــام ســجاد یکــی دیگ ت
ــد  ــرک احســان نابه  جــا می دانن ــی صالحــان و زینــت خــود نگهــداران را ت زیبای
ــراد  ــورد اف ــا در م ــی نابه  ج ــان ابتدای ــتحق«. احس ــر المس ــی غی ــال عل »و االفض
غیــر مســتحقق )بی صاحیــت( هــم ســتم بــه ارزش هــا و هــم ســتم بــه مــردم و 
 جامعــه اســت. ســتم بــه ارزش هــا و مفهــوم معــروف اســت؛ زیــرا امــام علــی
فرموده انــد: »اَظَلــَم المعــروَف َمــن وَضَعــُه فــی غیــر اهلــه«.1 بــه معــروف و عمــل 
خیــر ســتم کــرده اســت کســی کــه آن را نابه  جــا و در مــورد غیــر اهلــش اعمــال 
نمایــد. ســتم بــه مــردم و جامعــه اســت زیــرا کــه از لــوازم برقــراری عــدل آن 
اســت کــه عوامــل ضــد عدالــت مــورد حمایــت قــرار نگیرنــد. بنابرایــن، امــام 
ســجاد در قالــب نیایــش بــه رفتــار اجتماعــی ســازنده ای اشــاره دارنــد و آن 

افضــال بــر غیــر مســتحقق اســت.

پذیرش سختی حمایت از عدل و صواب
از دیگــر مهارت هــای رفتــاری اجتماعــی تأثیرگــذار در روابــط میــان 
ــح و صــواب اســت در  ــدل و ســخنان صحی ــت، ع ــت از حقیق انســان ها، حمای
ــه  ــت. ب ــرا اس ــز و افت ــخنان تهمت آمی ــتم، س ــم و س ــب، ظل ــر و فری ــر مک براب
عــاوه، نــه تنهــا حمایــت از مــوارد فوق الذکــر بلکــه پذیــرش پیامدهــای ناشــی 

1 . غررالحکم، ص 476.
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ــرد  ــروی ف ــاالً آب ــای مشــقت  آور، احتم ــوالً پیامده ــه معم ــی، ک ــن حمایت از چنی
در ایــن میــان در معــرض خطــر قــرار می گیــرد، محبوبیــت مردمــی افــت پیــدا 
ــاری  ــن رفت ــرد. چنی ــرار می گی ــن جاهــان ق ــا توهی ــام و ی ــورد اته ــد و م می کن
مطابــق بــا فرمایــش علــی کــه فرمــود: »اِصبــر َعلــی مــراَره الحــق و ایــاک اَن 
ــا تلخــی حــق بســاز و ســختی آن را تحمــل کــن،  تنخــدع لحــاوهِ الباطــل«.1 ب
ــی و  ــرک گوئ ــق را ت ــد، راه ح ــت کن ــل، اغفال ــیرینی باط ــه ش ــز از این ک بپرهی

ــرای همیشــه بدبخــت و ســیه روز شــوی. ب
توجــه کنیــد بــه عبــارت »و القــول بالحــق و ان عــّز« کــه مــورد درخواســت 

امــام ســجاد بــوده اســت. معنــای َعــّز، شــدت و ســختی اســت.

تعریف از خود نکردن و کم شمردن کارهای خوب
ــوالً و عمــًا انســان انجــام می دهــد  ــه ق ــی را ک کــم شــمردن کارهــای خوب
ــه  ــت ک ــی اس ــی اجتماع ــای ارتباط ــر مهارت ه ــد از دیگ ــیار باش ــد بس ــر چن ه
ــَر  ــر و اِن کثُ ــوده اســت: »و اســتقال الخی ــام ســجاد ب ــورد درخواســت ام م
ــان در حــال  ــادآور می شــود کــه امــام ســجاد همچن ــی و فعلــی«. ی مِــن قول
ــوکار و  ــراد نیک ــی اف ــداران و زیبای ــود نگه ــت خ ــان گرهای زین ــریح نش تش
نیکوکــردار اســت. امــام ســجاد از صفــات متقیــن ایــن را می دانــد کــه بــرای 
ــا را  ــت آن ه ــه اس ــه قابل توج ــی ک ــام صفات ــک و تم ــر و نی ــال خی ــه اعم این ک
بــه خودپســندی و عجــب نکشــاند، همیشــه و در همــه حــال اعمــال نیــک خــود 
ــرس  ــاز ت ــذا ب ــمارند و ل ــاد می ش ــود را زی ــای خ ــان و بدی ه ــم و گناه را ک
ــده و  ــندی دور ش ــا از خودپس ــود ت ــزه ای می ش ــن انگی ــد و ای ــت دارن از عقوب
بــه اعمــال خیــر خــود ادامــه دهنــد. واژه اســتقال از ریشــه قّلــت و قــّل و بــر 
ــس  ــد. برعک ــمردن می باش ــم ش ــی و ک ــب کم ــای طل ــه معن ــتفعال و ب وزن اس
واژه اســتکثار کــه از ریشــه کثــر و بــر همــان وزن اســتفعال و بــه معنــای طلــب 

ــادی و انبــوه شــمردن اســت. زی

1 . فهرست موضوعی غررالحکم، ص 74.
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بسیار شمردن کارهای بد
ــان  ــاط می ــی در ارتب ــاز مترب ــار اجتماعــی مــورد نی از دیگــر مهارت هــای رفت
ــد و ناهنجــار کــه از  انســان ها، آن اســت کــه رفتارهــای کامــی و کردارهــای ب
ــه  ــود. ب ــمرده ش ــاد ش ــزرگ و زی ــم و ب ــر او مه ــود در نظ ــادر می ش ــی ص مترب
عبــارت دیگــر، از مظاهــر زینــت متقیــن و خــود نگهــداران آن اســت کــه بــدی و 
گنــاه را کوچــک نشــمارند. کوچــک شــمردن بــدی و گنــاه و پیــدا کــردن جرئــت 
ــه  ــود. ب ــزرگ ش ــم ب ــا و جرائ ــام بدی ه ــد دروازه ورود تم ــاه می توان ــام گن انج
ــن  ــلَّ مِ ــر و اِن َق ــتکثار الش ــد »... و اس ــجاد می فرماین ــام س ــل ام ــن دلی همی
ــکاب  ــت اســامی در صــورت ارت ــم و تربی ــی نظــام تعلی ــی«. مترب ــی و فعل قول
گنــاه و بــدی کامــی و کــرداری هرچنــد کوچــک و ناچیــز، الزم اســت انجــام 
ــال  ــه دنب ــرو آن ب ــا پی ــمرده ت ــزرگ ش ــام آن را ب ــت انج ــزی و جرئ ــن چی چنی
توبــه، خــود ارزیابــی و اصــاح رفتــار خــود بــرود. امــام علــی می فرماینــد: 
شــدیدترین گنــاه آن اســت کــه صاحبــش آن را کوچــک شــمارد، »اَشــدَّ الذنــوب 

مـِـن اســتهاَن بــه صاحبــَه«.1

فرمان برداری مستمر از معشوق
ــژه اســت. برخــی  ــح وی ــد توضی ــام ســجاد نیازمن ــر ام ــه آخ ــار جمل چه
دانشــمندان معتقدنــد کــه چهــار جملــه آخــر فــراز مــورد بحــث از دعــای بیســتم 
 صحیفــه مربــوط بــه دو جملــه قبلــی اســت. بــه عبــارت دیگــر، امــام ســجاد
ــاری کــم شــمردن کارهــای خــوب و  ــات و مهارت هــای رفت ــل صف ــرای تکمی ب
زیــاد شــمردن کارهــای بــد از خداونــد طلــب فرمان بــرداری مســتمر از معشــوق، 
همــکاری، دوری از بدعت گــذاران غیــر اصولگــرا، و دوری از نظریه ســازان 
بدخــواه می نماینــد. لکــن بــه نظــر می رســد چهــار جملــه مــورد بحــث بــه ابتــدای 
ــردد.  ــان برمی گ ــور صالح ــداران و زی ــت خودنگه ــت زین ــی درخواس ــا یعن دع
بدین  ترتیــب منظــور امــام ســجاد ایــن اســت کــه از طریــق مــوارد چهارگانــه 

ــل بنمــا. ــرای مــن تکمی ــور نیکوکــرداران را ب ــن و زی فوق الذکــر زینــت متقی
1 . نهج البالغه، حکمت 341.
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ــوق  ــی، معش ــارک و تعال ــد تب ــتمر از خداون ــرداری مس ــور از فرمان ب منظ
ــام  ــواره در تم ــی هم ــه مترب ــت ک ــن اس ــد ای ــح خداون ــدگان صال ــی بن حقیق
لحظــات زندگــی در خــط خداونــد باشــد. فرمان بــردار دســتورات الهــی باشــد. 
ــه عبــارت دیگــر، در مســیر حرکــت  زندگــی او رنــگ خدایــی داشــته باشــد. ب
بــرای تکامــل و نیــل بــه کمــال مطلــق باشــد. ایــن تعبیــر بــه تکمیــل زینــت و 
زیــور متقیــن و صالحــان نزدیک تــر اســت: »و اکمــل ذلــک لــی بــدوام الطاعــًه«. 
ــداوم در  ــی تکمیــل می شــود کــه ت زیــور پاکــی و زینــت خــود نگهــداری زمان
ــه دیگــر آنکــه چــه ارتباطــی  ــی شــود. نکت ــب مترب ــد نصی ــردای خداون فرمان  ب
میــان ایــن بحــث بــا مهارت هــای رفتــار اجتماعــی و بحــث ارتباطــات انســانی 
ــی مشــاهده  ــه خوب ــم ب ــت کنی ــد زندگــی دق ــه، اگــر در فراین دارد؟ پاســخ آن ک
ــمانی  ــقه آس ــق در معاش ــای توفی ــه معن ــی ب ــت اله ــق اطاع ــه توفی ــم ک می کنی
اســت. عشــاق آســمانی معمــوالً در عشــق زمینــی نیــز موفــق هســتند. کســانی 
ــوردار  ــات برخ ــواده باثب ــوالً از خان ــتند معم ــق هس ــی موف ــق زمین ــه در عش ک
ــن  ــود از بهتری ــی، خ ــن یک ــوند. ای ــد می ش ــی بهره من ــش زندگ ــوده و از آرام ب
عوامــل مؤثــر در ارتباطــات انســانی و اجتماعــی اســت. مدیــران موفــق معمــوالً 
پــدران یــا مــادران موفــق خانــواده هســتند. مدیــران موفــق کســانی هســتند کــه 

از خانواده هــای باثبــات جامعــه برخاســته اند.

همکاری
از دیگــر مهارت هــای اجتماعــی مؤثــر در ارتباطــات انســانی، مهــارت 
اجتماعــی همــکاری اســت. همــکاری مســتلزم داشــتن هــدف مشــترک، تقســیم 
ــوکاران و  ــی نیک ــت و زیبای ــای زین ــت. از مکمل ه ــئولیت پذیری اس کار و مس
خــود نگهــداران داشــتن مهــارت رفتــاری اجتماعــی همــکاری اســت کــه مــورد 
درخواســت امــام ســجاد بــوده اســت، »و لــزومِ الجماعــه«. فــردی کــه از جمع 
گریــزان اســت در واقــع خــود نگهــدار حقیقــی نیســت بلکــه از تقــوای پرهیــز 
برخــوردار بــوده و نقــش طبیــب گریــزان از درمــان بیمــاران را دارد کــه از تــرس 
جــان خــود بــه خــارج از شــهر پنــاه آورده اســت. شــاید اینکــه در قــرآن کریــم 
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ــوی1  ــر محــور نیکــی و تق ــاون و همــکاری ب ــز تع ــه دوم، نی ــان، آی ســوره فرق
ــر اینکــه چهــار  ــی ب ــل درســتی برداشــت نویســنده باشــد مبن ــده اســت؛ دلی آم
ــور نیکوکــرداران و  ــرای زی ــام ســجاد، مکمــل اســت ب درخواســت آخــر ام

زیبایــی خــود نگهــداران یــا متقیــن باشــد.

دوری از بدعت گذاران
ــتلزم دوری از  ــانی مس ــی انس ــول اساس ــادی، اص ــی اعتق ــه مبان ــدی ب پایبن
ــی  ــجاد یک ــام س ــت. ام ــده اس ــای فریبن ــرب و نوآوری ه ــای مخ بدعت ه
بدعت گــذاران  از  آنــان  دوری  را  پاک طینتــان  زیــور  مکمل هــای  از  دیگــر 
ــان ها الزم  ــته انس ــن دس ــن از ای ــه گرفت ــدع« فاصل ــل الب ــص اه ــد »و رف می دان

اســت.

دوری از نظریه سازان بدخواه
هم نشــینی و معاشــرت بــا بــدکاران و بدخواهــان بــه طــور ناخــودآگاه 
ــور  ــام ســجاد از مکمل هــای زی ــذا، ام ــی می گــذارد. ل ــر مترب ــی ب ــر منف تأثی
پاکــی را ایــن می داننــد کــه متربــی مســلمان از جلســات و محافــل مربــوط بــه 
ــر  ــه نظ ــرع«. ب ــرای المخت ــتعملی ال ــد »و مس ــواه دوری نمای ــازان بدخ نظریه س
ــوم در  ــان معص ــام و امام ــی اس ــر گرام ــه پیامب ــی ک ــد توصیه های می رس
ــر  ــب فوق الذک ــر مطل ــر ب ــی ناظ ــته اند همگ ــتی داش ــت دوس ــوص اهمی خص
ــدم  ــر اســاس راه و روش دوســت خــود ق ــج ب ــه تدری ــی ب ــه مترب اســت. این ک

ــی دارد. برم

نتیجه
ــازنده و مســتند  ــه س ــدن ادعی ــا خوان ــد اســت. ب ــرآن صاع ــش ق ــا و نیای دع
ــوزش و  ــی، آم ــارک و تعال ــد تب ــی خداون ــی یعن ــوق حقیق ــا معش ــاط ب و ارتب
پرورشــی نصیــب انســان می شــود کــه او را در جریــان زندگــی یــاری می رســاند. 

1 .تعاونوا علی آلبر و التقوی.
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ــو از توصیه هــا در خصــوص  ــان معصــوم ممل ــه امام نیایش هــای منســوب ب
ــاری،  همبســتگی، ارتباطــات ســالم انســانی، دوری از آســیب های کامــی و رفت
ــد  ــتن رش ــر داش ــد ب ــاری، تأکی ــی رفت ــای اجتماع ــتن مهارت ه ــر داش ــد ب تأکی
شــناختی صحیــح و تــاش بــرای تقویــت رشــد عاطفــی متربــی از طریــق ابــراز 
مناســب عواطــف و کنتــرل بــه موقــع عواطــف می باشــد. تواضــع و فروتنــی از 
جملــه خصوصیــت انســان هایی اســت کــه بــه شــکوفایی روح رســیده اند. زیــرا 
ــا مخصــوص  ــه بزرگــی و عظمــت تنه ــد ک ــن دارن ــب یقی ــن مطل ــه باطــن ای ب
ــات  ــروردگار عظیم الشــأن اســت. شــریعت مقــدس اســام، تواضــع را از صف پ
کمــال انســان دانســته و پیــروان خویــش را بــدان ســفارش کــرده اســت. هیــچ 
ــن  ــت و مفیدتری ــر نیس ــی مؤث ــت آدم ــت در تربی ــون روش محب ــی چ روش
ــد. نیــروی محبــت  ــدا می کنن ــه نیــروی محبــت کارایــی پی روش هــای تربیــت ب
از نظــر تربیتــی نیرویــی عظیــم و کارســاز اســت و بهتریــن تربیــت آن اســت کــه 

بدیــن روش تحقــق یابــد
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تاملی بر سیره اخالقی امام سجاد در بُعد رأفت
زهراشیخوند

چکیده
ــون  ــاد گوناگ ــجاد از ابع ــام س ــیره ام ــخصیت و س ــک، ش  بی  ش
قابــل بحــث، بررســی و پژوهــش اســت؛ چنــان کــه حجــم زیــادی از 
میــراث ارزشــمند اســالمی در قالب هــای گوناگــون بــه ایــن موضــوع 
ــاره  ــه درب ــی ک ــی از محورهای ــال یک ــت.  ح ــه اس ــاص یافت اختص
ــخ بشــری قابل توجــه و  ــن انســان برجســته در تاری ــی ای ــیره اخالق س
ــده  ــه ش ــتقل پرداخت ــور مس ــدان به ط ــر ب ــت و کمت ــرداری اس بهره ب
ــک در  ــل نی ــی از فضای ــوان یک ــت به عن ــی رأف ــد ارزش ــت، ُبع اس

ــان اســت. شــخصیت ایش
 از ســویی بدیهــی اســت کــه بــا گســترش فناوری هــای جدیــد، 
ــه اســت و  ــا یکدیگــر کاهــش یافت ــبات رو در روی انســان ها ب مناس
روابــط مجــازی یــا غیرمســتقیم یــا گاهــی تعارفــات ِصــرف، جایگزیــن 
روابــط حســنه و نیــک اســالمی شــده اند. در چنیــن فضایــی اســت کــه 
آثــار رأفــت، مهربانــی و مهــرورزی در تعامــالت انســانی کمرنــگ یــا 
ــی  ــیره اخالق ــی و واکاوی س ــس بازخوان ــد. پ ــوه می کن ــگ جل بی رن
امــام ســجاد در ُبعــد رأفــت بــه لحــاظ مجهــز بــودن بــه بینــش 
اصیــل توحیــدی و نیــز گرایش هــا و کنش هــای وحیانــی جهــت 
ــاری عصــر حاضــر  ــودن مشــکالت رفت ــخگو ب ــردن و پاس ــد ک نوآم
ــه  ــن رویکــردی، در س ــا چنی ــذا پژوهــش حاضــر ب ــت؛  ل راهگشاس

محــور بــه بررســی ایــن مســأله خواهــد پرداخــت:
ــرورت و  ــأله، ض ــرح مس ــان ط ــه بی ــث: ب ــات بح ــور اول، کلی  مح
اهمیــت، اهــداف، نــوع و روش تحقیــق، ســؤاالت و فرضیه هــا، 

ــت. ــده اس ــه ش ــاختار پرداخت ــینه و س پیش
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 محــور دوم، تعریــف رأفــت: جایــگاه و اهمیــت آن در بینش اســالمی، 
ــل  ــق و نی ــزار تحقی ــان و اب ــت در جه ــی از رأف ــت های عموم برداش
بــه آن و نیــز عوامــل و زمینه هــای ســازنده ســاختار کلــی رأفــت از 
نوشــتار حاضــر بــا نــام مباحــث تئوریــک و نظــری پیرامــون رأفــت 

می باشــد.
ــرح  ــر ط ــود را ب ــای خ ــجاد: بن ــام س ــت ام ــوم، رأف ــور س  مح
ــوزه  ــی در ح ــث مفهوم ــجاد و مباح ــام س ــون؛ ام ــی چ عناوین
 ،رأفــت، ضــرورت، اهمیــت و ارزش آن در بیانــات امــام ســجاد
 ،ــجاد ــام س ــیره و کالم ام ــت در س ــی رأف ــأ و مبان ــه، منش ریش
ســاحت ها و جلوه هــای رأفــت ایشــان در ســه بعــد: فرهنگــی، 
اقتصــادی و سیاســی )جهــت الگوبــرداری بــرای جامعــه حاضــر( و نیــز 
آثــار مهربانــی و رأفــت در ســیره امــام قــرار داده اســت و ســپس 
ــت  ــن الحســین، رأف ــی ب ــهر عل ــه در آرمان ش ــرد ک نتیجــه می گی
برخاســته از اندیشــه توحیــدی ایشــان، در حقیقــت در جهــت تشــکیل 
جامعــه ای بــه دور از تبعیــض، نابرابــری و برقــراری عدالــت، وحــدت، 
مهــرورزی، یکرنگــی و یکدلــی و غیــره می باشــد؛ کــه نتیجــه اعمــال 
ــت بخشــی انســان در  ــه هوی ــه، منجــر ب ــن برخــوردی در جامع چنی
راســتای اعتقــاد بــه کرامــت انســانی شــده و باعــث تشــکیل جامعــه ای 
ــه  ــا توجــه ب ــان ب ــد و در پای ــد ش ــعادتمند خواه ــه و س ــل یافت تکام
ســیره رأفــت محــور امــام ســجاد بــه ارائــه چنــد راهــکار اساســی 
ــه اســالمی  ــت در جامع در جهــت توســعه و گســترش فرهنــگ رأف

خواهــد پرداخــت.
ــت،  ــالق، رأف ــیره، کالم، اخ ــجاد، س ــام س ــدی: ام واژگان کلی

ــالم. ــی، اس مهربان

مقدمه
ــق برخــوردار اســت و  ــی وســیع و عمی ــرآن، ســعادت از معنای ــدگاه ق  از دی
بــرای نیــل بــه ســعادت راســتین کــه همانــا کســب رضــای الهــی و تقــرب بــه 
ــش صــراط  ــق »پیمای ــم اســت، جــز از طری ــدی عال ــی و اب ــه و ازل ــود یگان معب
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مســتقیم« ممکــن نخواهــد گردیــد. بــه دیگــر ســخن، مؤمــن ســعادتمند کســی 
اســت کــه بــه اوامــر و نواهــی شــریعت عمــل نمایــد و از هویــت تکامــل یافتــه 
ــرای خــود و جامعــه خویــش  برخــوردار باشــد و بهــروزی و ســرانجام نیــک ب

ــه جامعــه ســعادتمند همــواره تــاش کنــد. بخواهــد و در نیــل ب
 از ســوی دیگــر از دیــدگاه ایــن کتــاب آســمانی، تحقــق »ســعادت راســتین« 
در گــرو احــراز فعاالنــه ارزش هــا و آراســته شــدن بــه فضایــل انســانی و مــکارم 
اخاقــی و به کارگیــری آن در جامعــه اســت. و از ایــن طریــق اســت کــه 
ــرا،  ــه ای تکامل گ ــاز جامع ــد و زمینه س ــل آی ــدی نائ ــه عزتمن ــد ب ــان می توان انس

ــردد. ــز گ ــب نی ــواه و حق طل عدالت خ
 حــال یکــی از ایــن فضایــل ســعادت بخش در زندگــی انســان، رأفــت اســت؛ 
ــی  ــش در زندگ ــی و هویت بخ ــده اخاق ــک قاع ــوان ی ــر به عن ــن ام ــرا ای زی
ــرا  ــه تکامل گ ــاز جامع ــل زمینه س ــی از عوام ــود یک ــًا خ ــوده و اساس ــی ب آدم
ــه  ــزرگان و از آن جمل ــیره و کام ب ــه س ــه ب ــا مراجع ــه ب ــد؛ چنانک ــز می باش نی
امــام ســجاد می تــوان بــه اهمیــت و ارزش ایــن مســأله و نیــز حقیقــت آن در 

ــرد. ــی ب ــعادتمند پ ــه ای س ــزی جامع ــت پی ری جه

1� کلیات بحث
1-1- طرح مسأله

 شــاید پــس از عدالــت کــه ویژگــی برجســته پیامبراکــرم، ائمــه معصومیــن 
و بــزرگان و از آن جملــه امــام ســجاد اســت، بتــوان بارزتریــن ویژگــی آنان را 
در داشــتن فضیلــت واالی اخاقــی چــون رأفــت، ماطفــت و مهربانــی دانســت. 
 ــین ــن الحس ــی ب ــگاه عل ــی در ن ــل اساس ــت واال و اص ــن فضیل ــت ای اهمی
ــی از  ــه آن را یک ــدی ب ــش پایبن ــات خوی ــا در فرمایش ــه باره ــت ک ــان اس چن
ــه  ــی ب ــت بخش ــت هوی ــی جه ــد و آن را عامل ــوا می دان ــل تق ــای اص ویژگی ه
افــراد جامعــه دانســته و معتقــد اســت ایــن امــر، اصــل کرامــت طبیعــی انســانی را 
نیــز کــه همــه انســان ها بی اســتثنا از آن برخوردارنــد، در وجــود تک تــک افــراد 
تقویــت نمــوده و از ایــن طریــق، جامعــه بــه ســمت تکامــل پیــش خواهــد رفــت 
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و بــه ســعادتی کــه آرمــان و ایــده هــر جامعــه مطلوبــی اســت، خواهــد رســید.
1-2- ضرورت و اهمیت

 شــکی نیســت انســان امــروزی بــه لحــاظ مجهــز شــدن بــه انــواع فناوری های 
پیشــرفته ارتباطــی و اطاعاتــی و از ســوی دیگــر بــه جهــت غوطــه ور شــدن در 
انــواع ســردرگمی ها و تنهایی هــا و نیــز یــاس و نومیــدی، روز بــه روز از دنیــای 
ــه  ــانی فاصل ــک انس ــای نی ــواع ارزش ه ــده و از ان ــر ش ــش دورت ــون خوی پیرام
بیشــتری را گرفتــه اســت. پــس طبیعــی اســت کــه در چنیــن حالتــی نســبت بــه 
بســیاری از مســائل و از آن جملــه ابــراز هرگونــه رأفــت و مهــرورزی و ماطفــت 
و مهربانــی حتــی نســبت بــه نزدیک تریــن افــراد خویــش غفلــت نمــوده و اصــل 
ــد  ــش خواه ــه خوی ــراف را پیش ــان های اط ــه انس ــه ب ــدم توج ــی و ع بی اعتنای
ــه در  ــته ک ــاخص و برجس ــره ای ش ــیم چه ــرایطی، ترس ــن ش ــاخت. در چنی س
باالتریــن درجــات فضایــل اخاقــی و انســانی قــرار گرفتــه اســت، می توانــد تــا 

حــدود بســیار زیــادی تأثیرگــذار باشــد.
1-3- اهداف

هدف کلی
تأملی بر »سیره اخاقی امام سجاد در بُعد رأفت«

اهداف جزیی
الــف( ارائــه تصویــری از شــخصیت علــی بــن الحســین بــه عنــوان یکــی 
از انســان های تکامــل یافتــه بــه لحــاظ ســامان بخشــی اخــاق و افــکار انســان 

معاصــر در جهــت رأفــت و مهــرورزی بــه افــراد جامعــه.
ب( ترســیم رأفــت بــا بیــان ارزش و اهمیــت، برداشــت های عمومــی، ابــزار 

و زمینه هــا و در جهــت هویــت دهــی بــه افــکار و اذهــان.
ــز  ــأ و نی ــه و منش ــگاه، ریش ــت و جای ــرورت، اهمی ــریح ض ــن و تش ج( تبیی
مبانــی و همچنیــن ســاحت ها و جلوه هــای رأفــت امــام ســجاد در راســتای 

ــرداری. شــکوفایی و پویایــی جامعــه جهــت الگوب
1-4- نوع و روش تحقیق

ــی  ــت خاص ــش از اهمی ــام پژوه ــرای انج ــب ب ــک روش مناس ــاب ی  انتخ
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بــرای محقــق برخــوردار اســت؛ زیــرا روش راه رســیدن بــه هــدف اســت. پــس 
انتخــاب درســت ایــن هــدف نه تنهــا بــه محقــق کمــک می کنــد کــه اطاعــات 
ــه منظــور اتخــاذ تصمیــم مناســب جمــع آوری نمایــد، بلکــه از طــرف  الزم را ب
ــر در پیشــبرد  ــا اســتخراج صحیــح ایــن اطاعــات می توانــد گامــی مؤث دیگــر ب
ــر، روش  ــش حاض ــوع پژوه ــردارد. ن ــه ب ــادی جامع ــی و اعتق ــداف اخاق اه
کتابخانــه ای اســت کــه برمبنــای موضــوع انتخابــی، از روش تحلیلــی، تاریخــی و 

نیــز توصیفــی بهــره جســته اســت.
1-5- سؤاالت و فرضیه ها

سؤال اصلی
رأفــت در ســیره اخاقــی امــام ســجاد بــه چــه معناســت؟ جایــگاه توصیــه 
بــه ایــن مهــم در ســیره و کام امــام تــا کجاســت؟ و آیــا بــرای جامعــه امــروز 

کاربــرد دارد؟
سؤاالت فرعی

الــف( رأفــت چیســت و از چــه اهمیتــی برخــوردار اســت و ابزارهــای تحقیق 
و نیــل بــه آن کدامنــد؟

ب( از دیــدگاه امــام ســجاد چــرا رأفــت بــرای جامعــه الزم و ضــروری 
اســت؟

ج( در بینــش و منــش علــی بــن الحســین بسترســازی و زمینــه پــردازی 
بــرای ظهــور و شــکوفایی و نیــز پویایــی رأفــت دارای چــه ســاحت ها و 

جلوه هایــی اســت؟
ــا  ــن آی ــام زین العابدی ــیره و ســلوک ام ــز س ــر و اندیشــه، و نی د( در تفک
ــی  ــت ارتباط ــت و عدال ــز رأف ــان و نی ــه انس ــی ب ــت بخش ــت و هوی ــان رأف می

ــود دارد؟ وج
فرضیه ها

الــف( نرم خویــی و مهربانــی را رأفــت می نامنــد، ایــن مســأله به عنــوان یــک 
اصــل مهــم و بنیــادی اخاقــی از اهمیــت واالیــی برخــوردار اســت؛ چنانکــه در 
منابــع اســامی و ســخنان پیامبــر و ائمــه توجــه بــه آن بــه وفــور یافــت می شــود 
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و ابــزار تحقیــق و نیــل بــه ایــن واقعیــت از راه علــم حضــوری و شــهودی و بــه 
بیانــی بــا دل و جــان انجــام می پذیــرد.

ب( از دیــدگاه امــام ســجاد رأفــت بــرای جامعــه امــری ضــروری اســت، 
زیــرا ایــن مســأله از اهــم ضروریــات، بلکــه بهتریــن عامــل بــرای اصــاح، اداره 
مــردم و هدایــت قلــوب آنــان اســت؛ عــاوه بــر اینکــه ســبب هویــت بخشــی بــه 

افــراد و محقــق شــدن اصــل کرامــت انســانی بــرای آن هــا خواهــد بــود.
ــأله در  ــن مس ــرای ای ــازی ب ــین زمینه س ــن الحس ــی ب ــش عل ج( در بین
ســاحت های فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی قابــل تحقــق اســت و ایــن مســأله 
ــار  ــاه مصــداق نداشــته، بلکــه در تمــام زمان هــا دارای ب ــرای زمانــی کوت تنهــا ب

ارزشــی واالیــی اســت.
د( در ســیره و کام امــام ســجاد میــان رأفــت و عدالــت و همچنیــن رأفت 
ــدی محکــم و گسســت  ــراد رابطــه ای دوســویه و پیون ــه اف ــت بخشــی ب و هوی
ــان  ــان مردم ــا اجــرای اصــل رأفــت و ماطفــت می ــرا ب ــر وجــود دارد؛ زی ناپذی
عــاوه بــر هویــت دادن بــه شــخصیت آنــان و تکریــم منزلتشــان، اصــل عدالــت 

اجتماعــی نیــز برقــرار خواهــد شــد.
1-6- پیشینه

ــی  ــا کتاب ــق ی ــه تحقی ــه هیچ گون ــم ک ــب دریافتی ــع و کت ــی مناب ــا بررس  ب
ــع در خصــوص مبحــث موردنظــر »ســیره  ــز جام ــر و نی درخــور توجــه و معتب
اخاقــی امــام ســجاد در بعــد رأفــت« صــورت نگرفتــه اســت؛ هــم چنانکــه 
ــای  ــتیم، از پژوهش ه ــه هس ــن زمین ــن در ای ــد و بنیادی ــش نظام من ــد پژوه فاق

تجربــی و میدانــی نیــز بی بهره ایــم.
1-7- ساختار

مقاله حاضر در سه محور ذیل انسجام یافته است:
الف( کلیات

ب( مباحث تئوریک و نظری پیرامون رأفت.
ج( سیره اخاقی امام سجاد در بعد رأفت.
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2� مباحث تئوریك و نظری پیرامون رأفت
 ــجاد ــام س ــی ام ــیره اخاق ــه- س ــی مقال ــث اصل ــه بح ــش از ورود ب  پی
ــن رابطــه مطــرح  ــی در ای ــه نظــر می رســد، مباحث در بعــد رأفــت- ضــروری ب

گــردد:
2-1- تعریف رأفت

 واژه رأفت در لغت به این معنا آمده است: نرم خویی و مهربانی.1
امــا در اصطــاح می تــوان ایــن واژه را بــه معنــای برخــورد عاطفــی و 
ــژاد، قومیــت و مذهــب  ــگ، ن ــن رن ــدون در نظــر گرفت ــا انســان ب ــز ب احترام آمی
تعبیــر نمــود؛ برخــوردی کــه تبعیض آمیــز نبــوده و تنهــا بــه انســان از آن حیــث 
کــه مخلــوق احســن خــدا بــوده و دارای حقــوق مدنــی و انســانی خــاص خــود 

ــرد. ــت، می نگ اس
ــی،  ــوع خوش اخاقــی و مهربان  پــس رأفــت در مفهــوم اصلــی خــود هــر ن
محبــت و دوســتی و مهــرورزی را شــامل می شــود کــه بــر پایــه چنیــن 
دیدگاهــی هرگونــه مناســبات اجتماعــی را شــامل شــده، مناســباتی کــه بــر پایــه 
ــا  ــوده و در آن انســان ها تنه ــی ب ــی، اســامی و مدن ارزش هــا و هنجارهــای دین
از آن حیــث کــه انســان بــوده و دارای حقوقــی هســتند مــورد احتــرام و تکریــم 
ــه  ــی ب ــی و دین ــوان یــک اصــل اخاق ــن رأفــت را می ت ــع می شــوند. بنابرای واق
تخصیــص بهینــه منابــع و امکانــات جهــت اســتفاده همــگان از ایــن امکانــات و 

ــوازم بــه حســاب آورد. ل
2-2- جایگاه و اهمیت رأفت در بینش اسالمی

 از امــوری کــه در منابــع اســامی و ســخنان پیامبــر اکــرم و ائمــه 
معصومیــن فــراوان یافــت می شــود، توجــه بــه جایــگاه رأفــت بــه عنــوان یک 
ــی،  ــرا مهربان ــه آن اســت؛ زی ــادی اخاقــی و اهمیــت عمــل ب اصــل مهــم و بنی
ــه  ــی ب ــت حق تعال ــی رحم ــه تجل ــران زمین ــود و دیگ ــه خ ــم ب ــرورزی، رح مه
ــم کان  ــد: )ث ــه می فرمای ــن رابط ــد در ای ــرآن مجی ــد. ق ــکار می کن ــان را آش انس
ــر انجــام  ــر و تواصــوا بالرحمــه(؛ )عــاوه ب ــوا و تواصــوا بالصب ــن امن ــن الذی م

1 . حسن انوری، فرهنگ روز سخن، ص 589.
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ــر و  ــه صب ــر را ب ــد و یکدیگ ــان آورده ان ــه ایم ــید ک ــانی باش ــف، از کس تکالی
ــون  ــد: »الراحم ــز می فرماین ــرم نی ــول اک ــد(.1 و رس ــفارش کردن ــی س مهربان
ــی، ارحمــوا مــن فــی االرض یرحمکــم مــن  ــارک و تعال یرحمهــم الرحمــان تب
ــه همــه اهــل  ــه مهــرورزان مهــر مــی ورزد؛ ب ــان، ب فــی الســماء«؛ »خــدای مهرب
 زمیــن محبــت کنیــد تــا خــدا بــه شــما محبــت نمایــد«.2 و حضــرت علــی
ــم«؛  ــم، ترح ــد: »ارح ــن می فرماین ــا چنی ــی زیب ــی در کام ــن روایت ــز در ضم نی

ــری«.3 ــرار گی ــت ق ــورد مهــر و محب ــا م ــورز ت ــت ب مهــر و محب
ــی، در گــرو برداشــتن  ــن در بینــش اســامی، خــروج انســان از تنهای  بنابرای
گامــی مثبــت در جهــت مهربانــی و رأفــت بــه دیگــران اســت؛ زیــرا بــا انجــام 
ــز شــده  ــر خــود نی ــری در غی ــدن کمــال و برت ــه دی ــق ب ــر، انســان موف ــن ام ای
اســت و بــرای همیــن، قلبــش از حصــر توجــه بــه خــود خــارج شــده و متوجــه 
دیگــری نیــز شــده اســت و بــا ایــن کار، در حقیقــت یــک گام از خــود فاصلــه 
ــه واقعیــت نزدیــک شــده اســت. ــه انــدازه همــان یک قــدم، ب گرفتــه اســت و ب

2-3- برداشت های عمومی از رأفت در جهان
 اگــر کســی بــه دقــت بــه درون و پیرامــون خویــش بنگــرد و حقایــق جهــان 

ــده ای انصاف خواهــی مشــاهده ــا دی را ب
نمایــد، به واقــع خواهــد دیــد کــه جهــان هســتی بــا قانــون عشــق و محبــت 
الیــزال الهــی اداره می شــود و ایــن مســأله ای اســت کــه بســیاری بــه آن اعتــراف 
نموده انــد. از بــاب نمونــه: عرفــا، حرکــت جهــان را یــک حرکــت حبــی دانســته 
و تمامــی جهــان از جمــادات تــا مجــردات از دیــدگاه آنــان یکپارچــه عشــق و 
محبــت اســت. از نظــر برخــی فاســفه، نیــز هــر موجــودی، بــه کشــش محبــت، 
ــه ســوی مقصــد و مقصــود خــود در حرکــت اســت؛ از دیــدگاه اندیشــمندان  ب
فیزیــک، کــه حــوزه کارشــان محــدوده فیزیکــی و مــادی جهــان اســت نیــز یکــی 
از قوانیــن عــام و جهان شــمول، نیــروی جاذبــه اســت؛ یعنــی جهــان بــا نیــروی 

1 . سوره بلد، آیه 17.
2 . متقی هندی، كنزالعمال، ج 8، ص 343.

3 . عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج 71، ص 396.
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جاذبــه اداره می شــود کــه در دنیــای جمــادات الکترون هــا عاشــقانه گــرد وجــود 
هســته اتــم می چرخنــد و در گیاهــان گرایــش و کشــش های گوناگــون از جملــه 
ــه  ــاه را ب ــی )ژئوتروپیســم( کــه ســاقه گی ــی )فتوتروپیســم( و زمین گرای نورگرای
ســوی نــور و ریشــه آن را بــه ســوی زمیــن هدایــت می کنــد، وجــود دارد. حتــی 
اگــر در راه ایــن گرایــش و کشــش بــه مانعــی برخــورد کنــد بــا آن بــه مبــارزه 
برخاســته و راه خــود را ادامــه می دهــد. عالــم حیوانــات نیــز کــه حیــات خاصــی 
دارنــد هــم بــه طــور روشــن و بــارز دارای ایــن ویژگــی اســت و وجــود غرایــز 
در آن هــا بهتریــن شــاهد اســت و کشــش های غریــزی در جنبه هــای گوناگــون 

موجــب حیــات و بقــای آن هــا می شــود.
ــبد  ــن، گل سرس ــد در روی زمی ــه خداون ــوان خلیف ــه عن ــان ب ــن انس  بنابرای
ــه  ــن جذب ــت مشــمول ای ــی عشــق و محب ــون عموم ــه حکــم قان ــش و...ب آفرین
عمومــی اســت و او نیــز چــون ســایر موجــودات بــا همــه ابعــاد وجــودی اش بــا 
ــات  ــه حی ــد ب ــی و مهــرورزی می توان ــون رأفــت، عشــق و محبــت و مهربان کان
ــه  ــم ک ــز مشــاهده می کنی ــی از جهــت توجــه فطــری نی ــد. حت ــه ده خــود ادام
اگــر محبــت و کشــش نبــود، نــه تولیــدی بــود و نــه تغذیــه ای و نــه حیاتــی و نــه 

ــت. ــرگ ســکوت و ســکون می رف ــه م ــان و انســان ب ــی...و جه لذت
آســمانی راز  زبــده   وی حلــه عقــل پــر معانــیای 
زندگانــیبــی آتش عشــق کــی تــوان یافت ز آب  قطــره  یــک   

2-4- ابزار تحقیق و نیل به رأفت
 تحقیــق در معنــا و مفهــوم رأفــت، بــه کمــک ذهــن و نیــروی عقانــی اســت؛ 
امــا رســیدن بــه واقعیــت و چشــیدن آن بــا دل وجــان انجام پذیــر خواهــد بــود 
ــر  ــن مقصــودی، امکان پذی ــه چنی ــیدن ب ــی رس ــم حصول ــا عل ــه اصطــاح ب و ب
ــی  ــهودی اســت؛ یعن ــم حضــوری و ش ــوع عل ــه آن از ن ــم ب ــه عل نیســت؛ بلک
رســیدن بــه دریــای مــواج عشــق، محبــت، مهربانــی و مهــرورزی و در یــک کام 
رســیدن بــه رأفــت برخــاف درک دیگــر حقایــق علمــی و فنــی جهــان اســت؛ 
ــه  ــه درک حقایــق علمــی و ب ــاز ب ــرداری از اســرار جهــان، نی ــرای پرده ب ــرا ب زی
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طبــع برخــورداری از اســتادان خبــره و متخصــص نیــاز اســت امــا مقولــه رأفــت 
از حقایــق علمــی جداســت و در اعمــاق وجــود خــود انســان ریشــه دارد و تنهــا 
ــه درون خــود می باشــد؛ پــس  ــه و مراجعــه ب ــه آن تذکــر و تنبی راه دسترســی ب
تحقیــق و بررســی علمــی و ذهنــی در ایــن عرصــه جایگاهــی نــدارد، مگــر بــه 

عنــوان اقامــه شــاهد و مثــال.
چــون به عشــق آمد، قلم بر خود شــکافتچــون قلــم انــدر نوشــتن می شــتافت
 هــم قلــم بشکســت و هــم کاغــذ دریدچون ســخن در وصف این حالت رسید

2-5- عوامل و زمینه های سازنده ساختار کلی رأفت
 انســان بخــش عمــده زندگــی خــود را در گروه هــای اجتماعــی و بــه عبارتــی 
ــک  ــا عضــو ی ــا همســایه ی ــواده ی ــام عضــو خان ــد و در مق ــردم می گذران ــا م ب
گــروه خــاص اجتماعــی، اقتصــادی، دینــی و قومــی، یــا در مقــام یــک شــهروند 
و فــردی از ملــت، بــا دیگــر همنوعــان خــود در ارتبــاط و کنــش متقابــل اســت. 
ــل  ــی و تکام ــت تعال ــه، جه ــته جامع ــن هس ــن کوچک تری ــای ای ــد و اعت رش
ــل و  ــرو عوام ــی در گ ــل واالی اخاق ــودن فضای ــاده نم ــز پی ــتی و نی و بهزیس
زمینه هــای ســازنده ای اســت کــه ابتــدا خــود فــرد ملــزم بــه رعایــت آن هاســت.
 مهم تریــن عوامــل و زمینه هــای ســازنده ســاختار کلــی رأفــت در شــخصیت 

آدمــی عبارت اســت از:
2-5-1- یاد خدا

ــه انســان  ــن معناســت ک ــه ای ــی اســت، ب ــد عرفان ــه بلن ــک مرتب ــه ی ــاد ک  ی
ــش  ــر خوی ــر ب ــر و ناظ ــد و او را حاض ــته باش ــر داش ــدا را در خاط ــته خ پیوس
ببینــد و در تنهاتریــن حــاالت هــم او را از یــاد نبــرد و در شــداید و مصیبت هــا 
ــد.  ــوش نکن ــی را فرام ــت اله ــت و والی ــا، ربوبی ــا و نعمت ه و برخورداری ه
زنــده بــودن چــراغ »یــاد خــدا« در دل، هــم ســبب پیشــگیری از گنــاه می شــود، 
هــم مقاومــت انســان را در ســختی ها و گرفتاری هــا می افزایــد و هــم انســان بــه 
سرمســتی و غــرور نمی افتــد و هــم زمینه ســاز ارتقــاء روحــی و تصفیــه اخــاق 
از رذایــل و خالــی شــدن خانــه دل از اغیــار اســت؛ پــس چنیــن انســانی طبیعتــًا 
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ــق خواهــد شــد و  ــه حــق و خل ــت نســبت ب ــز از عشــق و محب وجــودش لبری
آمــاده بــروز و ظهــور هرگونــه مهــرورزی و رأفــت در میــان مــردم اســت.

 امــا از ســوی دیگــر، گاه توجــه انســان بــه خداونــد بــه ســبب درگیــری اش 
ــن رو  ــراز و نشــیب های زندگــی و غفلــت و فراموشــی کــم می شــود؛ از ای در ف
ــس  ــده و ح ــه ش ــز بی توج ــران نی ــه دیگ ــه ب ــود، بلک ــه خ ــبت ب ــا نس نه تنه
مهــرورزی و مهربانــی و محبــت و عشــق در وی مشــاهده نمی شــود و بــه 
ــا  فرمــوده قــرآن کریــم: )...فهــی کالحجــاره او اشــد قســوه(؛ )...ماننــد ســنگ ی

ســخت تر...(.1
 پــس بــه همیــن ســبب اســت کــه خداونــد بــه همــه مؤمنــان فرمــان می دهــد: 
ــا  ــد ت ــاد کنی ــیار ی ــدا را بس ــم تفلحــون(؛ )... و خ ــرا لعلک ــروا اهلل کثی )... و اذک
ــر اکــرم: »کســی کــه بســیار خــدا  ــه فرمــوده پیامب ــرا ب رســتگار شــوید(.2 زی
را یــاد کنــد، خــدا بــه او مهــر و محبــت مــی ورزد و کســی کــه پیوســته بــه یــاد 
ــرای او نوشــته می شــود: رهایــی از آتــش دوزخ  خــدا باشــد دو ســند رهایــی ب

و رهایــی از نفــاق و دورویــی«3
2-5-2- عمل نیک

 از جملــه زیبایی هــای معنــوی کــه در زندگــی انســان تأثیــر بــه ســزایی دارد و 
در بــه وجــود آمــدن مهربانــی و رأفــت و محبــت و نیــز رقــت و عطوفــت کارســاز 
و راهگشاســت، عمــل نیــک و رفتــار شایســته اســت؛ عمــل نیکــی کــه نــه فقــط 
بــرای جلــب رضایــت خلــق، بلکــه بــرای اخــاص و در جهــت برقــراری ارتبــاط 
و پیونــد قلبــی بــا دیگــران در راســتای خشــنودی خداونــد اســتوار باشــد. تــداوم 
ــی کمــک  ــر و باطــن آدم ــی ظاه ــه پاک ــد ب ــی، بی تردی ــن عمل ــر چنی و اصــرار ب
می کنــد و چــون در جهــت ارتبــاط بــا حــق اســت، قلــب وی را آن چنــان مهربــان 

ــر و برکــت می باشــد. ــد کــه منشــأ خی و مهــرورز می نمای

1 . سوره بقره، آیه 74.
2 . سوره انفال، آیه 45.

3 . شیخ كلینی، اصول كافی، ج 2، ص 499.
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3-5-2- دوستان شایسته
 علــی در بــاب تاثیربــرداری انســان از دوســتان شایســته و صالــح 
ــا صاحبــان  ــا معاشــرت ب می فرمایــد: »خوبــی و نیکــی و درســتی و راســتی را ب
مغــز و خــرد روزافــزون کنید؛...کســی کــه تــو را بــه آخــرت بخوانــد و بــر انجــام 
ــی  ــق مهربان ــد او رفی ــت ده ــت ســودمند اســت، یاری ــرای آخرت ــه ب ــوری ک ام
ــی  ــین و از دنیای ــاران بنش ــا بردب ــاش و ب ــین ب ــان هم نش ــا حکیم ــت...پس ب اس
کــه بــه آخــرت و ســعادتت زیــان می زنــد، روی گــردان«.1 بــا توجــه بــه حدیــث 

ــت: ــل را دریاف ــکات ذی ــوان ن ــوق می ت ف
الــف( در کنــار یــاد خــدا و عمــل نیــک، نقــش دوســتان شایســته در مهربانــی 
ــه افــراد جامعــه و در نتیجــه ایجــاد زمینه هــای ظهــور رأفــت امــری  و رأفــت ب

غیرقابــل انــکار اســت.
ــا انســان های پــاک دل، خردمنــد  ب( انســان در اثــر معاشــرت و مصاحبــت ب
و صالــح و خداتــرس، رفته رفتــه آثــار محبــت و رأفــت و دلســوزی و مهربانــی 

ــد. ــاهده می نمای ــود مش را در خ
ــه  ــی دوســت و هم نشــین صالحــی نداشــته باشــد، ب ــل اگــر آدم ج( در مقاب
ســردی، بی مهــری، بدخلقــی و تنگ نظــری و...روی آورده تــا جایــی کــه حاضــر 
ــرای دیگــران نیســت؛ درنتیجــه دیگــران از  ــه عمــل نیکــی ب ــه انجــام هیچ گون ب

ــوند. ــده می ش ــراف وی پراکن اط
ایــن امــر در حالــی اســت کــه انســان بــا الهــام گرفتــن از فطرتــش، خیرخــواه، 
ــش دارد؛  ــا گرای ــام خوبی ه ــه انج ــن رو ب ــت. ازای ــان اس ــش و مهرب نیک اندی
هرچنــد ممکــن اســت بــر اثــر عوامــل بیرونــی و شــیوه تربیتــی از اصــل خویــش 

دور بیفتــد.

3� رأفت امام سجاد
 دانشــوران و فرهیختــگان از دیربــاز در معرفــی و نمایانــدن، ابعــاد گوناگــون 
فضایــل شــخصیتی امــام ســجاد، تاش هایــی نموده انــد و در برداشــتن نقــاب 

1 . محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج 1، ص 3012-3014.
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از چهــره حقیقــی ایــن قضیــه کوشــیده اند؛ حــال در ایــن بخــش از نوشــتار، تنهــا 
ــوان اصلــی مهــم از اصــول اخاقــی در ســیره و کام  ــه عن ــه مســاله رأفــت ب ب
علــی بــن الحســین کــه کمتــر بــدان پرداختــه شــده اســت، اشــاره خواهــد 

شــد:
3-1- امام سجاد و مباحث مفهومی در حوزه رأفت

ــای  ــه معن ــت ب ــت در لغ ــد، رأف ــاره ش ــز اش ــر نی ــه پیش ت ــور ک  همان ط
ــا  ــی اینکــه انســان در جامعــه، ب ــی اســت؛ پــس رأفــت یعن ــی و مهربان نرم خوی
ــانی  ــت انس ــته کرام ــور و شایس ــالمت آمیز و درخ ــاری مس ــان ها رفت ــایر انس س
 ،ــام ســجاد ــت در ســیره ام ــف رأف ــورد تعری ــا در م ــا داشــته باشــد. ام آن ه
شــاید بتــوان تعریــف ذیــل را کــه ایشــان به گونــه ای عملــی در زندگیشــان ارائــه 
نموده انــد، بهتریــن تعریــف ممکــن دانســت: »مهــر و عاطفــه نســبت بــه مــردم 

ــه آن هــا«.1 و مظهــر عشــق و محبــت بــودن نســبت ب
 بنابرایــن در ســیره و ســلوک امــام ســجاد، عشــق و محبــت و رأفــت و 
مهربانــی بــه مــردم و دگردوســتی، ســرآمد مــکارم اخاقــی و ســجایا و فضایــل 
انســانی اســت. و ایــن عامــل- رأفــت- در ســاختن جامعــه آرمانــی بــه قــدری 
مؤثــر اســت کــه بــه ایــن فرمایــش رســول اکــرم در ســیره خویــش معتقــد بودنــد 
کــه: »امــت مــن تــا هنگامی کــه یکدیگــر را دوســت بدارنــد، بــه یکدیگــر هدیــه 

دهنــد و امانــت داری کننــد، ســعادتمند خواهنــد بــود«.2
3-2- ضرورت، اهمیت و جایگاه رأفت در بینش و نگرش علی بن الحسین

 ضــرورت رأفــت، مهربانــی و محبــت در ســیره و اندیشــه امــام ســجاد بــر 
ایــن اصــل اســتوار اســت کــه ایــن مســأله از اهــم ضروریــات، بلکــه بهتریــن عامــل 
ــردار  ــار و ک ــا رفت ــت و ب ــان اس ــوب آن ــت قل ــردم و هدای ــاح، اداره م ــرای اص ب
خویــش جایــگاه و اهمیــت ایــن آمــوزه اســامی را تجلــی می بخشــند کــه: »رأفــت 
و محبــت نســبت بــه مــردم و اظهــار دوســتی بــه آنــان، نیمــی از عقــل می باشــد«.3

1 . بحاراالنوار، ج 77، ص 335.
2 . همان، ج 74، ص 400.
3 . همان، ج 78، ص 335.
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 پــس از دیــدگاه ایشــان، مهــر و محبــت ســرمایه ای گران بهاســت کــه 
ــز  ــق نی ــر خل ــه در نظ ــت، ک ــی اس ــف حق تعال ــورد لط ــا م ــب آن نه تنه صاح
از محبوب تریــن و معتبرتریــن افــراد اســت. و مصــداق مضمونــی ایــن حدیــث 
نبــوی اســت کــه: »نیازمندی  هــا و حوائــج خلــق خــدا را بــا روی گشــاده برطــرف 
می نماینــد و آراســته بــه مهــر و محبــت خدایــی هســتند«»پس شــما نیــز نیازهــا 
و حوایجتــان را از ایــن آراســتگان بــه رأفــت و محبــت امــت مــن بخواهیــد؛ نــه 
از ســنگدالن و بخیــان«.1 و در جایــی دیگــر امــام ســجاد بــه نقــل از رســول 
اکــرم فرمودنــد: »ســوگند بــه خدایــی کــه جانــم در دســت اوســت جز انســان 
ــه  ــا ب ــه ت ــود: ن ــم، فرم ــا مهربانی ــد همــه م ــان وارد بهشــت نمی شــود گفتن مهرب

ــد«. ــوان گفــت مهربانی ــد نمی ت ــی نورزی همــه مهربان
ــت انســانی  ــوان گف ــی می ت ــا هنگام ــوق تنه ــث ف ــه حدی ــا توجــه ب ــس ب  پ
ــش  ــت را در کام خوی ــا رأف ــه تنه ــت اســت ک ــی رأف صاحــب فضیلــت اخاق
ــه ای شــعارآمیز ادا ننمایــد، بلکــه در عمــل نیــز آن را در تمامــی امــور در  به گون

ــه کار بنــدد. راه رضــای حــق ب
3-3- ریشه و منشأ رأفت

ــر  ــورت اوام ــه ص ــتر ب ــری بیش ــکام فط ــت و اح ــری اس ــن فط ــام دی  اس
ــده اســت و در  ــب شــارع مقــدس مطــرح گردی ــوی، از جان ــا مول ارشــادی و ی
ــده گرفــت.  ــد نادی ــز نبای ــر شــرعی را نی ــد و اوام ــن عقای ــاط بی ــان ارتب ــن می ای
آنچــه بــه عنــوان ارتبــاط جهان بینــی و ایدئولــوژی در نظــر اولیــاء دیــن مطــرح 
شــده اســت و امــام ســجاد نیــز بــه آن اشــاره نمــوده اســت اینکــه ریشــه و 
منشــأ رأفــت نیــز همچــون ســایر فضایــل و ارزش هــای انســانی متخــذ از توحیــد 

می باشــد.
ــد و  ــان را آفری ــت انس ــر و محب ــا مه ــا ب ــد یکت ــان، خداون ــدگاه ایش  در دی
مهربانــی و مهــرورزی را نیــز بــه او از طریــق پیامبــر اکــرم و ســایر بــزرگان 
ــرورزی  ــت و مه ــای رأف ــی او اقتض ــریعی و تکوین ــن تش ــس قوانی ــت؛ پ آموخ
را دارد. بنابرایــن در حقیقــت، ایــن فضیلــت نیــز واقعیتــی اســت کــه ریشــه در 

1 . دیلمی، ارشادالقلوب، ج 1، ص 184.
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فطــرت دارد و وجــود آن در تمــام عرصه هــای گوناگــون زندگــی آدمــی جــاری 
می شــود.

3-4- مبانی رأفت امام زین العابدین
 ــن ــرم و ســایر معصومی ــر اک ــام ســجاد، چــون پیامب ــش ام  در بین
بشــر نیازمنــد آگاهی هایــی اســت کــه روابــط زندگــی ایــن حیــات را بــا عوالــم 
نامشــهود نمایــان ســازد و در ایــن گســتره، طــرح و برنامــه مخصــوص بــه خــود 
را می طلبــد. در ایــن وســعت اســت کــه نیــاز آدمــی بــه دیــن مطــرح می شــود. 
بنابرایــن انســان، نیازمنــد هدایــت دیــن در همــه شــئون زندگــی و از آن جملــه 
اصــول و برنامه هــای اخاقــی اســت و انســان عصــر امــام ســجاد نیــز از ایــن 
امــر مســتثنا نیســت. پــس امــام بــر ایــن اســاس مبانــی خاصــی را در رابطــه 
بــا رأفــت در کام و ســیره خویــش پی ریــزی نمــوده کــه بــه قــرار ذیــل اســت:
الــف( همان گونــه کــه در بحــث تعریــف رأفــت اشــاره شــد، مفهــوم 
محــوری در رأفــت، مهربانــی، عاطفــه و مهــرورزی نســبت بــه مــردم در تعییــن 
و تخصیــص بهینــه اســتفاده از امکانــات و منابــع جهــت اســتفاده همــگان اســت. 
نکتــه حائــز اهمیــت در بینــش دینــی امــام ســجاد آن اســت کــه مبنــا و منشــأ 
حقانیــت فضیلــت اخاقــی چــون رأفــت، دســتورها و شــرایع دینــی اســت؛1 پس 
در کام ایشــان دســتورهای الهــی اســت کــه تعییــن کننــده مهربانــی و مهــرورزی 
و رأفــت نســبت بــه مــردم بــه عنــوان اصلــی مهــم و بنیادیــن در اخــاق اســت. 
بــر ایــن اســاس اگــر رفتارهــای انســانی بــر اســاس همــان رأفتــی کــه در نظــام 
ــه  ــز ب ــن نی ــه قوانی ــی هم ــود حت ــم ش ــده اســت، تنظی ــی وضــع ش تشــریع اله
شــکلی عادالنــه انســجام خواهنــد یافــت. همچنیــن در بینــش امــام ســجاد کــه 
بینشــی قرآنــی اســت نیــز ایــن اصــل بــه مثابــه اصلــی اساســی تلقــی گشــته کــه 
ــه  ــده انســان ها ب ــکار، و هدایت کنن ــده و جهــت بخــش قلــوب و اف ســامان دهن

ــت. ــوی بهترین هاس ــمت و س س
ب( تربیــت انســان، مقدمــه و پیش نیــاز هرگونــه اصــاح اســت. همان گونــه 
کــه رســول خــدا و ســایر ائمــه حرکــت و دعــوت خــود را از تربیــت انســان ها 

1 . بحاراالنوار، ج 74، ص 400.
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آغــاز نمودنــد و بــه جامعــه ســازی رســیدند. لــذا در ســیره امــام ســجاد نیــز 
ــدا تحــول درون انسان هاســت کــه ایــن  ــر، ابت ــه اصــاح و تغیی زیربنــای هرگون
ــی  ــز عامل ــرد و نی ــرار گی ــی ق ــوالت بیرون ــدأ تح ــأ و مب ــد منش ــود می توان خ
ــرد؛  ــرار گی ــان ها ق ــه انس ــبت ب ــرورزی نس ــت و مه ــازی رأف ــت زمینه س جه
ــی  ــب دعاهــای خویــش در صحیفــه ســجادیه کــه تمنای چنانکــه ایشــان در غال
ــد:  ــاره نموده ان ــه آن اش ــس ب ــال نف ــاح و کم ــت، در اص ــت اس ــا تربی ــوأم ب ت
»الهــی لــم اعصــک حیــن عصیتــک و انــا بربوبیتــک جاهــد و ال بامــرک مســتخف 
و ال لعقوبتــک متعــرض و ال لوعیــدک متهــاون، لکــن خطیئــه عرضــت و ســولت 
ــت و  ــوی معصی ــه س ــه ب ــن: آن دم ک ــدای م ــوای؛ خ ــی ه ــی و غلبن ــی نفس ل
ــود  ــت ب ــکار خداوندی ــه از راه ان ــاه ن ــکاب گن ــو کشــیده شــدم، ارت ــی ت نافرمان
ــود، و کیفــرت را دســت کم  ــو ب ــه خاطــر خفیــف شــمردن دســتورات ت ــه ب و ن
نگرفتــم و وعــده مجازاتــت را ســبک نشــمردم، بلکــه خطایــی بــود کــه در برابــر 
مــن قــرار گرفــت و نفــس امــاره حــق را بــر مــن مشــتبه کــرد و هــوی و هــوس 

بــر مــن چیــره شــد«.
ــرای  ــع اج ــرورزی در واق ــی و مه ــت، مهربان ــی رأف ــه برپای ــا ک ج( از آنج
ــام  ــیره ام ــه در س ــن مقول ــذا ای ــت، ل ــن اس ــه معصومی ــی و ائم ــتورهای اله دس
ســجاد نیــز از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت؛ به طــوری کــه حضــرت بــا 
تبعیــت از ســیره نبــوی، علــوی- حســینی و ســایر بــزرگان همــواره در رأفــت و 
مهربانــی کــردن نســبت بــه تمــام انســان ها و حتــی حیوانــات نیــز چــون ســایر 
ــه عــذر در پیشــگاه  ــا آن شــخصیت واال ب ــد و ب ــاز بودن ــل ســرآمد و ممت فضای

ــد:  ــتاده و می فرمودن ــروردگار ایس پ
ــن  ــم انصــره، و م ــی فل ــه حضرت ــم ب ــوم ظل ــن مظل ــک م ــذر الی ــی اعت اللهمان
معــروف اســدی الــی فلــم اشــکره، و مــن مســیء اعتــذر الــی فلــم اعــذره و 
مــن ذی فاقــه ســالنی فلــم اوثــره و مــن حــق ذی حــق لزمنــی لمومــن فلــم او 

ــی فلــم اســتره؛  فــره و مــن عیــب مؤمــن ظهرل
بارالهــا، مــن در پیشــگاه تــو عــذر می خواهــم، از مظلومــی کــه در حضــور 
مــن بــه او ســتم رســیده و مــن او را یــاری نکــرده باشــم و از احســانی کــه 
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ــاره مــن انجــام گرفتــه باشــد و شــکر آن را به جــا نیــاورده باشــم و از  درب
بدکــرداری کــه از مــن عــذر خواســته و مــن عــذرش را نپذیرفتــه باشــم و 
از فقیــری کــه از مــن خواهشــی کــرده و مــن او را بــر خــود ترجیــح نــداده 
باشــم و از حــق مؤمنــی کــه بــر ذمــه ام مانــده و آن را نپرداختــه باشــم، و از 
عیبــی کــه از یــک مؤمــن بــر مــن آشــکار شــده و آن را نپوشــانده باشــم، 

ــم.1 ــوزش می طلب پ
ــن  ــن و ابتکاری تری ــی، عالی تری ــه عذرخواه ــه این گون ــر واضــح اســت ک  پ
راهــی اســت کــه فضائــل و از آن جملــه فضیلــت اخاقــی واالیــی چــون رأفــت 
ــن  ــه ای ــزوم آراســته شــدن ب ــد و او را متوجــه ل ــده می کن را در روح انســان زن
ــت و  ــت رأف ــر در نهای ــای دیگ ــد؛ و در ج ــی می نمای ــمند اله ــاق ارزش اخ

ــد:  ــز می فرمای ــی نی مهربان
ــرده  ــده و پ ــی ش ــب حرام ــن مرتک ــاره م ــه درب ــده ای ک ــر بن ــا، ه باراله
حرمتــی را از مــن دریــده، و حقــی را از مــن بــا خــود بــه گــور بــرده باشــد، 
یــا در حــال حیــات بــر ذمــه اش مانــده باشــد، او را در ظلمــی کــه بــه مــن 
روا داشــته بیامــرز، و در حقــی کــه از مــن بــرده اســت عفــو کــن و دربــاره 
آنچــه بــا مــن کــرده ســرزنش مفرمــای و بــه ســبب آزردن مــن رســوایش 
ــن  ــرا از پاکیزه تری ــگان م ــغ و گذشــت رای مســاز. و ایــن بخشــایش بی دری
ــرار ده  ــان ق ــرب جوی ــای تق ــن عطای ــدگان و باالتری ــه دهن ــات صدق صدق
ــاره  ــم درب ــل دعای ــو خــود و در مقاب ــه عف ــو ایشــان ب ــر عف ــرا در براب و م
ایشــان بــه رحمــت خــود پــاداش ده، تــا هریــک از مــا بــه ســبب فضــل تــو 

ــم.2 ــام گردی ــت و خوش فرج نیکبخ
3-5- ساحت ها و جلوه های رأفت علی بن الحسین

 مهم تریــن ســاحت ها و جلوه هــای رأفــت در کام و ســیره امــام ســجاد 
از: عبارت اند 

1-3-5- فرهنگی
ــات  ــرایط حی ــه، ش ــای جامع ــاری در رگ ه ــون ج ــه خ ــه مثاب ــگ، ب  فرهن

1 . صحیفه سجادیه، دعای 38.
2 . همان، دعای 39.
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طبیعــی جامعــه را فراهــم ســاخته و آن را از آفــت پراکنــده شــدن اعضــای خــود 
ــا  ــام قســمت ها و بخش ه ــرای تم ــت را ب ــکان فعالی ــی دارد و ام مصــون نگــه م
ــون طــراوت  ــت بخش هــای مختلــف مدی ــه فعالی ــان ک فراهــم می ســازد. همچن

و جریــان مــاده حیاتــی »خــون« اســت،
فرهنــگ یــک نظــام نیــز ریشــه و پایــه در کلیــه مســائل آن دارد. از ایــن رو، 
ــرای انســجام  ــه ای مناســب ب ــخ توانســته زمین ــه در طــول تاری ــر فرهنگــی ک ه
جامعــه خــود فراهــم ســازد و حرکــت آن را بــه ســوی پیشــرفت و تعالــی تأمیــن 
نمایــد، از پویایــی مناســبی برخــوردار بــوده و مداومــت و بقــای بیشــتری داشــته 
اســت و اگــر فرهنــگ نتوانــد نقــش خویــش را بــا ارائــه الگویــی مناســب نشــان 
دهــد، عوامــل دیگــر بــه اقتضــای شــرایط، نقــش پدیده هــای فرهنگــی را بــازی 
ــد. و  ــت می گیرن ــود در دس ــد خ ــوی مقاص ــه را به س ــت جامع ــد و هدای می کنن
امــام ســجاد بــه عنــوان یــک رهبــر اســامی در ســیره و کام خــود بــه ایــن 
مســأله- نقــش فرهنــگ در جامعــه و توســعه رأفــت فرهنگــی- توجــه بســیاری 
داشــته و آنچــه از ایشــان بــه یــادگار مانــده گــواه بــر ایــن امــر اســت. چنانکــه 
ــی و  ــر مهربان ــی ب ــان ها مبن ــان انس ــط می ــاره رواب ــام را، درب ــه اس ــام نظری ام
ــا برخــی  ــد، ب ــی یکدیگرن ــرادران دین ــان ب ــه آن ــر و اینک ــه یکدیگ ــرورزی ب مه
ــی اســت را  ــک انســان حقیق ــاری ی ــگ رفت ــده از فرهن ــه تراوی اعمــال خــود ک
ــام  ــه روزی ام ــد ک ــل می کن ــخ نق ــه تاری ــه ای ک ــت. به گون ــیده اس ــی بخش تجل
ســجاد بــر گروهــی از جذامیــان گذشــت، آنــان بــه ایشــان عــرض کردنــد: 
»بنشــینید و بــا مــا غــذا بخوریــد«. امــام ســجاد فرمودنــد: »اگــر روزه نبــودم، 
بــا شــما می نشســتم«. چــون بــه خانــه رفــت، ســفارش طعامــی بــرای آنــان داد 
و چــون غــذا آمــاده شــد بــرای آنــان فرســتاد و خــود نزدشــان رفــت و بــا آنــان 

هــم غــذا شــد.1
ــادآور  ــمند را ی ــث ارزش ــن حدی ــوم ای ــجاد مفه ــام س ــت ام  در حقیق
می شــدند کــه: »در روی زمیــن از حیــث نســب کســی بــر دیگــری برتــر نیســت 
و اگــر کســی بــر دیگــری برتــری داشــته باشــد، تنهــا بــه تقواســت«. ســیره آن 

1 . همان، دعای 39.
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 بزرگــوار بــا بــردگان نیــز در رأفــت درس آمــوز اســت؛ چنانکــه امــام ســجاد
در پایــان مــاه رمضــان از خطاهــای بــردگان خــود بــه امیــد بخشــش خداونــد، 
ــان  ــد از آن ــه خداون ــد ک ــا نماین ــا دع ــت ت ــان می خواس ــت و از آن می گذش
ــران می بخشــید  ــاداش گ ــه ایشــان پ ــرد و ب ــان را آزاد می ک ــذرد، ســپس آن درگ
و بــا ایــن حرکــت آنــان را وامــدار رأفــت، مهربانــی، عفــو و کــرم خویــش قــرار 

مــی داد.1 
ــرار  ــه ای ق ــجاد در مرتب ــام س ــت ام ــت: »رأف ــده اس ــل ش ــن نق  همچنی
ــد  ــردگان هــم ایــن روش امــام ســجاد را فهمیــده بودن داشــت کــه وقتــی ب
ــر  ــود ب ــی خ ــرای آقای ــد و او را ب ــه می کردن ــوار عرض ــه آن بزرگ ــود را ب خ
می گزیدنــد و خــود را از دســترس بــزرگان دیگــر، دور نگــه می داشــتند تــا بــه 

ــد«.2 ــام بیفتن دســت ام
ــت را-  ــردگان سیاه پوس ــش ب ــت خوی ــا رأف ــجاد ب ــام س ــن ام  همچنی
ــج،  ــم ح ــان را در مراس ــد و آن ــت- می خری ــاز نداش ــان نی ــه آن ــه ب درحالی ک
ــرد،  ــوچ می ک ــه ســوی مشــعر ک ــه ب ــی ک ــپس هنگام ــی آورد. س ــات م ــه عرف ب

ــی داد.3 ــی م ــای مال ــان جایزه ه ــه آن ــرده و ب ــان ک آزادش
 در حقیقــت در کام و ســیره توحیدی امام ســجاد هرگونــه امتیاز و ارزش 
ــه انســان ها  ــرورزی نســبت ب ــت و مه ــروت و نســب در عطوف ــل ث ــی مث جاهل
امــری منتفــی اســت و تنهــا تقــوای الهــی معیــار و میــزان ارزش گــذاری افــراد در 
جهــت رأفــت و مهربانــی و احتــرام بــه آنــان شــمرده شــده اســت و ایشــان ایــن 
ــه مــردم  ســیره رســول اکــرم را ســرلوحه برنامه هــای خویــش جهــت رأفــت ب
قــرار داده بودنــد کــه: »النــاس ســواء کاســنان المشــط؛ مــردم هماننــد دانه هــای 
شــانه بــا یکدیگــر برابرنــد«4 »مــردم بــه یــک انــدازه فرزنــد آدم و حواینــد. عربــی 

را بــر عجمــی، عجمــی را بــر عربــی جــز بــه تقــوای الهــی برتــری نیســت«5
1 . ابن طاووس، اقبال االعمال، ج 1، ص 443-445.
2 . سیداالهل، زین العابدین علی بن الحسین، ص 49.

3 . اقبال االعمال، ج 1، ص 445.
4 . شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص 379.
5 . ابن واضح یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص 110.
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 بنابرایــن امــام ســجاد بــه هیچ کــس بــه دیــده تحقیرآمیــز نمی نگریســت 
ــدر و مــادر و از  ــود کــه همــه انســان ها از یــک پ و همــواره اندیشــه اش ایــن ب
یــک اصــل و ریشــه اند و دلیلــی بــرای برتــری یکــی بــر دیگــری وجــود نــدارد، 
دلیلــی بــر مهربانــی و رأفــت افزون تــر نســبت بــه دیگــری وجــود نــدارد مگــر 
بــه تقــوا و پرهیــزگاری.  و نیــز در ســیره فرهنگــی رأفــت محــور ایشــان، جامعــه 
انســانی، جامعــه خدایــی اســت، و هرگونــه خدمــت بــه انســان و رأفــت نســبت 
بــه آنــان مایــه قــرب بــه خــدای متعــال اســت، حقــوق انســان برخاســته از حــق 

خــدا، و خاســتگاه اصلــی حقــوق انســانی، حقــوق الهــی اســت.
ــم  ــام ســجاد ارزشــمندترین تکلیف هاســت و حری ــدگاه ام  انســان از دی
ــی  ــذا مهربان ــری دارد؛ ل ــا برت ــا و حرمت ه ــه تکلیف ه ــر هم ــت او ب و حرم
ــه  ــی ک ــون و حقوق ــر قان ــات اســت و ه ــم واجب ــم از اه ــه او ه ــوزی ب و دلس
ــه مزاحمــت برخیــزد، حقــوق انســان اصــل و معیــار قــرار  ــا حقــوق انســان ب ب
می گیــرد و دیگــر حقــوق تــوان برابــری بــا حــق انســانی و حرمــت او را نــدارد 
و بــا اســتناد بــه فرمایــش جدشــان علــی می فرمودنــد: »حرمــت مســلمان بــر 
ــت  ــد رعای ــان بای ــو اخــاص و ایم ــری دارد...«.1 و در پرت ــا برت ــه حرمت ه هم
ــای،  ــرورزی در جای ج ــت و مه ــل رأف ــاس اص ــر اس ــلمانان را ب ــوق مس حق
بــرای هریــک از آنــان در هــر مرتبــه و جایگاهــی کــه باشــند بایســته ســاخت. 
و رعایــت ایــن فضیلــت ارزشــمند ونیــز محــور قــرار دادن آن-رافــت- توســط 
ــیره  ــوارد بســیاری در س ــود و م ــه مســلمانان، معطــوف نمی ش ــا ب ــام تنه ام
ایشــان در ایــن رابطــه حتــی نســبت بــه غیرمســلمانان و اقلیت هــای مذهبــی نیــز 
مشــاهده می شــود کــه آنــان نــزد حضــرت آمــده، مشــکات و مسائلشــان را بــا 
ــا  ــت و ب ــی و رأف ــت مهربان ــد و حضــرت درنهای ــان می گذاردن حضــرت در می
رویــی گشــاده بــا ســرلوحه قــرار دادن کرامــت انســانی پاســخگوی آنــان بــود.2 
امــام ســجاد در مهربانــی، خوش خلقــی، دلســوزی و در حقیقــت رأفــت 
نســبت بــه کنیــزان و غامــان نیــز عنایــت ویــژه ای داشــته اســت؛ چنانکــه آمــده 

1 . بحاراالنوار، ج 2، ص 240.
2 . همان، ج 2، ص 88؛ ج 12، ص 28.
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ــام کاری  ــرای انج ــود را ب ــان خ ــی از غام ــجاد یک ــام س ــت: روزی ام اس
ــن نحــو، ســرانجام  ــه همی ــز ب ــار دوم و ســوم نی ــداد، ب خواســت و او پاســخ ن
امــام از غــام پرســید: »پســرم آواز مــرا نشــنیدی؟« گفــت: »چــرا؟« فرمــود: »چــرا 
ــود:  ــجاد فرم ــام س ــم«. ام ــو نمی ترس ــون از ت ــت: »چ ــدادی؟« گف ــخ ن پاس

ــن نمی ترســد«.1 ــن از م ــام م ــه غ »ســپاس خــدا را ک
 و نیــز آمــده اســت: امــام ســجاد در نهایــت رأفــت بــا بعضــی از کنیــزان 
ــه  ــرد و برخــاف رســوم آن روز جامع ــش ازدواج می ک آزاد شــده توســط خوی
ــن  ــا ای ــمرد و ب ــندیده می ش ــدا و پس ــول خ ــنت رس ــن کار را س ــرب، ای ع

ــی ارزش و شــخصیت مــی داد.2 ــه موال عمــل، ب
 بنابرایــن تمــام ایــن مطالــب بــه خوبــی گــواه ایــن اســت کــه امــام علــی بــن 
الحســین بــرای رأفــت فرهنگــی جایــگاه و اهمیــت خاصــی قائــل می باشــد؛ 
ــی رأفــت فرهنگــی تــاش  ــه عبارت ــرای توســعه فرهنــگ رأفــت و ب چنانکــه ب
بســیاری می نمایــد و در حقیقــت بــا ایــن عمــل اصــل عدالــت اجتماعــی را نیــز 
جــاری ســاخته و بیــن ایــن دو رابطــه ای دوســویه برقــرار نمــوده اســت و همــه 
ــی  ــی اســت را منتف ــوق اجتماع ــه حق ــوط ب ــه مرب ــی ک ــازات و نابرابری های امتی
ــر و  ــه براب ــان، هم ــرورزی ایش ــت و مه ــته از رأف ــگ برخاس ــته و در فرهن دانس
یکســان اند زیــرا همــه مخلــوق خداینــد و پــدر و مــادر آن هــا آدم، و آدم نیــز از 
خــاک آفریــده شــده اســت و تفــاوت گذاشــتن میــان آنــان و مهــروزی و مهربانی 
ــه دیگــری ســبب ایجــاد عقــده  ــز نســبت ب ــده تحقیرآمی ــه یکــی و دی نســبت ب
ــد و  ــر می کن ــه را عمیق ت ــراد جامع ــان اف ــارت شــده و شــکاف می ــی حق و نوع
کینه هــا و دشــمنی ها را برمی انگیزانــد و انســان ها را بــه دســته های جــدا و 

ــد.3  ــل می کن ــزان از یکدیگــر تبدی گری
 پــس امــام ســجاد بــا ایــن کلمــات زیبــا و پرمعنــا و ســیره عملــی خویش 
در رأفــت، ایجــاد کننــده وحــدت و انســجام، عدالــت و مســاوات نیــز می باشــد 

1 . شیخ مفید، االرشاد، ج 2، ص 147.
2 . مرتضی العاملی، دراسات و بحوث فی التاریخ و االسالم، ص 87-89.

3 . االرشاد، ج 2، ص 147.
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و تــاش می نمایــد تــا فرهنــگ جامعــه را نیــز بــه ســمت یــک فرهنــگ رأفــت 
محــور و رأفــت گســتر ســوق دهــد و بــا ایــن کار میــان مــردم و رهبــر جامعــه 

نوعــی انــس و الفــت و مــودت را ایجــاد نمایــد.
2-3-5- اقتصادی

ــرد و  ــعادت ف ــرفت و س ــرای پیش ــی ب ــم و اساس ــای مه ــی از آموزه ه  یک
ــه کار و فعالیت هــای اقتصــادی اســت. مکتــب حیات بخــش  اجتمــاع، اشــتغال ب
ــد  ــاش مفی ــه ت ــوی، انســان را ب ــادی و معن ــداف م ــه اه ــل ب اســام جهــت نی
و ســازنده ترغیــب می نمایــد و می فرمایــد: »...و ان لیــس الانســان اال مــا 
ــن  ــرد«.1 همچنی ــره ای نمی ب ــزی به ــش از چی ــدون کار و کوش ــان ب ــعی؛ انس س
در آموزه هــای اســامی نیــز بــه ایــن امــر مهــم اشــاره شــده: »...لیــس لانســان 
بــد مــن طلــب معاشــهم، فــا تــدع الطلــب؛ مــردم ناگریزنــد در تــاش زندگــی 

ــد«.2 ــا نکنی ــال را ره ــس کوشــش در راه کســب م ــش باشــند، پ خوی
 امــام ســجاد نیــز عــاوه بــر تشــویق مــردم بــه کار و فعالیــت اقتصــادی 
کــه خــود نیــز عاملــی جهــت اجــرای ایــن امــر بودنــد، در فرصت هــای مناســب 
ــازی  ــراد زمینه س ــه اف ــتعدادهای نهفت ــی و اس ــای درون ــکوفایی نیروه ــرای ش ب
می کردنــد و از ایــن طریــق در آنــان انگیــزه تولیــد و کســب درآمــد را تقویــت 
می کردنــد و در دادن امکانــات و لــوازم اقتصــادی موجــود در آن زمــان بــا عاطفــه 
و مهربانــی کســی را بــر دیگــری ترجیــح نــداده و حتــی اکثــر اوقــات جانــب دار 
ــا  ــی یوم ــا ف ــد: »وفقن ــواره می فرمودن ــد و هم ــز بودن ــف نی ــان های ضعی انس
ــف؛  ــف و ادراک الضعی ــه الضعی ــع ایامنا...معاون ــی جمی ــذه و ف ــا ه ــذا و لیلتن ه
پــروردگارا مــا را در لحظــه لحظــه زندگیمــان، توفیــق عطــا کــن تــا یــار ضعیفــان 
و فریــادرس ســتمدیدگان باشــیم«.3 در اجــرای اصــل رأفــت، عدالــت را نیــز در 
بخش هــای مالــی و اقتصــادی جامعــه مدنظــر قــرار می دادنــد. چنانکــه هنگامــی 
کــه بــردگان را آزاد می کــرد مقدمــات و وســایل الزم را بــرای زندگــی در اختیــار 

1 . سوره نجم، آیه39.
2 . حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 12، ص 18.

3 . احمدی، پژوهشی در صحیفه سجادیه، دعای شامگاهان و صبحگاهان ص 124.
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آنــان می گذاشــت تــا بتواننــد بــه طــور مســتقل و آبرومندانــه زندگــی کننــد.1 
 از ســوی دیگــر دامنــه رأفــت و مهــرورزی امــام ســجاد به قــدری 
ــت و  ــرداری از طبیع ــان ها را در بهره ب ــه انس ــان هم ــه ایش ــت ک ــترده اس گس
ــزی  ــت حقیقــی هــر چی ــد، مالکی ــد بودن ــد و معتق مواهــب آن یکســان می دیدن
ــی  ــک حقیق ــد و مال ــت ندارن ــردم در داشــتن ها اصال ــد اســت و م ــژه خداون وی
نیســتند، بلکــه آنچــه را در دســت دارنــد و بــه ظاهــر مالــک آن هســتند بــه عنوان 
امانــت و عاریــت بــه دســت آنــان ســپرده شــده اســت تــا بــرای گــذران زندگــی 
بــه صــورت مشــروع از آن اســتفاده نماینــد؛ پــس در بخشــیدن آن بــه یکدیگــر 
ــواره در  ــص هم ــان، حری ــدگاه ایش ــرا از دی ــند؛ زی ــر نباش ــص و تنگ نظ حری
ــل در  ــده ذلی ــد بن ــدارد و مانن ــی آســایش ن ــی اســت و آن فکــر تجمــات دنیای
ــه درگاه پــروردگار چنیــن  خدمــت هــوای خویــش اســیر اســت و در دعایــی ب
ــه القناعــه؛  ــک مــن هیجــان الحــرص...و قل ــی اعــوذ ب ــد کــه: »اللهمان می فرماین
بارخدایــا! مــن بــه تــو پنــاه می بــرم از طغیــان حــرص و کمــی قناعت«]صحیفــه 
 ســجادیه، دعــای هشــتم[. شــاید ایــن همــه اصــرار و تأکیــدات امــام ســجاد
در عــدم حــرص و آز فرمایشــات جدشــان مــوال علــی باشــد کــه: »الحــرص 
رِق؛ حــرص بردگــی اســت«2 و نیــز »الحریــص فقیــر و ان ملــک الدنیــا؛ حریــص 

گــر چــه مالــک دنیــا شــود، فقیــر اســت«.3
 پــس از دیــدگاه امــام ســجاد انســان ها بایــد بــا رویــی خــوش و گشــاده 
ــه نیازمنــدان  ــذل و بخشــش نماینــد؛ خصوصــًا نســبت ب ــه یکدیگــر ب نســبت ب
می باشــند  افتــاده  کار  از  و  بی سرپرســت  خانواده هــای  از  کــه  آن هایــی  و 
ــه  ــت. چنانک ــده اس ــاه ش ــد کوت ــب درآم ــای کس ــام راه  ه ــان از تم ــه دستش ک
 نمونه هــای فراوانــی در ایــن زمینــه بــرای ســیره رأفــت محــور امــام ســجاد
 در زمینــه اقتصــادی بــه ثبــت رســیده اســت: پــس از شــهادت امــام ســجاد
معلــوم شــد کــه صــد خانــوار در شــهر مدینــه از انفــاق و صدقــات آن حضــرت 

1 . دراسات و بحوث فی التاریخ االسالم، ص 87.
2 . علیرضا برازش، المعجم الفهرس اللفاظ الغررالحکم و دررالکلم، ج 1، ص 589.

3 . همان.
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ــه شــنیدم  ــد: از مــردم مدین ــن عایشــه می گوی ــد.1  چنانکــه اب زندگــی می کرده ان
ــن  ــی ب ــه عل ــم ک ــی از دســت دادی ــی را هنگام ــه پنهان ــا صدق ــد: م ــه می گفتن ک

الحســین درگذشــت.2
ــوب و  ــای آش ــره و در آن روزه ــه ح ــجاد در واقع ــام س ــن ام  همچنی
ــت خــود گرفــت  ــاف را در کفال ــد من ــواده از عب قتــل و غــارت، چهارصــد خان
ــان را می پرداخــت3 و  ــه آن ــود، هزین ــه ب ــی کــه لشــکر مســلم در مدین ــا وقت و ت
ــه مســتمندی صدقــه دهــد، نخســت او را می بوســید،  نیــز چــون می خواســت ب

ســپس آنچــه همــراه داشــت بــدو مــی داد.4 
 در جــای دیگــر نیــز بــاز هــم ابــن عایشــه می گویــد: شــب هنگام انبان هــای 
نــان را بــر پشــت خــود برمی داشــت و بــه خانــه مســتمندان می رفــت و 
ــه  می فرمــود: »صدقــه پنهانــی آتــش غضــب پــروردگار را خامــوش می کنــد«5 ب
گفتــه ابــن ســعد چــون مســتمندی نــزد امــام ســجاد می آمــد، بــر می خاســت 
ــت  ــه دس ــه ب ــش از آنک ــه پی ــود: »صدق ــرد و می فرم ــت او را روا می ک و حاج
ــام  ــاز هــم آمــده کــه: ام ــه دســت خــدا می رســد«]همان[. ب ــده برســد، ب خواهن
ــه  ــود ک ــرده ب ــل ک ــر پشــت خــود حم ــذا را ب ــای غ ــدر انبان ه ســجاد آن ق
ــر پشــت ایشــان  ــودی ب ــار کب ــوار، آث ــگام غســل آن بزرگ ــد از شــهادت، هن بع

نمایــان بــود.6
 بنابرایــن رأفــت، مهربانــی و بخشــش ها و انفاق هــای امــام ســجاد 
گذشــته از آنکــه حاکــی از روح متعالــی حضــرت بــود و صفتــی از صفــات 
ــرای  ــیله ای ب ــی داد، وس ــان م ــل را نش ــا و کام ــام معن ــه تم ــانی ب ــته انس برجس
جــذب دل هــای مــردم بــه اهل بیــت بــود. امــام ســجاد افــراد زیــادی را از 
 ایــن طریــق بــه ســوی حــق هدایــت کــرد و بــه آنــان فهمانــد کــه اهل بیــت

1 . اربلی، كشف الغمه، ج 2، ص 264.
2 . مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص 163.

3 . كشف الغمه، ج 2، ص 304.
4 . همان، ص 137.

5 . ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 5، ص 166.
6 . اصفهانی، حلیه االولیاء، ج 3، ص 136.
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شایســته زعامــت و رهبــری امــت هســتند.
ــت محــور  ــا و بخشــش ها در ســیر رأف ــن کمک ه ــه در ای ــه ای ک  حــال نکت
امــام ســجاد بســیار حائــز اهمیــت و درس آمــوز اســت و بایــد مــورد توجــه 

قــرار گیــرد، ویژگی هــای منحصــر بــه فردشــان اســت کــه عبــارت اســت از:
ــی  ــه و پنهان ــًا مخفیان ــودن غالب ــام ســجاد در کمــک نم ــت ام ــف( رأف ال
ــرد  ــا از یکســو، ف ــاند ت ــره خــود را می پوش ــام چه ــه ام ــه طــوری ک ــود ب ب
مســتمند احســاس خــواری و شــرمندگی نکنــد و از ســوی دیگــر، روحیــه تملــق 

ــر امــام ایجــاد نشــود. و چاپلوســی در براب
ــه دســت خویــش انجــام می دهــد و از  ب( امــام ســجاد ایــن عمــل را ب
ــادی  ــوارد زی ــه در م ــود؛ به  طوریک ــنا می ش ــتان آش ــی تهیدس ــا زندگ ــک ب نزدی
ــی  ــد و حت ــز می دان ــک کار افتخارآمی ــل را ی ــن عم ــده، ای ــذا ش ــان هم غ ــا آن ب

ــد. ــب می کن ــدا طل ــا را از خ ــا آن ه ــدن ب ــین ش هم نش
ــا  ــک ب ــه نزدی ــراری رابط ــینی و برق ــا هم نش ــین ب ــن الحس ــی ب ج( عل
خانواده هــای محــروم، عــاوه بــر این کــه از آن هــا دلجویــی بــه عمــل مــی آورد، 
بــا شناســایی محرومــان واقعــی، از بــه وجــود آمــدن روحیــه رفاه زدگــی و تنبلــی 

ــرد. ــری می ک ــروری جلوگی ــت از گداپ و در نهای
ــا از آنچــه خــود دوســت داشــت و  ــر، نه تنه ــن ام ــام ســجاد در ای د( ام
مــورد اســتفاده قــرار مــی داد بــه محرومــان می بخشــید، بلکــه در مــوارد زیــادی، 
دیگــران را بــر خــود مقــدم داشــته و بــا ایــن کار، در حقیقــت بــه فرمایــش آیــه 
ــون«1 عمــل می کــرد. ایــن در  ــی تنفقــوا ممــا تحب ــر حت ــوا آلب ــن تنال شــریف »ل
حالــی بــود طبــق نقــل نافــع بــن جبیــر، امــام علــی بــن الحســین درهمــی 

هــم از بــاب خویشــاوندی بــا رســول خــدا مــورد اســتفاده قــرار نــداد.2 
ــود  ــز از حــرص و طمــع( ب ــن اندیشــه و طــرز تفکــر )پرهی ــق همی ــر طب  ب
ــدک در شــادخواری و  ــع آن شــد کــه گروهــی ان ــد مان کــه اعتقــاد داشــتند: بای
کامروایــی و اســراف کاری غــرق باشــند و در کنــار آنــان اکثریتــی محروم، گرســنه 

1 . سوره آل عمران، آیه92.
2 . مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص 161؛ به نقل از نقش امام سجاد در رهبری شیعه، ص 218.



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج4081

ــه ســر برنــد و در حقیقــت ایــن حدیــث  ــوازم اولیــه زندگــی ب و حتــی فاقــد ل
واال را بــه عینیــت می رســاندند کــه: »بدان!...کــه حــق بــرادران واجــب و فــرض 
اســت از خــود و اموالتــان بــرای آنــان ســرمایه گذاری کنیــد، و در هــر چیــز کــه 
ــد«1  ــار کنی ــری و مســاوات رفت ــه براب ــان رواســت، ب ــا آن ــری ب مســاوات و براب
البتــه در ســیره رأفــت محــور علــی بــن الحســین چنیــن نیســت کــه انســان ها 
ــد  ــت می آورن ــه دس ــال ب ــروع و ح ــه از راه مش ــه را ک ــه آنچ ــد ک ــق ندارن ح
ــد، آنچــه را  ــردم حــق دارن ــد همــه م از آن خــود ســازند. بلکــه ایشــان معتقدن
کــه از راه فعالیــت و کار بــه دســت می آورنــد و در حقیقــت از خــوان طبیعــت 
ــه  ــوند. همان گون ــد ش ــت بهره من ــی اس ــش اله ــت و بخش ــد و غنیم برمی گیرن
ــاز  ــون مج ــاس( مالک ــم )الن ــت: »...و انه ــده اس ــی آم ــای وحیان ــه در آموزه ه ک
ــک مجــازی  ــان مال ــه...؛ مردم ــو غنیم ــاس فه ــاده الن ــا اف ــه و کل م ــه ل اال حقیق
ــه را از راه  ــه آنچ ــدارد و هم ــی ن ــان حقیقت ــت آن ــه مالکی ــتند ک ــی( هس )عاریت
ســود بــه دســت می آورنــد در حقیقــت غنیمــت اســت...«2 و در جایــی نیــز امــام 
ســجاد بــا اســتناد بــه آیــه ای از قــرآن کریــم »و اعلمــوا انمــا غنمتــم منشــی 
فــان هلل خمســه و للرســول...«3 بــاز هــم بــر ایــن امــر کــه حتــی قــرآن نیــز امــوال 

ــد. ــد می کردن ــرده تأکی ــاد ک ــت« ی ــوان »غنیم ــه عن ــا را ب و دارایی ه
 بنابرایــن امــام ســجاد در رأفــت اقتصــادی نیــز از اصــل عدالــت یــاری 
ــد و  ــرار می نمای ــی را برق ــاط حقیق ــن دو ارتب ــان ای ــه می ــن زمین جســته و در ای
معتقــد بودنــد کــه در اثــر عــدم اجــرای عدالــت اقتصــادی و نادیــده گرفتــن اصل 
رأفــت و مهــرورزی، فقــر و بدبختــی بــه وجــود می آیــد؛ زیــرا در ایــن صــورت 
ــد؛  ــرار می گیرن ــژه مــورد توجــه و لطــف ق ــه و عــده ای وی ــن رفت ــت از بی عدال
زیــرا بــه واقــع نیــز چنیــن اســت کــه: »المســکنه مفتــاح البــوس؛ بینوایــی کلیــد 
بدبختــی و بیچارگــی اســت«4 از ایــن روســت کــه امــام ســجاد پیوســته در 

1 . بحاراالنوار، ج 74، ص 226-227.
2 . نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، ج 1، ص 552.

3 . سوره انفال، آیه41.
4 . بحاراالنوار، ج 78، ص 353.
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ــک و ال  ــی رزق ــی ف ــع عل ــی و اوس ــد: »اللهم...اغنن ــش می فرماین ــای خوی دعاه
تفتنــی بالنظــر؛ خدایــا مــرا بی نیــاز گــردان و روزی را برمــن وســعت و فراخــی 
ــه نــگاه کــردن و چشــم بــه راه بــودن گرفتــارم مفرمــا«1 و در فــراز  بخــش، و ب

ــد:  ــری می فرمای دیگ
اللهــم صــل علــی محمــد و آلــه و توجنــی بالکفایــه و ســمنی حســن الوالیــه 
ــه و ال تفتنــی بالســعه و امنحنــی حســن الدعــه و ال  ــی صــدق الهدای و هــب ل

تجعــل عیشــی كــدا و ال تــرد دعائــی علــی ردا؛ 
ــه مــن  ــرار ده و ب ــاج شــرف مــن ق ــر معــاش را ت ــت ام ــا، کفای ــار خدای ب
ســلطنت و تصــرف در امــور عطــاء کــرده و مــرا محبــوب مــردم قــرار ده و 
هدایــت صادقــی بــه مــن بخــش کــه راهنمــای مطلــوب حقیقــی باشــد، و 
چــون توانگــری و بی نیــازی حاصــل شــود گمراهــم مکــن و بــه آزمایشــم 
مگیــر و فراخــی روزی در عیــش و راحتــی مــرا عطــا کــن و زندگــی مــرا 

دچــار ســختی و مشــقت مفرمــا و درخواســت مــرا رد مکــن.2
3-3-5- سیاسی

ــار  ــی انتظ ــه و حکومت ــوان از جامع ــگاه می ت ــجاد آن ــام س ــدگاه ام  از دی
ــده آل را داشــت، کــه حاکــم آن  ــی و ای ــه ســوی یــک جامعــه آرمان حرکــت ب
ــرورزی و  ــا مه ــراه ب ــت هم ــمت عدال ــه س ــت ب ــیر حرک ــود در مس ــه خ جامع
رأفــت باشــد و در یــک کام، انســانی عــادل بــر مســند قــدرت تکیــه زده باشــد 
ــته  ــوان موجــودی واال نگریس ــه عن ــه انســان ب ــه در فلســفه سیاســی خــود ب ک
کــه جامعــه احســن الخالقیــن را بــر تــن کــرده اســت و بــا درک چنیــن بینشــی 
ــان  ــه آن ــاده ک ــدی نه ــاس و کلی ــت های حس ــر پس ــر س ــز ب ــی را نی کارگزاران
ــد. پــس علــی  ــا مــردم برخــورد نماین ــا رأفــت و مهــرورزی در تعامــل ب ــز ب نی
ــرار  ــان رأفــت و عدالــت رابطــه برق ــز می ــن الحســین در امــور سیاســی نی ب
نمــوده و از ایــن روســت کــه در نظــام حکومتــی مطلوبــی کــه امــام در رابطــه 
ــه  ــر مســند هم ــادل ب ــد، وجــود شــخصی ع ــیم می کن ــی ترس ــت سیاس ــا رأف ب

1 . صحیفه سجادیه، دعای 20.
2 . همان.
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امــور را واجــب می دانــد؛ زیــرا بــه اعتقــاد ایشــان بــدون وجــود چنیــن فــردی 
جامعــه بــه ســمت اهــداف واالی خویــش حرکــت نخواهــد کــرد. هرچنــد کــه 
ــوان روش  ــذا نمی ت ــی نداشــته اند، ل ــام ســجاد تصــدی مســئولیت حکومت ام
عملــی آن امــام را در حکم  رانــی در عرصــه رأفــت سیاســی عرضــه نمــود بلکــه 
ــه  ــس از واقع ــرت پ ــمند آن حض ــار و ارزش ــات گهرب ــات و کلم ــال بیان از خ
ــوع  ــن موض ــه ای ــدودی ب ــا ح ــوان ت ــری می ت ــای دیگ ــورا و در زمان ه عاش

پرداخــت. 
ــام دوران  ــجاد در تم ــام س ــه ام ــن اســت ک ــت ای ــز اهمی ــه حائ ــا نکت ام
زندگــی بابرکــت خویــش چــه پیــش و چــه پــس از دوران امامــت در باالتریــن 
ــه  ــه دور از هرگون ــتی و ب ــاده زیس ــت س ــزگاری و درنهای ــوا و پرهی ــه تق مرتب
شــائبه ظلــم و ســتم قــرار داشــتند و در لحظه لحظــه حرکاتشــان نســبت بــه مــردم 
دلســوز و مهربــان بودنــد و اصــل رأفــت را بــه بهتریــن نحــو اجــرا می نمودنــد؛ 
چنانکــه امــام در طــول مــدت پُربــار زندگــی خویــش، بــرای اصــاح امــت و 
پیراســتن و پاالیــش جامعــه و مــردم از مظاهــر فســاد، فحشــا و فقــر و نیــز دفــع 
تبعیض هــا و محرومیت هــای گوناگونــی کــه از ســوی حاکمــان امــوی بــر همــه 
مــردم و در مــواردی بــر ضــد شــیعیان اعمــال شــده بــود، اهتمــام ورزیدنــد1 و 
ــد  ــرار می دادن ــردم ق ــت ترین م ــطح تنگدس ــود را در س ــی خ ــویی زندگ از س
ــرای برخــی غیرممکــن  ــی تصــور آن ب ــه حت ــود ک ــا حــدی ب ــن مســأله ت و ای
ــار  ــواره از در کن ــجاد هم ــام س ــا ام ــید، ام ــر می رس ــه نظ ــز ب و بحث برانگی
محرومــان بــودن احســاس افتخــار می کــرد؛2 در حقیقــت امــام ســجاد بــا ایــن 
ــد  ــان بودن ــرا آن ــرد؛ زی ــر ســؤال می ب روش، سیاســت های حاکمــان امــوی را زی
ــم و  ــز ظل ــان نی ــدگان آن ــه بازمان ــد و ب ــام می نمودن ــه را قتل ع ــردم مدین ــه م ک

ــد. ــاوت بودن ــه بی تف ــان جامع ــه محروم ــی ب ــه نوع ــد و ب ســتم می کردن
 از دیــدگاه امــام ســجاد، بعــد از وجــود حاکــم عــادل نوبــت بــه اجــرای 
قوانیــن عادالنــه بــرای جامعــه خواهــد رســید زیــرا وجــود قوانیــن عادالنــه یکــی 

1 . حیاه االمام زین العابدین، ج 2، ص 414.
2 . بحاراالنوار، ج 47، ص 197.
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ــه اســت؛  ــر جامع ــت در ه ــت و در نتیجــه عدال ــق رأف ــریط اساســی تحق از ش
زیــرا بیــن ایــن دو نیــز بــه اعتقــاد کارشناســان رابطــه ای دو ســویه وجــود دارد. 
پــس بــدون وجــود ایــن دو در جامعــه حکمرانــان به تنهایــی نخواهنــد توانســت 
ــازند.  ــا س ــه حکم فرم ــی را در جامع ــت سیاس ــت و الف ــاید رأف ــه بایدوش چنانک
ــوی،  ــتمگر ام ــت س ــر حکوم ــجاد از مظاه ــام س ــر ام ــه در عص ــال آنک ح
اســتبداد، ظلــم، بی قانونــی یــا تشــریع قوانینــی بــود کــه تنهــا بــه نفــع دســتگاه 

حاکــم بــود.
 فقــدان نظــام قضایــی صحیــح، رواج بی عدالتــی و خونریــزی ویژگــی بــارز 
ــوس  ــوا و ه ــاس ه ــر اس ــه را ب ــی، جامع ــران حکومت ــود. س ــان ب ــت آن حکوم
و ســلیقه خــود اداره می کردنــد و بــا ایجــاد رعــب و وحشــت و اعمــال 
ــر  ــی ب ــنامه هایی مبن ــدور بخش ــت، ص ــان حکوم ــر مخالف ــنگین ب ــازات س مج
قطــع مســتمری و حقــوق و مواجــب، تخریــب خانه هــا و از بیــن بــردن امــوال 
ــه و  ــردن آزادی اندیش ــدود ک ــی، مح ــروان عل ــتداران و پی ــرمایه دوس و س
ــت  ــری و والی ــورد رهب ــادی در م ــه های اعتق ــورد اندیش ــژه در م ــه وی ــان، ب بی
اهل بیــت، متهــم ســاختن آنــان بــه کفــر و الحــاد و زندقــه و بــه دار آویختــن 
بــزرگان علــم و اندیشــمندان اســامی در میدان هــای کوفــه بــه جــرم دوســتی بــا 
امیرمومنــان علــی، تــازه کــردن نزاع هــا و رقابت هــای قبیلگــی و دامــن زدن 
بــه اختافــات مضــر و ربیعــه و اجیــر کــردن شــاعران، درصــدد بودنــد تــا بــر 
مــردم آســان تر حکومــت کننــد. امــا امــام ســجاد بــا رأفــت سیاســی خویــش، 
ــود:  ــتاد و می فرم ــان می ایس ــل ایش ــوت در مقاب ــدان نب ــتراتژی های خان ــا اس ب
»کســی کــه ال الــه اال اهلل )شــعار توحیــد( بگویــد، ادعــا و اعتــراف او بــه ملکــوت 
آســمان بــار نمی یابــد، مگــر زمانــی کــه ســخن خــود را بــا عمــل شایســته کامــل 

ــن اســت«1  ــرود آورد، بی دی ــم ســر ف ــر ظال ــد و کســی کــه در براب گردان
ایشــان بــه ایــن آمــوزه اســامی پایبنــد بودنــد کــه: »...رعایــت قوانیــن عادالنه 
ــردم  ــرای م ــی ب ــت و مهربان ــری رأف ــل براب ــرای اص ــت و اج ــرف حکوم از ط
ــی،  ــن حکومت ــت. و در چنی ــائل اس ــن مس ــت از ضروری تری ــه سیاس در زمین

1 . شیخ مفید، االمالی،109؛ بحاراالنوار، ج 78، ص 152.
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ــتان  ــب دوس ــه جی ــال ب ــن م ــراد و ریخت ــان اف ــض می ــی و تبعی ــاف طبقات اخت
و یــاران وجــود نــدارد، بلکــه همــه در حقــوق اجتماعــی بــا یکدیگــر برابرنــد، 
بــدون اینکــه امتیــازی میــان افــراد وجــود داشــته باشــد، یــا بــر کســی بــه خاطــر 
ــر در ســاحت سیاســی  ــن ام ــق ای ــز تحق مصلحــت دیگــری ســتم شــود«1 و نی
ــر  ــه ام ــوق ب ــام ســجاد گذشــته از شــرایط ف ــت محــور ام اندیشــه های رأف
دیگــری نیازمنــد اســت و آن عبــارت اســت از وجــود یــک نظــام حکومتــی کــه 
مبتنــی بــر عدالــت باشــد. نظامــی کــه جایــگاه هرکــس به درســتی در آن تعییــن 
ــل  ــدان عم ــند و ب ــتی بشناس ــود را به درس ــف خ ــی وظای ــد و همگ ــده باش ش
نماینــد و احســاس کننــد کــه بــر کار آن هــا نظــارت وجــود دارد و در صــورت 

ــود.2  ــت می ش ــا بازخواس ــزش از آن ه ــا و لغ خط
 بــا توجــه بــه آنچــه در ســیره و کام امــام ســجاد دربــاره رأفــت سیاســی 
ــخنان  ــز س ــه ها و نی ــد، اندیش ــه ش ــت گفت ــور ام ــرای اداره ام ــت ب در حکوم
ــه همــگان  ایشــان عمــًا بیانگــر نوعــی رحمــت و دلســوزی سیاســی نســبت ب

ــدارد. ــری راه ن ــض و نابراب ــه تبعی ــه در آن هیچ گون ــت ک اس
3-6- آثار رأفت امام سجاد بر جامعه

ــاری را از  ــه آن روز، آث ــجاد در جامع ــام س ــز ام ــای رأفت آمی  برخورده
ــد از: ــار عبارت ان ــن آث ــن ای ــی از مهم تری ــه برخ ــادگار گذاشــت ک ــه ی ــود ب خ

1-3-6- رعایت حقوق همگانی
ــه همــگان  ــش، ب ــت خوی ــا ســیره و کام سرشــار از رأف ــام ســجاد ب  ام
آموخــت کــه عامــل جدایــی و برتــری انســان ها بــر یکدیگــر نــه زبــان اســت و 
نــه رنــگ، نــه نــژاد، نــه قــوم و قبیلــه و نــه فقــر و ثــروت و...بلکــه تنهــا عامــل 
ایــن امــر تقــوا اســت و بیــن انســان ها هیــچ تفاوتــی نیســت و همگــی بــا هــم 

برابــر و برادرنــد و در جامعــه بایــد بــه حقــوق همــگان احتــرام گذاشــت.
2-3-6- تحکیم پیوند انسانی

ــه ای  ــادی از کشــمکش های شــدید فرق ــن اســت کــه حجــم زی  حقیقــت ای
1 . اصول كافی، ج 6، ص 294.

2 . بحاراالنوار، ج 51، ص 120.
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ــه  ــل ب ــه متقاب ــدم توج ــی و ع ــول بی احترام ــی معل ــع دین ــی در جوام و واگرای
باورهــا و مقدســات و در نتیجــه تحریــک عواطــف و احساســات مذهبــی اســت؛ 
ــز خویــش همــواره  ــا برخوردهــای رأفت آمی ــام زین العابدیــن ب ــن رو ام از ای
بــا برخــوردی احترام آمیــز و خردمندانــه بــا گروه هــای مختلــف مذهبــی 
ــه  ــتند ک ــرار داش ــر ق ــم را مدنظ ــاله مه ــن مس ــواره ای ــود و هم ــورد می نم برخ
ــه  ــد ک ــی هرچن ــات مذهب ــک احساس ــه تحری ــود، ب ــورد خ ــچ گاه در برخ هی
ــی  ــرات فراوان ــأله در مناظ ــن مس ــد و ای ــود، نمی پرداختن ــاس ب ــه و بی اس بی پای
ــام  ــن ام ــًا مشــهود اســت.1 بنابرای ــده اســت، کام ــادگار مان ــه ی کــه از ایشــان ب
ســجاد بــا ایــن رفتارهــای سرشــار از رأفــت، آدمیــان را هرچنــد از مذاهــب 
و فرقه هــای گوناگــون باشــند، بــه یکدیگــر پیونــد داده و از طریــق ایــن پیونــد، 

ــازد. ــم می س ــی را فراه ــدت و همدل ــه وح زمین
3-3-6- دفع بالهای آسمانی

 امــام ســجاد بارهــا در میــان اصحــاب و یــاران خویــش در رابطــه بــا یکی 
دیگــر از آثــار مهــم ایــن فضیلــت واالی انســانی می فرمودنــد: »بــه یکدیگــر مهــر 
و محبــت ورزیــد و بــا هــم رأفــت داشــته باشــید؛ زیــرا بــا وجــود افــراد مؤمــن 

و بامحبــت در جامعــه، خداونــد باهــای آســمانی را از دیگــران دفــع می کنــد«.2
4-3-6- جذب قلوب و پیوند روح ها

ــن اصــل  ــن الحســین ای ــی ب ــام عل ــه ام ــی از آن اســت ک  شــواهد حاک
ــه  ــد ک ــه کســی روی آورن ــس ب ــزان اســت، پ ــردم گری ــای م ــه »دل ه ــوی ک عل
ــرار  ــش ق ــت باشــد«3را ســرلوحه برنامه هــای خوی ــا محب ــد و ب ــی کن خوش روی
داده و در حقیقــت بــا اجــرا نمــودن آن ســبب جــذب قلــوب و پیونــد روح هــا 
ــه  ــا را ب ــوان روح ه ــت می ت ــری رأف ــا به کارگی ــه ب ــتند ک ــاد داش ــده و اعتق ش
ــان را  ــی ایم ــای عمل ــن جلوه ه ــق زیباتری ــن طری ــد زد و از ای ــر پیون یکدیگ

مشــاهده نمــود.

1 . اصول كافی، ج 3، ص 197.
2 . بحاراالنوار، ج 74، ص 390.

3 . نهج البالغه، حکمت 50.
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5-3-6- زیبا شدن زندگی
ــگان  ــه هم ــش ب ــور خوی ــت مح ــلوک رأف ــیره و س ــا س ــجاد ب ــام س  ام
آموختنــد کــه جامعــه انســانی و زندگــی بشــر، هرچقــدر هــم قانونمنــد باشــد، 
اگــر مهــر و محبــت در میــان آن هــا حاکــم نباشــد، جامعــه ای خشــک و بــی روح 
خواهــد بــود و زندگــی در چنیــن فضایــی جانــکاه و طاقت فرســا خواهــد شــد، 
زیــرا بخــش مهمــی از فطریــات بشــر، عواطــف اســت. پــس بــا اســتناد بــه قــرآن 
ــرار  ــردم ق ــه م ــی، احســان ب ــت و قانون گرای ــار عدال ــد: »در کن ــم می فرمودن کری

داده شــده اســت«.1

نتیجه
 بــا بررســی کتــب و منابــع معتبــر در ایــن رابطــه مشــخص گردیــد کــه، اصــل 
رأفــت و مهــرورزی بــه عنــوان یــک اصــل اخاقــی ریشــه در ارزش هــای دینــی 
و اســامی داشــته و در همــه عرصه هــا اعــم از، سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی 
و فرهنگــی ریشــه دوانیــده و انســان را ملــزم بــه برخــورد انســانی و اخاقــی بــا 
عامــه مــردم، فــارغ از رنــگ، نــژاد و ایدئولــوژی می کنــد. ایــن اصــل به صــورت 
ــی ظاهــر شــده و ســعی  ــی و مدن مجموعــه ای از توصیه هــا و دســتورات اخاق
ــوه ای الهــی و انســانی  ــر صــورت تمــام رفتارهــای اجتماعــی انســان جل دارد ب

ببخشــد.
 از ســوی دیگــر نیــز روشــن شــد کــه در ســیره و کام امــام ســجاد ایــن 
ــی خــاص  امــر )رأفــت( اصــول و ویژگی هایــی دارد کــه حاکــی از وجــود مبان
ــان  ــگاه و ارزش انس ــوع نگــرش خاصــی از جای ــی از ن ــانه و ناش ــان شناس انس
اســت و نــگاه ایشــان بــه رأفــت فراتــر از تعاریــف نظــری ایــن امــر می باشــد؛ 
زیــرا دیــدگاه ایشــان در ایــن وادی متأثــر و نشــأت یافتــه از جهان بینــی توحیــدی 
اســت و در ایــن نــگاه هــر چیــز بایــد در راســتای توســعه و گســترش دیــن و 
ــن،  ــس تبیی ــردد. پ ــی گ ــه منته ــه جامع ــانی ب ــز در خدمت رس ــای آن و نی پایه ه
تعریــف و اندیشــه علــی بن الحســین در رأفــت در حقیقت در جهت تشــکیل 

1 . سوره نحل، آیه90.
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جامعــه ای بــه  دور از تبعیــض، نابرابــری و در مقابــل رأفــت، مهــرورزی، محبــت، 
 عاطفــه و یکرنگــی و یکدلــی اســت؛ زیــرا اساســًا شــعار عصــر امــام ســجاد
بــا توجــه بــه مختصــات و وضعیــت موجــود کــه حاکمانــی ستم پیشــه بــر مســند 
امــور تکیــه داشــتند، شــعار رأفــت اســامی اســت کــه بــر وجــوه انســانی تأکیــد 
ــن  ــت و در ای ــوده اس ــردم ب ــا م ــی ب ــد عاطف ــراری پیون ــدد برق ــته و درص داش
بینــش امــام بــه عنــوان مربــی توانمنــد بــا به کارگیــری روش هــای هدفمنــد 
از هیــچ کوششــی دریــغ ننمودنــد و از ایــن رهگــذر ایشــان توانســتند بــه ســطح 
ــردم از یکســو و  ــائل و مشــکات م ــی در حــل مس ــت و توانای ــی از قابلی باالی
ــد. چنانکــه از  ــک رابطــه وحــدت محــور از ســوی دیگــر دســت یابن ایجــاد ی
ــوان  ــی می ت ــه خوب ــن ب ــام زین العابدی ــت ام ــای رأف ــاحت ها و جلوه ه س
ــاحت های  ــی س ــان در تمام ــه ایش ــه ای ک ــود؛ به گون ــاهده نم ــور را مش ــن ام ای
فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی بیــن رأفــت و عدالــت ونیــز رأفــت و وحــدت 
رابطــه برقــرار می ســازند کــه انســان های بســیاری از فرقه هــای مختلــف 
مذهبــی بــا ایــن اعمــال، جــذب ایشــان شــده و حتــی در مــوارد فراوانــی نیــز بــه 

ــد. ــام گرویده ان ــن اس دی
ــه تنهــا ســبب  ــام ســجاد، ن  در حقیقــت ســیره عملــی رأفــت محــور ام
دگرگــون شــدن نــوع نــگاه مردمــان آن عصــر بــه هســتی و جهــان پیرامونشــان 
شــد، بلکــه حضــرت بــا اعمــال تراویــده از توحیــد خویــش، فرهنــگ ایــن امر را 
نیــز تقویــت نمودنــد کــه چگونــه حاکمــان و کارگــزاران در هــر عصــر و دوره ای 
ــی و  ــژادی، زبان ــی، ن ــوع قوم ــی، تن ــه اجتماع ــر از طبق ــا صرف نظ ــد ب می توانن
ــا فرهنــگ رأفــت و مهــرورزی بــر قلــوب مردمــان راه یابنــد و از  فرقــه ای و...ب
ــان مــردم و حاکمــان رابطــه ای مســتحکم و پیونــدی گسســت  ایــن رهگــذر می

ناپذیــر را اســتقرار بخشــند.

پیشنهاد ها و راهکارها
 بــا توجــه بــه آنچــه در ایــن پژوهــش پیرامــون ســیره اخاقــی امام ســجاد 
ــه چنــد راهــکار اساســی در جهــت توســعه و  در بعــد رأفــت اشــاره شــد، ارائ
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گســترش فرهنــگ رأفــت در جامعــه اســامی امــری ضــروری اســت:
1. رعایــت حقــوق انســانی آحــاد اجتمــاع، محبــت و احتــرام بــه شــخصیت و 
کرامــت انســانی در همــه ســطوح جامعــه، فــارغ از اختافــات طبقاتــی و مناصــب 

اجتماعی.
2. رعایــت حقــوق و ویژگی هــای قومــی و دینــی و مذهبــی بــا اصــل قــرار 

دادن اصــل رأفــت در مــورد هریــک از اقــوام ایرانــی.
3. امحای تبعیض فردی و قومی در جامعه.

ــه  ــور جامع ــه ام ــی در هم ــت اجتماع ــتقرار عدال ــت اس ــش در جه 4. کوش
از طریــق محقــق ســاختن فرصت هــا و زمینه هــای مســاوی جهــت ابــراز 
لیاقت هــا و اســتعدادهای فــردی، گروهــی و قومــی؛ زیــرا میــان رأفــت و 
ــد،  ــاره ش ــز اش ــر نی ــه پیش ت ــه ک ــت همان گون ــی عدال ــادی و آرمان ــوم بنی مفه
ــا توجــه بــه مبانــی مشــترک  ارتبــاط تنگاتنگــی وجــود دارد و الجــرم هــر دو ب
ــدف  ــر دو ه ــند و ه ــر می رس ــه یکدیگ ــه ای ب ــی در نقط ــرت و حق جوی فط
مشــترکی دارنــد کــه همانــا رســیدن بــه خداونــد اســت. بنابرایــن همــگان ایــن 
مســأله را بایــد مدنظــر قــرار دهنــد کــه فضیلــت رأفــت خــود کوششــی اســت، 
عدالت خواهانــه، وحدت بخــش و آرمان گرایانــه بــرای رســیدن جامعــه بــه 
ــا  ــی ب ــه کارگــزاران و مســئولین حکومت ــی ک ــه در صورت ــی؛ البت ســعادت حقیق
ــرده و  ــه ک ــه نهادین ــک را در جامع ــن اصــل نی ــد ای ــح بتوانن ــزی صحی برنامه ری

ــد. ــل نماین ــن اص ــت ای ــه رعای ــزم ب ــز مل ــه را نی ــای جامع ــه عرصه ه هم
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منابع
قران کریم
نهج  البلاغه

صحیفه سجادیه
ــق:  ــری، تحقی ــن ســعد هاشــمی بصــری، الطبقــات الکب ــن ســعد، محمــد ب اب

ــا،1410 ق. ــه، بی ج ــب العلمی ــارات دارالکت ــا، انتش محمدعبدالقادرعط
ابــن شهرآشــوب مازندرانــی، ابوجعفرمحمــد بــن علــی، مناقــب آل ابی طالــب، 

انتشــارات داراالضــواء، بی جــا،1405 ق.
ــق:  ــر، تحقی ــن جعف ــی ب ــن موس ــی ب ــن عل ــی الدی ــاووس، رض ــن ط اب
جــواد قیومــی اصفهانــی، اقبــال الاعمــال، انتشــارات مکتبــه االعــام االســامی، 

ــم،1414 ق. ق
ــر، تاریخ  الیعقوبــی، ترجمــه:  ــن جعف ــن یعقــوب ب ــی، احمدب ــن واضــح یعقوب اب
محمدابراهیــم آیتــی، چــاپ اول، انتشــارات ترجمه و نشــر کتــاب، تهــران،1356 ش.
اربلــی، ابوالحســن علــی بــن عیســی، کشــف الغمــه فــی معرفــه الائمه، انتشــارات 

داراالضــواء، بی جــا،1405 ق.
ــات  ــاء و طبق ــه الاولی ــد، حلی ــن احم ــداهلل ب ــن عب ــد ب ــم احم ــی، ابونعی اصفهان

ــا. ــا، بی ت ــر، بی ج ــر دارالفک ــاء، نش الاصفی
ــاپ  ــاری، چ ــر غف ــح: علی اکب ــه، تصحی ــره الفقی ــن لا یحض ــن، م ــوری، حس ان

ــم،1404 ق. ــین، ق ــه المدرس ــارات جماع دوم، انتش
ســخن،  انتشــارات  اول،  چــاپ  ســخن،  روز  فرهنــگ   ،______________

ش. تهــران،1383 
بــرازش، علیرضــا، المعجــم الفهــرس لالفــاظ الغــرر الحکــم و دررالکلم، انتشــارات 

موسســه امیرکبیر، تهــران،1371 ش.
 بغــدادی، ابوعبــداهلل محمــد بــن النعمــان )ملقــب بــه شــیخ مفیــد(، الامالــی، 

انتشــارات جماعــه المدرســین، قــم،1403 ق.
ــارات  ــاد، انتش ــی العب ــه عل ــج الل ــه حج ــی معرف ــاد ف ________________، الارش

ــم،1413 ق. ــت، ق ــه آل البی موسس



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج4181

ــریعه،  ــائل الش ــل مس ــی تحصی ــیعه ال ــائل الش ــن، وس ــن حس ــی، محمدب حرعامل
تصحیــح: عبدالرحیــم ربانــی شــیرازی، چــاپ دوم، انتشــارات داراالحیــاء، 

ق. بی جــا،1408 
ــادالقلوب، چــاپ دوم، انتشــارات موسســه  ــن حســن، ارش دیلمــی، حســن ب

اعلمــی، بی جــا،1398 ق.
ــین  ــه: حس ــین، ترجم ــن الحس ــی ب ــن عل ــن العابدی ــز، زی ــیداالهل، عبدالعزی س

بی تــا. بی جــا،  بی نــا،  وجدانــی، 
عاملــی، ســیدجعفرمرتضی، دراســات و بحــوث فــی التاریــخ و الاســلام، انتشــارات 

موسســه اســامی، قــم،1405 ق.
کلینــی، محمدبــن یعقــوب، اصــول کافــی، چــاپ ســوم، انتشــارات دارالکتــب 

االســامیه، تهــران،1388 ق.
متقــی هنــدی، عاءالدیــن بــن حســام الدین، کنزالعمــال، چــاپ ســوم، 

ق. بی جــا،1409  رســالت،  انتشــارات 
مجلســی، محمدباقــر، بحارالانــوار، چــاپ ســوم، انتشــارات داراالحیــاء التــراث 

ــا،1403 ق. ــی، بی ج العرب
محمــدی ری شــهری، محمــد، میــزان الحکمــه، چــاپ ســوم، انتشــارات مکتــب 

االعــام االســامی، قــم،1405 ق.
ــائل و مســتنبط  ــن محمدتقــی، مســتدرک الوس ــوری طبرســی، حســین ب ن

ــا،1408 ق ــت، بی ج ــارات آل بی ــوم، انتش ــاپ س ــائل، چ المس



عوامل مؤثر بر روابط اجتماعی از منظر صحیفه سجادیه
فاطمهعالییرحمانی1
فاطمهمحمودی2
آزادهموسوی3

چکیده
آن  از  پــس  و  می شــود  شــروع  فــرد  از  اجتماعــی  حلقه هــای 
خانــواده، خویشــاوندان و همســایگان را در بــر می گیــرد و در دایــره 
ــای  ــاز و زیربن ــه آغ ــد. آنچ ــه می رس ــطح جامع ــه س ــترده تری ب گس
ــود  ــد، خ ــکیل می ده ــی را تش ــط اجتماع ــوع رواب ــن ن ــم بهتری محک
فــرد اســت. زیــرا جامعــه متشــکل از تک تــک افــراد اســت و چــون 
ــی او هــم  ــل و محســنات اخالق ــردی، اجتماعــی اســت، رذای انســان ف
ــتن  ــه داش ــن الزم ــی دارد. بنابرای ــه اجتماع ــم جنب ــردی و ه ــه ف جنب
ــک  ــود تک ت ــب، وج ــی مناس ــط اجتماع ــا رواب ــی ب ــه ای متعال جامع
افــراد بــا محســنات اخالقــی اســت. بــه عنــوان مثــال حســد بــه عنــوان 
یــک رذیلــت فــردی می توانــد منجــر بــه بــروز ناهنجــاری در روابــط 
اجتماعــی گــردد و یــا محســنات اخالقــی همچــون گذشــت می توانــد 
باعــث جلوگیــری از اشــتباهات جبران ناپذیــری همچــون قتــل بــر اثــر 
موضــوع پیــش پــا افتــاده ای ماننــد یــک دعــوای ســاده رانندگــی بشــود. 
ــراد  ــک اف ــازی تک ت ــا خودس ــی، ب ــط اجتماع ــود رواب ــن بهب بنابرای

یعنــی تزکیــه و تحلیــه نفــس، عجیــن اســت.
نکتــه اساســی ایــن اســت کــه مــوارد یــاد شــده تنهــا زمانــی باعــث بهبود 

.1. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا
.2. دانشجوی كارشناسی ارشد، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهرا
.3. دانشجوی كارشناسی ارشد، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهرا
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ــی  ــک جهان بین ــا ی ــا را ب ــرد آن ه ــه ف ــردد ک ــی می گ ــط اجتماع رواب
توحیــدی، تنهــا بــرای رضــای خــدا انجــام دهــد. در غیــر ایــن صــورت، 
ممکــن اســت باعــث متوقــع شــدن فــرد نســبت بــه دیگــر افــراد شــده و 
روابــط اجتماعــی را بــه تباهــی کشــاند. در ایــن مقالــه، بــه راهکارهــای 
کلیــدی حضــرت ســجاد در برقــراری روابــط اجتماعــی انسان ســاز 
در هرکــدام از حلقه هــای اجتماعــی )خانــواده، خویشــان و همســایگان 

و در نهایــت جامعــه( اشــاره شــده اســت.
ــای  ــجادیه، حلقه ه ــه س ــجاد، صحیف ــام س ــدی: ام واژگان کلی

ــی. ــط اجتماع ــی، رواب اجتماع

1�  مقدمه
روابــط اجتماعــی، موضوعــی اســت کــه بــه جهــت نیــاز انســان و مدنــی بودن 
ــای  ــی از مؤلفه ه ــر دارد. یک ــراد بش ــی اف ــه ای در زندگ ــل ماحظ ــش قاب او نق
مهــم در موفقیــت افــراد، روابــط اجتماعــی آن هــا می باشــد. کامیابــی و موفقیــت، 
بــدون برقــراری روابــط اجتماعــی مناســب تقریبــًا غیرممکــن اســت. دیــن مبیــن 
اســام همان طــور کــه از مبانــی و اصولــش آشــکار اســت بــه مســائل اجتماعــی 
پرداختــه و هیــچ گاه از ایــن مهــم غافــل نگشــته و پیــروان خــود را در ایــن زمینــه 
بــه وســیله آیــات و روایــات و مناجــات و دعــا و ســیره اهل بیــت رهنمــون بــوده 
ــای  ــکات و توصیه ه ــتخراج ن ــن و اس ــت در کام معصومی ــن، دق ــت. بنابرای اس
آنــان در ایــن زمینــه ضــروری بــه نظــر می رســد. امــام ســجاد نیــز در صحیفــه 
ســجادیه مفاهیمــی را بیــان می کننــد کــه در بهبــود روابــط اجتماعــی مؤثــر اســت 
ــرار  ــی ق ــق و بررس ــورد تحقی ــل م ــن عوام ــی از ای ــش برخ ــن پژوه ــه در ای ک

گرفتــه اســت.
بــرای بررســی عوامــل مؤثــر در بهبــود روابــط اجتماعی، ابتــدا مفهوم روشــنی 
از واژه اجتمــاع را تبییــن می کنیــم؛ حلقه هــای اجتمــاع از فــرد شــروع می شــود 
و در دایــره بزرگ تــری تحــت عنــوان خانــواده تعریــف می شــود و ســپس از آن 
فراتــر رفتــه و اقــوام و خویشــاوندان و همســایگان را در بــر می گیــرد و در حلقــه 
ــد  ــد بدان ــرد بای ــه نخســت، ف ــد. در مرحل ــه جامعــه گســترش می یاب وســیع تر ب
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کــه انســان موجــودی اجتماعــی اســت و قــرار بــر ایــن نیســت کــه تنهــا زندگــی 
کنــد؛ چنانکــه در اســام نیــز رهبانیــت نداریــم و ســیره انبیــا و امامــان بــر زندگی 
ــوده اســت. برخــاف آنچــه در برخــی آیین هــای دیگــر، همچــون  اجتماعــی ب
مســیحیت وجــود دارد کــه تشــکیل خانــواده و ازدواج را مانــع نزدیکــی انســان 
ــی  ــد؛ ول ــویق نمی کنن ــندیده تش ــر پس ــن ام ــه ای ــذا ب ــد، ل ــد می دانن ــه خداون ب
ــن حلقه هــای  ــوان یکــی از بنیادی تری ــه عن ــواده را ب اســام نه  تنهــا تشــکیل خان
ــد، بلکــه  ــرد می دان ــر ف ــن ه ــل دی ــرای تکام ــری الزم و ضــروری ب ــاع ام اجتم
ــواده و  ــی در خان ــط اجتماع ــود رواب ــه بهب ــیاری در زمین ــد بس ــکام و قواع اح
ــا  ــی ب ــط اجتماع ــه رواب ــام در زمین ــای اس ــن آموزه ه ــتگان دارد. همچنی بس
همســایگان و روابــط اجتماعــی بیــن افــراد در جامعــه بســیار نــاب و دوام بخــش 

زندگــی اجتماعــی اســت.
ــار احــکام و  ــه اســام در کن ــز ضــروری اســت ک ــه نی ــن نکت ــر ای ــد ب  تأکی
ــی  ــد و حت ــز توجــه می کن ــات نی ــه اخاقی ــی اجتماعــی، بســیار ب ــن حقوق قوانی
گاهــی آن را ارزشــمندتر از احــکام شــرعی می دانــد؛ بــه عنــوان مثــال، قصــاص از 
جملــه حقــوق اجتماعــی افــراد در اســام اســت؛ ولــی از نظــر اخاقــی بخشــش 
را ارزنده تــر دانســته و همــگان را بــه آن تشــویق می کنــد. همان طــور کــه 
صدهــا خصلــت نیکــوی اخاقــی دیگــر را موجــب دوام روابــط اجتماعــی بیــن 
ــردن،  ــت ک ــه محب ــوان ب ــا می ت ــن خصلت ه ــه ای ــه از جمل ــد، ک ــراد می دان اف
خــوش رو بــودن، گذشــت از اشــتباهات دیگــران، پاســخ بــدی را بــا نیکــی دادن 
و صلــه رحــم اشــاره نمــود. در ایــن مقالــه، اشــاره ای بــه ارزش هــای رفتــاری در 

تبلــور کام حضــرت ســجاد می شــود.

2� تعریف روابط اجتماعی
در تعریــف لغــوی رابطــه، آمــده اســت: »هــر نــوع وابســتگی و ارتبــاط کــه 
میــان دو یــا چنــد چیــز وجــود دارد. همچنیــن تأثیــر و نفــوذی را کــه یک چیــز 
در دیگــری داشــته باشــد، رابطــه می گوینــد«.1 در حــوزه جامعه شناســی، 

1. فرهنگ علوم رفتاری، ص345.



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج4221

ــا  ــه کار مــی رود کــه دو ی ــرای ترســیم شــرایطی ب اصطــاح رابطــه اجتماعــی ب
چنــد نفــر در رفتــاری مشــارکت دارنــد کــه در چارچــوب آن، هریــک از آنــان 
ــار  ــه حســاب مــی آورد. در نتیجــه، رفت ــاداری ب ــه طــرز معن ــار دیگــری را ب رفت
ــر همیــن اســاس جهت گیــری می شــود.1 مفهــوم رابطــه اجتماعــی در  مذکــور ب
ــم  ــاب مفاهی ــت.3 او در کت ــی اس ــم اساس ــر2 از مفاهی ــس وب ــی ماک جامعه شناس
اساســی جامعه شناســی مفهــوم رابطــه اجتماعــی را شــرح داده اســت. از نظــر وبــر 
مهم تریــن شــکل رفتــار اجتماعــی همــان رفتــار دوجانبــه اجتماعــی اســت کــه 
رابطــه اجتماعــی نامیــده می شــود و بــه عقیــده وی بررســی آن مضمــون اصلــی 
ــه  ــه ذکــر اســت کــه واژه (Social Communication) ب جامعه شناســی اســت.4 الزم ب
معنــی ارتبــاط اجتماعــی، کــه در برخــی کتــب بــه رابطــه اجتماعــی ترجمــه شــده 
ــط  ــی اشــکال رواب ــان تمام ــرای بی ــه از آن ب ــی ک اســت، اصطاحــی اســت کل
اجتماعــی بــا مشــارکت آگاهانــه افــراد یــا گروه هــا اســتفاده می شــود و وســایل 
ارتبــاط اجتماعــی، عامــات، حــرکات، نمادهــا، ســخن و غیــره و صــور مربــوط 

ــرد.5 ــر می گی ــی دار را درب ــان معن ــان و هــر بی ــه زب ب
 در خصــوص روابــط اجتماعــی، تعاریــف متعــددی وجــود دارد، لیکــن مهــم 
ــا ماک هــا و معیارهایــی کــه مطلــوب اســام  ایــن اســت کــه کــدام تعریــف ب
از یــک جامعــه مدنــی اســت، ســازگارتر اســت. در اســام بــه روابــط اجتماعــی 
ــان  ــای انس ــود و نیازه ــر می ش ــی جلوه گ ــی جمع ــب زندگ ــه در قال ــان، ک انس
ــط  ــوع رواب ــن ن ــت.6 ای ــده اس ــد ش ــد، تأکی ــن می کن ــر تأمی ــر و کامل ت را بهت

ــد.7 ــر می کن ــز هموارت ــه ســعادت را نی اجتماعــی، راه رســیدن انســان ب
ــد  ــی، بای ــی جمع ــداف زندگ ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــان اجتماع ــس انس پ

1. اقتصاد و جامعه، ص31.
2. مفاهیم اساسی جامعه شناسی، 1920-1864.

3. جامعه شناسی ماكس وبر، ص132.
4. مفاهیم اساسی جامعه شناسی، ص 19.

5. فرهنگ علوم اجتماعی، ص344.
6. قرآن در اسالم، ص79.

7. آراء اهل المدینة الفاضلة، ص17.
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ــا جامعــه ای متحــد، شــکل  پایه هــا و ارکان جامعــه را تثبیــت و تقویــت کنــد، ت
ــی  ــط اجتماع ــم رواب ــام تحکی ــن اس ــداف دی ــل، از اه ــن دلی ــه همی ــرد. ب بگی
ــم  ــه نظ ــت ک ــی اس ــا و تنش های ــش تضاده ــطوح، و کاه ــام س ــان ها در تم انس
ــل  ــه وظایــف متقاب ــه چالــش کشــیده و تعهــد افــراد را نســبت ب اجتماعــی را ب
ــی و  ــار اجتماع ــیوه رفت ــد در ش ــز بای ــلمانان نی ــد. مس ــزل می کن ــی متزل اجتماع
روابــط بــا هم  نوعــان خــود، از الگوهــای رفتــار دینــی تبعیــت کننــد، تــا ظهــور 
اجتماعــی دیــن کامــل شــود و درهــای بــرکات الهــی بــر جامعــه گشــوده شــود.1 
و البتــه بهتریــن راه بــرای رســیدن بــه ایــن مقصــود، رجــوع بــه ســیره کســانی 

اســت کــه قــرآن کریــم آنــان را الگــو و اســوه معرفــی کــرده اســت.

روابط اجتماعی از دیدگاه اسالم
 اســام دینــی فطــری و اجتماعــی اســت. بــا انــدک توجهــی بــه معنــای ایــن 
دو کلمــه می تــوان دریافــت کــه آفرینــش بــا ائتــاف و بــه هم پیوســتگی، قریــن 
ــوان گفــت دیــن فطــری یعنــی دینــی کــه از خلقــت  ــد. بنابرایــن می ت و مازمن
الهــام می گیــرد و بــه راه و رســم آفرینــش مــی رود، نمی توانــد اجتماعــی 
ــی فطــری  ــرد و آیین ــام می گی ــش اله ــوس آفرین ــه از نام ــن اســام ک نباشــد. دی
اســت بایــد در تمــام شــئون خــود بــه جامعــه عنایــت کنــد و اســاس آییــن خــود 

را جامعــه قراردهــد، نــه فــرد.2
ــه جامعــه  ــر آن ک ــی ب ــان رســیده؛ مبن ــه گــوش آدمی ــه ب ــی ک نخســتین ندای
را یــک موضــوع مســتقل قــرار داده و از گوشــه های اهمــال و تقلیــد و تبعیــت 
صــرف بیــرون بکشــند، ندایــی اســت کــه بنیان گــذار اســام در جهــان ســر داده 
اســت. اصــل اجتماعــی بــودن نــوع انســان، احتیــاج بــه بحــث زیــاد نــدارد، زیــرا 
هــر فــرد انســانی، فطرتــًا اجتماعــی اســت. بــه طــوری کــه تاریــخ و آثــار مشــهور 

ــرده اســت.3 ــی می ک ــاع زندگ ــته در اجتم ــد، انســان پیوس نشــان می دهن

1. سوره اعراف، آیه96.
2. اسالم چگونه جامعه می سازد، ش 5، ص323.

3. روابط اجتماعی در اسالم، ص 48.
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پیشــوای اســام بــا آیاتــی کــه بــر او نــازل می شــد همــه مــردم را بــه طــور 
دســته جمعی و همگانــی بــه ســوی یــک زندگــی ســعادتمند و پاکیــزه فراخوانــد: 
ایــن راه راســت مــن اســت، پــس، شــما از آن پیــروی کنیــد و از راه هــای 

دیگــر پیــروی نکنیــد کــه شــما را از راه او جــدا خواهــد کــرد.1 
ــن  ــد از بی ــده نشــوید ...بای ــد و پراکن ــگ بزنی ــه رشــته خــدا چن همگــی ب
ــاره  ــد ]اش ــر کنن ــی از منک ــروف و نه ــه امربه مع ــد ک ــته ای باش ــما دس ش
ــا  ــرد[. این ه ــظ ک ــعاب حف ــرق و انش ــاع را از تف ــد اجتم ــه بای ــه آنک ب
رســتگارند، شــما مثــل آن هایــی نباشــید کــه پــس ازآن کــه دالیــل روشــن 

ــد.2  ــدا کردن ــاف پی ــدند و اخت ــرق ش ــد، متف ــان آم برایش
ــه هیچ وجــه از  ــو ب ــته شــدند، ت ــده و دسته دس ــن پراکن ــه در دی کســانی ک

آنــان نیســتی.3
ــل  ــه اص ــردم را ب ــوم م ــق، عم ــور مطل ــه ط ــر، ب ــات دیگ ــوق و آی ــات ف آی

ــد.4 ــوت می کن ــاد دع ــاع و اتح اجتم

3� عوامل فردی مؤثر بر روابط اجتماعی
ــت، در  ــراد اس ــک اف ــکل از تک ت ــه متش ــد، جامع ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط
نتیجــه بــرای داشــتن جامعــه ای بــا روابــط اجتماعــی مناســب در ابتــدا بــه عوامــل 
فــردی مؤثــر بــر روابــط اجتماعــی، پرداختــه می شــود؛ زیــرا فــرد کوچک تریــن 
حلقــه اجتمــاع را تشــکیل می دهــد. لــذا بایســتی دیــد کــه یــک فــرد بــا چــه نگاه 
و بینشــی و بــا نهادینــه کــردن چــه خصلت هایــی در وجــود خــود می توانــد بــا 

دیگــر افــراد تعامــات اجتماعــی نیکــو و ســازنده داشــته باشــد.
بــا کنــکاش در معانــی واالی صحیفــه ســجادیه، عوامــل فــردی کــه روی بهبــود 

روابــط بیــن افــراد تأثیــر می گــذارد، عبــارت اســت از:
 1. بینش و جهان بینی توحیدی؛ 

1. سوره انعام، آیه 152.
2. سوره آل عمران، آیات 105-102.

3. سوره انعام، آیه 159.
4. روابط اجتماعی در اسالم، ص 56.
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ــال  ــد متع ــرای خداون ــص ب ــت خال ــه نی ــدی منجــر ب ــش توحی ــن بین ــه ای ک
می شــود و ایــن نیــت خالــص بــه عمــل صالحــی می انجامــد، کــه باعــث روابــط 
اجتماعــی نیکــو بیــن افــراد می گــردد. بدیهــی اســت کــه اگــر ایــن نیــت، الهــی 
و خالــص نباشــد منجــر بــه تخریــب روابــط اجتماعــی بیــن افــراد خواهــد شــد.

 2. تزکیه و پاک سازی نفس از رذیلت های اخالقی.
 3. تحلیه و آراستن نفس به ارزش های نیکوی اخالقی؛ 

کــه دوری از ایــن رذایــل و پیراســته شــدن بــه ایــن فضایــل در رابطــه افــراد 
بــا هــم بســیار مؤثــر اســت.

3-1- تأثیر جهان بینی توحیدی و نیت فرد بر روابط اجتماعی
ــان و هســتی  ــاره جه ــب درب ــک مکت ــه ی ــوع برداشــت و طــرز تفکــری ک ن
ــد.  ــمار می آی ــه ش ــب ب ــری آن مکت ــه گاه فک ــاز و تکی ــی دارد، زیرس ــه م عرض
ــوان  ــی را می ت ــود.1 جهان بین ــده می ش ــی نامی ــًا جهان بین ــاز اصطاح ــن زیرس ای
ــه دو دســته توحیــدی و شــرک آلود تقســیم کــرد. شــهید مطهــری می نویســد:  ب
ــئولیت  ــد و مس ــه در آن تعه ــت ک ــی اس ــا جهان بین ــدی تنه ــی توحی »جهان بین
افــراد در برابــر یکدیگــر مفهــوم و معنــی پیــدا می کند«.2بــا توجــه بــه نیایش هــای 
صحیفــه ســجادیه و شــخصیت الهــی امــام، کامــًا واضــح اســت کــه جهان بینــی 
توحیــدی مــدار تمامــی ســخنان ایشــان اســت و ایــن امــر نشــان دهنــده اهمیــت 

ــت. ــدی اس ــی توحی جهان بین
بــا توجــه بــه نــگاه جهان بینــی توحیــدی، هــر انســانی طبــق نیــت صحیــح و 
درســتش پــاداش می گیــرد و بــه درجــات کمــال دســت می یابــد بــه طــوری کــه 
امــام ســجاد در دعــای مــکارم اخــاق از خداونــد خواســتار بهتریــن نیت هــا 
بــرای خــود می باشــد: »و انتــه بنیتــی الــی احســن نیــات«.3 نیــت عبــارت اســت 
از انگیــزه و غرضــی کــه در وجــود انســان پیــدا می شــود و او را وادار بــه کاری 
می کنــد. حضــرت ســجاد می فرماینــد: نیــت مــرا بهتریــن نیــات قــرار بــده. 

1. مقدمه ای بر جهان بینی توحیدی، ص 7.
2. همان، ص17 - 18.

3. صحیفه سجادیه، دعای مکارم اخالق، فراز اول.
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خوبــی یــا بــدی نیــت، بســتگی بــه هدفــی دارد کــه انســان را وادار بــه انجــام آن 
کار کــرده اســت؛ گاهــی ایــن هــدف خیــر و نیکوســت و گاهی زشــت و ناپســند. 
ــور، در  ــدف مذک ــر ه ــه اگ ــه اســت ک ــت این گون تشــخیص ضابطــه حســن نی
طریــق کمــال و مــورد پســند و رضــای خداونــد باشــد، ایــن نیــت خیــر اســت و 
اگــر هــدف از انجــام آن کار چیــزی باشــد کــه موجــب غضــب خداونــد اســت، 
آن نیــت ناپســند اســت. بــه عنــوان مثــال گاه اهــداف انســان در حیطــه ارضــای 
شــهوات و پیــروی از هواهــای نفســانی، خودنمایــی و تســلط بــر مــردم خاصــه 
ــد و کمــال انســانی  می شــود؛ و چــون ایــن اهــداف در راســتای رضــای خداون

نیســت، لــذا نیــت شــخص نیــز غیــر الهــی می شــود. خاتمــی می نویســد:
ــن  ــرده، ای ــب ک ــد طل ــات را از خداون ــن نی ــرت بهتری ــه حض ــت اینک عل
ــوب  ــی خ ــه از هدف ــه برگرفت ــی ک ــمت دارد؛ نیت ــت دو قس ــه نی ــت ک اس
اســت و دیگــری نیتــی کــه برگرفتــه از هدفــی خالــص اســت؛ گاهی انســان 
کاری را بــرای تــرس از عــذاب الهــی و بهــره بــردن از نعمت هــای آخرتــی 
انجــام می دهــد. ایــن نیــت خــوب اســت و عبــادت بــر اســاس آن عبادتــی 
صحیــح اســت. امــا گاهــی انســان، آن عمــل را بــدون توجــه بــه عــذاب و 
ثوابــش و بــه طــور خالــص بــرای خداونــد و دوســتی او انجــام می دهــد. 
و از ایــن رو خداونــد را اطاعــت می کنــد کــه عبــادت کــردن حــق خداونــد 

اســت. نیــت چنیــن شــخصی، نیتــی خالــص اســت.1
ــد  ــه خداون ــر ب ــص و منحص ــی خال ــه نیت ــر ب ــدی منج ــی توحی جهان بین
می شــود. اگــر روابــط اجتماعــی بــا نیتــی غیــر الهــی انجــام شــود، ممکــن اســت 
در ظاهــر بــه معنــای خوبــی از رابطــه اجتماعــی بینجامــد؛ ولــی پــس از گذشــت 
زمانــی چنــد، آن نیــت غیــر الهــی ســر بــاز کــرده و بــه بــروز اعمالــی ناشایســت 
ــود  ــلمان خ ــرادر مس ــای ب ــخص از خط ــال، ش ــوان مث ــه عن ــود. ب ــر می ش منج
ــا  ــی اســت، ام ــط اجتماع ــای رواب ــان ارتق ــن بخشــش، هم ــس ای ــذرد؛ نف می گ
ــن  ــن بخشــش ممک ــال ای ــد در قب ــده باش ــام ش ــی انج ــر اله ــی غی ــا نیت ــر ب اگ
اســت، انتظــار پاداشــی از طــرف مقابــل داشــته باشــد؛ نظیــر بخشــش متقابــل او 

1. آیینه مکارم، شرح دعای مکارم االخالق امام سجاد، ص50.
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در شــرایطی دیگــر یــا انتظــار کمــک از او در زمان هــای آینــده. بــا ایــن انتظــار 
ــا او  ــط آن شــخص ب ــد، در رواب ــن کار را انجــام نده ــل ای ــر آن طــرف مقاب اگ

ــد.  ــش می آی ــدورت پی ــی و ک تیرگ
ــود  ــط اجتماعــی شــده ب ــن همــان بخششــی کــه باعــث ارتقــای رواب بنابرای
ــر  ــال، اگ ــن مث ــط اجتماعــی گــذارده اســت. در ای ــی در رواب ــار مخرب ــک آث این
فــردی کــه بــه او احســان شــده، او نیــز همیــن تفضــل و احســان را در رابطــه بــا 
بــرادر دینــی خــود کــه بــه او احســان کــرده بــود می داشــت، مدینــه ای فاضلــه 
ــت  ــه نی ــدی و اینک ــی توحی ــار جهان بین ــی انســان در سایه س ــد؛ ول ــد می آم پدی
ــد متعــال باشــد، همیــن انتظــارات را نیــز از طــرف مقابــل  ــرای خداون مطلقــًا ب
ــًا  ــد؛ مث ــال پســندیده می آرای ــه اعم ــی خــود را ب ــه عبارت ــد داشــت و ب نخواه
احســان می کنــد، بــدون اینکــه انتظــار هیــچ احســانی را از دیگــری داشــته باشــد. 
ــط  ــه فق ــی ک ــت خالص ــدی و نی ــی توحی ــو جهان بین ــا در پرت ــار، تنه ــن رفت ای

ــد. ــه وجــود می آی ــرای خداســت ب ب
ــا  یکــی از نتایــج جهان بینــی توحیــدی ایــن اســت کــه انســان، در مواجــه ب
 بایــا و شــداید، اطرافیــان خــود را نمــی آزارد؛ از ایــن رو، حضــرت ســجاد
در اوج بیمــاری متحیــر اســت کــه چگونــه شــکر آن را بــه جــای آورد زیــرا ایــن 
ــع پیدایــش غفلــت  ــر روح و جــان و مان ــاه، تطهی بیمــاری موجــب تخفیــف گن

ــد: ــاهی می نویس ــی کرمانش ــردد.1 ممدوح می گ
بدین  ترتیــب در نگــرش نــاب توحیــدی هــر حادثــه کــه از ناحیــه دوســت 
می آیــد جمیــل، نیکــو و مشــتمل بــر مصالــح و حکمت هــای بســیار اســت 
کــه بــر حســب نظــم و نظــام کلــی هســتی قابل محاســبه می باشــد. نکتــه ای 
کــه اینجــا مطــرح اســت ایــن اســت کــه فــردی کــه این گونــه بــه شــداید 
ــار  ــوع رفت ــا می نگــرد و دارای چنیــن نگرشــی اســت، در عمــل و ن و بای
بــا دیگــران اهــل جزع وفــزع و رنجانــدن اطرافیــان و بــاری بــر روی دوش 
ــان  ــین چن ــن الحس ــی ب ــم انداز عل ــان در چش ــره جه ــت. پیک ــا نیس آن ه
ــا،  ــی بَِه ــی أَتَْحْفتَنِ َّتِ ــِم ال ــا، َو النَِّع ــی بَِه ْصتَنِ ــی َمحَّ َّتِ ــِة ال ــُت الِْعلَّ ــراز 4؛ أَْم َوْق ــای 15، ف ــجادیه، دع ــه س 1. صحیف
ــیئَاِت، َو تَْنبِیهــًا لِتَنـَـاُوِل  تَْخِفیفــًا لَِمــا ثَُقــَل بـِـِه َعَلــی َظْهــِری ِمــَن الَْخِطیئـَـاِت، َو تَْطِهیــراً لَِمــا انَْغَمْســُت فِیــِه ِمــَن السَّ

التَّْوبـَـِة، َو تَْذكیــراً لَِمْحــِو الَْحْوبـَـِة بَِقِدیــِم النِّْعَمــة.
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منضبــط اســت کــه در روز حســاب هیچ گونــه صغیــر و کبیــری فرامــوش 
نمی شــود و همگــی تحــت حسابرســی واقــع خواهــد شــد.1

3-2- نقش تزکیه و اصالح نفس از صفات ناپسند در ارتقای روابط اجتماعی
ــد  ــد، بای ــح بیارای ــل صال ــت و عم ــه نی ــش را ب ــه خوی ــل از آن ک انســان قب
ــه نفــس از  ــه و تحلی ــه تخلی ــن رو، دو مقول ــی دارد. از ای ــار خال ــه را از اغی خان
ــه نفــس  ــی دانســته شــده اســت. تزکی ــن مســائل در مســیر ســلوک اله مهم تری
کــه بــا عمــل شایســته و طریقــه پســندیده انجــام می پذیــرد، در حقیقــت تاشــی 
ــد  ــرون می کن ــار را از جــان بی ــه اغی ــه ســبب هایی اســت ک ــرای دســت یابی ب ب
ــی  ــات کمال ــما و صف ــروز اس ــور و ب ــرای ظه ــب ب ــت مناس ــه و فرص و زمین
ــه نفــس  ــوان گفــت کــه تزکی ــن رو، می ت الهــی در جــان فراهــم مــی آورد. از ای
و خودســازی درحقیقــت گام نخســت متألــه گردیــدن انســان و قــرار گرفتــن در 

ــد. ــش می باش ــدف آفرین ــی و ه ــیر کمال مس
امام سجاد در فراز ششم دعای مکارم االخاق می فرماید:

ــا إاِلَّ  َّــُب بَِه ــًة أَُون ــا، َو اَل َعائِبَ ــی إاِلَّ أَْصَلْحتََه ــاُب ِمنِّ ــًة تَُع ــَدْع َخْصَل ــمَّ اَل تَ  اللَُّه
ــا؛  ــًة إاِلَّ أَتَْمْمتََه ــی نَاقَِص ــًة فِ ــْنتََها، َو اَل أُكُروَم َحسَّ

خدایــا هــر خــوی ناپســند مــرا پســندیده، و هــر عیــب مــرا کــه موجــب 
ســرزنش مــن اســت نیکــو گــردان، و هــر فضیلــت کامــل نگشــته مــرا بــه 

کمــال برســان.
بــه ســخن دیگــر، تــا تزکیــه نفــس و خودســازی یکایــک افــراد فراهــم نیایــد 
ــن،  ــردد. بنابرای ــدار گ ــی ســالمی پدی ــط اجتماع ــا رواب ــد داشــت ت ــوان امی نمی ت
دســت یابی بــه هــر کمالــی، تنهــا زمانــی شــدنی اســت کــه تزکیــه و خودســازی 
انجــام گرفتــه باشــد.  آن چنــان کــه از دعاهــای امــام بــر می آیــد، هــر انســانی بــرای 
دســت یابی بــه اهــداف آفرینــش، می بایســت نخســت بــه تزکیــه نفــس بپــردازد، 
ــات  ــه صف ــد داشــت ک ــوان امی ــا نمی ت ــش شــده از آالینده ه ــه پاالی ــرا بی خان زی
کمالــی در آن، مســتقر گردنــد. خودســازی و تزکیــه منجــر بــه پیراســتن نفــس از 

1. شهود و شناخت، ترجمه و شرح صحیفه سجادیه، ذیل دعای 15، فراز 4.
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آلودگی هایــی درونــی همچــون حــرص، حســد، عیب جویــی، منــت گذاشــتن بــر 
ــی  ــای اجتماع ــری از آفت ه ــای جلوگی ــن گام ه ــود و از مهم تری ــران می ش دیگ
ــه  ــه«، ب ــی در جامع ــط اجتماع ــر رواب ــر ب ــل مؤث ــه در بخــش »عوام ــد، ک می باش
بررســی و توضیــح برخــی از آن هــا پرداختــه می شــود. زیــرا ایــن صفــات ناپســند 
اگرچــه ناشــی از عــدم تزکیــه نفــوس انســانی اســت و عمــده آن بــه خــود فــرد بــر 

ــد. ــط اجتماعــی نمــود می یاب ــا آســیب رســاندن روی رواب ــا ب می گــردد، ام
3-3- نقش تحلیه و آراستن نفس به صفات پسندیده، در ارتقای روابط اجتماعی

گام پــس از تزکیــه و تخلیــه نفــس، آراســته کــردن وجــود بــه صفــات کمالــی 
ــام  ــجادیه، ام ــه س ــتم صحیف ــای بیس ــت. در دع ــس اس ــه نف ــی تحلی ــه عبارت و ب
ــور صالحــان  ــه زی ــه او را ب ــد ک ــد درخواســت می کن ــن از خداون زین العابدی
و زینــت متقیــن آراســته ســازد و در پــی ایــن خواســته کلــی و عنــوان عــام، بــه 
ــد؛  ــاره می کن ــن اش ــة المتقی ــن و زین ــة الصالحی ــی از حلی ــا و نمونه های مصداق ه
ماننــد تفضــل و احســان، نرم خویــی، خوش رفتــاری، فروخــوردن خشــم و غیــره 
. بــه توضیــح ایــن مطالــب نیــز در بخــش »عوامــل مؤثــر بــر روابــط اجتماعــی در 
جامعــه« پرداختــه می شــود. گرچــه، آراســتن خــود بــه صفــات اخاقــی نیکــو و 
شایســته امــری فــردی اســت و بخــش زیــادی از آن بــا تــاش و خودســازی خــود 
ــه  فــرد شــکل می گیــرد، امــا نتیجــه ایــن کســب صفــات نیکــو، دســت یافتــن ب
جامعــه ای آرمانــی اســت کــه در آن روابــط اجتماعــی نیکــو و ســالم برقــرار اســت.
 شــایان ذکــر اســت، یکــی از مــواردی کــه می توانــد انســان را در تحلیــه نفس 
ــا اهــل خیــر و خوبــی اســت.  بــه صفــات پســندیده یــاری نمایــد، هم نشــینی ب
ایــن هم نشــینی ســبب می شــود کــه آدمــی، بــا تأثیــر گرفتــن از آن هــا، خــود را 
بــه صفــات شایســته و نیکــو محلــی نمایــد و در زمــره آنــان قــرار بگیــرد. یعنــی 
ــود.  ــل ش ــران منتق ــه دیگ ــینی ب ــتی و هم نش ــا دوس ــد ب ــات خــوب می توان صف
ـِـِه، َو  ــٍد َو آل ــی ُمَحمَّ ــمَّ َصــلِّ َعَل از ایــن رو، حضــرت ســجاد می فرماید:»اللَُّه
اْجَعْلنـِـی لَُهــْم َقِرینــا«؛ »خدایــا بــر محمــد و آل او درود فرســت، و مــرا بــا ایشــان 

هم نشــین )پیــرو( و یــاری کننــده بــه آنــان گــردان«.1 
1. صحیفه سجادیه، دعای 21، فراز 13.
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ممدوحی کرمانشاهی می نویسد:
درخواســت حضــرت بــدان جهــت اســت کــه آدمــی نیازمنــد دوســت و یار 
و یــاور اســت از تنهایــی رنــج می بــرد و شــاید کســی را نتــوان یافــت کــه 
ــر چــه را پســندیدی،  ــه ه ــد ک ــی نجوی ــب هم ســفری نباشــد و همدل طال
بپســندد و هرچــه را وا نهــاد، تــرک گویــد و چــه نیکوتــر کــه در گرایــش 
خــود، همســو بــا خانــدان عتــرت و طهــارت باشــیم. در ایــن درخواســت- 
ــه  ــا – دو نکت ــی لهــم قرین اللهــم صــل علــی محمــد و آل محمــد و اجعلن
مهــم بــه چشــم می خــورد: 1. فــرد، مونــس تنهایــی خــود را یافتــه و رفیــق 
ــق و  ــن رفی ــه ای ــته از این ک ــت. 2. گذش ــده اس ــش را برگزی ــق خوی طری
ــت روح او در  ــاکله و حقیق ــد، ش ــان می ده ــخصیت او را نش ــفر ش هم س
ایــن طریــق و در ایــن مکتــب، تحــت تربیــت الهــی معصومیــن قــرار 
می گیــرد و پیوســته رو بــه رشــد و تکامــل خواهــد داشــت و بهتریــن ســود 

را از عمــر خــود خواهــد بــرد.1
ــا  ــی آن ه ــی و مثبت  اندیش ــن، خوش بین ــارز خیری ــای ب ــی از ویژگی ه  یک
ــراد  ــا اف ــش و اطرافیانشــان اســت. هــرگاه انســان ب ــروردگار خوی ــه پ نســبت ب
خوش بیــن و مثبت  نگــر معاشــرت و دوســتی نمایــد، ایــن صفــت بــه او منتقــل 
شــده و او نیــز بــه ســمت تفکــر مثبــت کشــیده خواهــد شــد. بنابرایــن شــخص 
در معاشــرت بــا آن هــا، ایــن خلــق نیکــو را از هم نشــینان مثبت  اندیــش خویــش 
ــد  ــا خداون ــرد ب ــه اول روی رابطــه ف ــد. مثبت  اندیشــی، در مرحل دریافــت می کن
ــش  ــروردگار خوی ــه پ ــبت ب ــرد نس ــود ف ــبب می ش ــرا س ــذارد، زی ــر می گ تأثی
ــه  ــن رو، ب ــد؛ از ای ــدوار باش ــت او امی ــه رحم ــواره ب ــد و هم ــن باش خوش بی
ــه  ــه جامع ــی ب ــش درون ــن آرام ــری از ای ــا بهره گی ــد و ب ــش درون می رس آرام
ــل واکنــش  ــن می شــود و در مقاب ــز خوش بی ــردم نی ــه م ــدم نهــاده و نســبت ب ق
ــب،  ــن ترتی ــد. بدی ــود راه نمی ده ــه خ ــد ب ــال ب ــا، خی ــای آن ه و عکس العمل ه
ــه  ــی گرفت ــای اجتماع ــش زای و ناهنجاری ه ــای تن ــیاری از رفتاره ــوی بس جل

می شــود.

1. شهود و شناخت، ترجمه و شرح صحیفه سجادیه، ذیل دعای 21، فراز 13.
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4� عوامل مؤثر بر روابط اجتماعی در خانواده
در ایــن مرحلــه، از زنجیــره فــردی فراتــر رفتــه و بــه بررســی عوامــل مؤثــر بر 
روابــط اجتماعــی در خانــواده پرداختــه می شــود. اگــر پــدر و مــادر وظایفشــان 
ــدان دور،  ــه چن ــده ای ن ــد، در آین ــام ندهن ــتی انج ــه درس ــدان ب ــاره فرزن را درب
فرزندانشــان دچــار آســیب های اجتماعــی می گردنــد؛ بــه عنــوان مثــال، اگــر پــدر 
و مــادر، معــاش فرزنــدان را بــه درســتی تأمیــن نکننــد، ممکن اســت فرزندانشــان 
در جامعــه بــه افــرادی بزهــکار تبدیــل شــوند. یــا اگــر فرزنــدان مــورد محبــت 
و توجــه پــدر و مــادر قــرار نگیرنــد، ممکــن اســت دچــار کمبودهــای عاطفــی 
شــده و بدین  ترتیــب خــود را بــه گناهانــی بیاالینــد کــه گاه جبران ناپذیــر اســت 
ــد  ــاند؛ مانن ــالم برس ــی ناس ــای اجتماع ــه ارتباط ه ــی ب ــا را حت ــد آن ه و می توان
زمانــی کــه بــرای توجــه بیشــتر و پــر کــردن خأهــای عاطفــی و روانی شــان بــه 
ــال خــاص، عــدم عطوفــت  ــد. بنابرایــن در ایــن مث ــاه می برن جنــس مخالــف پن
والدیــن بــه فرزندانشــان نه  تنهــا کمکــی بــه آنــان در برقــراری روابــط اجتماعــی 
مفیــد نمی کنــد، بلکــه می توانــد حتــی بــه روابــط اجتماعــی ناســالم و بــه نوعــی 
بــه ناهنجــاری تبدیــل شــود. اگــر بنــای ایــن مســأله و بســیاری از مســائل دیگــر، 
در خانــواده مســتحکم نشــود، نه  تنهــا بــه برقــراری روابــط اجتماعــی صحیــح و 
نیکــو کمکــی نمی کنــد، بلکــه برعکــس؛ باعــث روابــط ناســالم اجتماعــی شــده 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــواده ب ــه خان ــد. در نتیج ــت می کن ــواده را سس ــان خان و بنی
ــه و اســاس  ــه ای کــه پای مهم تریــن شــالوده های اجتماعــی قلمــداد شــده، به گون

جامعــه ای ســالم حــول محــور خانــواده ای ســالم می گــردد.
امــام ســجاد نیــز در بحــث از خانــواده، بــه جایــگاه آن در جامعــه تأکیــد 
کــرده و رعایــت حقــوق هــر یــک از افــراد را از ضروریات دانســته اســت. ایشــان 
در ضمــن دعاهایــی کــه در حــق پــدر و مــادر و فرزنــدان خویــش کــرده اســت، 
بــر اهمیــت و جایــگاه واالی خانــواده در اجتمــاع اذعــان داشــته و در بــر نــوع 

روابــط در خانــواده اشــاره داشــته اســت.
4-1 - وظایف والدین در بهبود روابط اجتماعی

در ایــن بخــش پــاره ای از وظایفــی کــه حضــرت در حــق فرزندانشــان یــادآور 
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شــده اند، بیــان می شــود. انجــام ایــن وظایــف، نه  تنهــا در رابطــه اعضــای 
ــت،  ــش اس ــاع، اثربخ ــک از اجتم ــه ای کوچ ــوان حلق ــه عن ــم، ب ــا ه ــواده ب خان
ــدان  بلکــه چنانکــه گفتــه شــد نقشــی مهمــی در زندگــی اجتماعــی خــود فرزن
ــی  ــب عبارت های ــان در قال ــه دارد. ایش ــر جامع ــراد دیگ ــا اف ــا ب ــط آن ه و رواب
ــان  ــم و بزرگداشــت آن ــر تکری ــر در حــق فرزندانشــان، ب ــا دعــای خی ــاه، ب کوت
ــم  ــر تکری ــطه تأثی ــه واس ــد ب ــن تأکی ــد ای ــر می رس ــه نظ ــته اند و ب ــد داش تأکی
بــر عزت نفــس و ایجــاد انــس و الفــت میــان اعضــای خانــواده باشــد. حضــرت 
ــدان و  ــن معــاش فرزن ــه ایشــان را در تأمی ــد خواســته اند، ک ــن از خداون همچنی
دیــن دار بــار آوردنشــان یــاری کنــد.1 بــه برخــی از ایــن دعاهــا اشــاره می شــود: 
ــا  ــم« ؛ »خدای ــْم لـِـی و بِإِْمتَاِعــی بِهِ ْــِدی َو بِإِْصَاِحهِ ــاءِ ُول ــی بِبََق ــنَّ َعَل ــمَّ َو ُم »اللَُّه
بــر مــن منــت گــذار و فرزندانــم را نگــه داری کــن و آنــان را بــرای مــن شایســته 
ــرای  ــه ب ــر این گون ــی دیگ ــدی ده«.2 و در جای ــان بهره من ــرا از ایش ــردان و م گ
فرزندانشــان دعــا می کننــد: َ»أَِصــحَّ لـِـی أَبَْدانَُهــْم َو أَْدیانَُهــْم َو أَْخَاَقُهــْم، َو َعافِهـِـْم 
فـِـی أَنُْفِســهِْم َو فـِـی َجَوارِِحهِــم«؛ »خداونــدا! جسمشــان، دینشــان و خویشــان را 
بــه ســامت دار و جــان و تنشــان را از هــر گزنــدی در امــان دار«؛3 » َو أَْدرِْر لـِـی 
ــته  ــراوان و پیوس ــن ف ــه دســت م ــان را ب ــم« ؛ »و روزی آن ــِدی أَْرَزاَقُه ــی ی َو َعَل
گــردان«.4 »َو اْجَعْلُهــْم أَبـْـَراراً أَتْقِیــاَء بَُصــَراَء َســامِعِیَن ُمِطیعِیــَن لـَـک، َو أِلَْولِیائـِـک 
ُمِحبِّیــَن ُمنَاِصِحیــَن، َو لَِجِمیــِع أَْعَدائـِـک ُمَعانِِدیــَن َو ُمبْغِِضیــَن، آمِیــن«؛ »و آنــان را 
نیکــوکاران پرهیــزکار، صاحبــان بینــش و پنــد پذیــران ســر بــه راه خــود قــرار ده 
کــه دوســتدار و نیک خــواه یارانــت، و دشــمن و کینه جــوی دشــمنانت باشــند«.5

4-2- وظایف فرزندان در بهبود روابط اجتماعی
ــد،  ــدر و مادرشــان کرده ان ــرای پ ــه ب ــی ک ــب دعاهای ــام ســجاد در قال ام
ــام  ــد. ام ــادآوری کرده ان ــز ی ــادر را نی ــدر و م ــه پ ــبت ب ــدان نس ــه فرزن وظیف

1. مقاله در آمدی بر ابعاد و زمینه های تربیت در صحیفه سجادیه.
2. صحیفه سجادیه، دعای 25، فراز اول.

3. همان، دعای 25، فراز 2.
4. همان.

5. صحیفه سجادیه، دعای 25، بند 3.
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ــا  ــه آن ه ــه از جمل ــد ک ــمندی فرموده ان ــای ارزش ــجادیه، توصیه ه ــه س در صحیف
ــرام و  ــا، احت ــا آن ه ــت ب ــی و عطوف ــا، مهربان ــرداری از آن ه ــت و فرمان ب اطاع
خشــوع در برابــر آن هــا، مقــدم دانســتن میــل و رضــای خاطــر آن هــا بــر میــل و 
ــی کــه  ــان می باشــد. تأکیدات ــا آن ــت کــردن ب رضــای خاطــر خــود و آرام صحب
ــن  ــت بی ــس و الف ــد، در ان ــادر کرده ان ــدر و م ــه پ ــی ب ــه نیک ــرت در زمین حض

ــدی دارد. ــن، نقشــی حســاس و کلی ــه ای آرام و ام ــان و ایجــاد رابط آن
 برخــی از تعلیمــات حضــرت در ایــن زمینــه عبــارت اســت از: »َو اْخُصــِص 
اِحِمیــن«؛ »خدایــا  ــَاةِ مِنـْـک، یــا أَْرَحــَم الرَّ اللَُّهــمَّ َوالـِـَدی بِالْکَراَمــِة لََدیــک، َو الصَّ
ــردان،  ــوص گ ــش مخص ــت و درود خوی ــه بزرگداش ــز ب ــرا نی ــادر م ــدر و م پ
ــًا، َو  ــی إِلَْهام ــا َعَل ــُب لَُهَم ــا یِج ــَم َم ِــی ِعْل ــان«.1 »َو أَلْهِْمن ــن مهربان ای مهربان تری
اْجَمــْع لـِـی ِعْلــَم َذلـِـک کلِّــِه تمامــًا«؛ »خدایــا! در دلــم انــداز هــر وظیفــه را کــه 
در برابــر ایشــان بــر عهــده مــن اســت، بشناســم«.2 »اللَُّهــمَّ اْجَعْلنـِـی أََهابُُهَمــا َهیبـَـَة 
ــْلَطاِن الَْعُســوف« ؛ »خدایــا چنــان کــن کــه مــن از پــدر و مــادرم چنــان بیــم  السُّ
نمایــم کــه از پادشــاه خــود کامــه«.3 »اللَُّهــمَّ َخفِّــْض لَُهَمــا َصْوتـِـی، َو أَِطــْب لَُهَمــا 
کَامـِـی، َو أَلـِـْن لَُهَمــا َعِریکتـِـی، َو اْعِطــْف َعَلیهَِمــا َقْلبـِـی، َو َصیْرنـِـی بِهَِمــا َرفِیقــًا، 
َو َعَلیهَِمــا َشــفِیقا«؛ »خدایــا! آوای مــرا در برابــر ایشــان نــرم و آهســته گــردان، و 
ــوز  ــرا دلس ــن، و م ــو ک ــا آن دو نرم خ ــرا ب ــاز، و م ــان س ــخنم را خوشایندش س
ــار و غم خــوار باشــم«.4 ــان خوش رفت ــا آن ــه ب ــن ک ــان ک ــرار ده، و چن ایشــان ق

5� عوامل مؤثر بر روابط اجتماعی با بستگان و همسایگان
در ایــن مرحلــه، بــه حلقــه اجتماعــی بزرگ تــری بــه نام اقــوام و خویشــاوندان 
پرداختــه می شــود و بــه نمونــه ای از مــواردی کــه از منظــر امــام ســجاد، در 
ــه ارحــام  ــا بســتگان و خویشــاوندان و صل ــط اجتماعــی نیکــو ب ــراری رواب برق

1. همان، دعای 24، فراز 2.

2. همان، دعای 24، فراز 3.

3. همان، دعای 24، فراز 5.

4. همان، دعای 24، فراز 3.
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ــط  ــخن از رواب ــه در س ــدی ک ــات کلی ــود. از کلم ــاره می ش ــت، اش ــر اس مؤث
ــت. ــم اس ــود، صله رح ــتفاده می ش ــتگان اس ــا بس ــی ب اجتماع

معنای لغوی َرِحم
رحــم بــه معنــای رحــم زن و محــل رشــد جنیــن اســت.1  از رحــم اســتعاره 
ــام  ــت ارح ــکان، از آن جه ــوام و نزدی ــه اق ــی ب ــت و نزدیک ــرای قراب ــده ب ش
ــم را  ــای َرِح ــوی معن ــده اند. مصطف ــارج ش ــم خ ــک رح ــه از ی ــد، ک می گوین
ــت و  ــبهه اس ــت مش ــم، صف ــد: »رح ــد و می نویس ــی می دان ــت و مهربان رحم
بــه کســی اطــاق می شــود کــه صفــت رحمــت و مهربانــی در وجــود او ثابــت 

ــی باشــند«.2 ــن معن ــق ای ــارب نســبی از مصادی باشــد و اق
معنای صله رحم در اصطالح

ــا  ــه ب ــا کســانی ک ــد، ب ــون رفت وآم ــه پیرام صله رحــم، اصطاحــی اســت ک
انســان از حیــث صلــب و رحــم، خویشــاوندی دارنــد؛ وضــع گردیــده اســت.3 
قــرآن مجیــد در آیــات بســیاری،4 بــه اهــل ایمــان و ســایر مــردم، ســفارش اقــوام و 
ذوی  القربــی را نمــوده اســت، و ایــن همــه تأکیــد بــر ایــن مســأله، آن هــم تحــت 
ــاد  ــان ی ــان، از آن ــه آن ــا مــال، ارث و ادای حقــوق، نســبت ب ایــن عنــوان، کــه ب

کنیــد؛ دلیــل بــر اهمیــت ایــن مســأله در پیشــگاه خــدای متعــال اســت.5
خداونــد متعــال می فرماینــد: )... اتّقــوا اهلل الــذی تســائلون بــه و االرحــام...(؛ 
ــذا  ــت.6 ل ــم اس ــع رح ــام، قط ــیدن از ارح ــراد از ترس ــریفه م ــه ش ــن آی در ای
صله رحــم و ارتبــاط بــا خویشــاوندان و بــرادران دینــی از جملــه امــوری اســت 
کــه در آموزه هــای اســامی بســیار بــر آن تأکیــد شــده. رســول خــدا فرمودنــد: 
»صله رحــم موجــب زیــادی عمــر و باعــث از بیــن رفتــن فقــر می شــود.«7 امــام 

1. كتاب العین، ج 3، ص 224؛ لسان العرب، ج 12، ص 322؛ المفردات فی غریب القرآن، ص 437(.
2. التحقیق فی كلمات القرآن الکریم، ج 4، ص 98.

3. دایرة المعارف تشیع، ج 10، ص 357.
4. سوره نساء، آیه1؛ سوره بقره، آیه83؛ سوره بقره، آیه177.

5. دیار عاشقان، تفسیر جامع صحیفه سجادیه، ج 7، ص 450.
6. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 137.

7. بحاراالنوار، ج 77، ص 88، ح 2.
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ــد  ــال و رش ــدن اعم ــزه ش ــب پاکی ــم موج ــد: »صله رح ــز فرمودن ــادق نی ص
ــاد شــدن  ــا و زی ــن گرفتاری ه ــن رفت ــان شــدن حســاب و از بی ــا و آس ثروت ه

ــود.«1 ــر می ش عم
ــردی را کــه  ــث، آن دســته از پاداش هــای ف ــن احادی ــد ای ــه نظــر آی شــاید ب
ــوان دریافــت  ــا غــور در آن می ت ــی ب ــد، ول ــان می کن نتیجــه صله رحــم اســت بی
ــم  ــج صله رح ــه از نتای ــا - ک ــایر گرفتاری ه ــر و س ــن فق ــن رفت ــا از بی ــه ب ک
اســت- جامعــه از آســیب های جــدی همچــون دزدی و غیــره در امــان خواهــد 
بــود. از طرفــی، هنگامــی کــه فقــر در بیــن افــراد زدوده شــود، اســتطاعت مالــی 
آن هــا جهــت دســتگیری از یکدیگــر افزایــش می یابــد و این هــا همگــی ارتقــای 

روابــط اجتماعــی اســت.
ــراری  ــام ســجاد، در برق ــه از منظــر ام ــواردی ک ــه ای از م ــه نمون حــال ب
روابــط اجتماعــی نیکــو بــا بســتگان و خویشــاوندان و صلــه ارحــام مؤثــر اســت، 
ــته  ــردار شایس ــرا از ک ــَاق«؛ »م ــی األْْخ ِ ــی َمَعال ِ ــْب ل ــود.2  »َو َه ــاره می ش اش
ــاه  ــو پن ــه ت ــا ب ــا«؛ »خدای ــَت أَیِدینَ ــْن تَْح ــِة لَِم ــوءِ الِْواَلی ــدی ده«.3 »َوُس بهره من
ــرِّ  ِ ــا بِالْب ــَل أَْرَحاَمنَ ــِه أِلَْن نَِص ــا فِی ــتان«.4 »َو َوفِّْقنَ ــا زیردس ــاری ب ــرم از بدرفت می ب
ــوی  ــه س ــان، ب ــی و احس ــا نیک ــاه، ب ــن م ــه در ای ــان ده ک ــة«؛ »توفیقم َل َو الصِّ
َلــة«؛ »و کار کســی را کــه  خویشــان خــود رویــم«.5 » َو أُکافـِـی َمــْن َقَطَعنـِـی بِالصِّ
ــر«؛ »و  ِ ِــی بِالْب ــْن َهَجَرن ــِزی َم ــم«.6 »َو أَْج ــی کن ــتی تاف ــا آش ــرد، ب ــن می ب از م
ــا،  ــن دع ــم«.7 در ای ــک ده ــرد، پاســخ نی ــاره می گی ــن کن ــه از م ــس ک ــه آن ک ب
ــد  ــاره می کنن ــم اش ــب صله رح ــی از ســخت ترین مرات ــه یک ــجاد، ب ــام س ام
ــا  ــا قهــر کننــده اســت. ایشــان از خداونــد درخواســت می کننــد ت و آن نیکــی ب

1. همان، ص 100، ح 49.
2. مقاله درآمدی بر ابعاد زمینه های تربیت در صحیفه سجادیه.

3. صحیفه سجادیه، دعای 20، فراز 3.
4. همان، دعای 8، فراز 3.

5. همان، دعای 44، فراز 10.
6. همان، دعای 20، فراز 9.
7. همان، دعای 20، فراز 9.
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قلبشــان را عــاری از هرگونــه کدورتــی نمایــد و همــواره از بــاب الفــت و آشــتی 
ــوزد  ــه انســان می آم ــی ب ــن شــیوه تربیت ــد. ای ــار نمای ــوع خویــش رفت ــا هــم ن ب
ــد،  ــر کســانی کــه از او بریده انــد و کــدورت و قهــر را پیــش گرفته ان ــا در براب ت

دســت آشــتی دراز نمایــد و بــه آنــان بــّر و نیکــی نمایــد.
ممدوحی کرمانشاهی می نویسد: 

ــل  ــا قاب ــی همه ج ــِت اخاق ــه گذش ــر اســت، اینک ــایان ذک ــه آنچــه ش البت
ــای  ــف و موقعیت ه ــخاص مختل ــا اش ــورد ب ــه برخ ــت. بلک ــه نیس توصی
ــوزی  ــل بدآم ــان و عام ــو ســبب طغی ــد. گاهــی عف ــرق می کن گوناگــون، ف
اســت. مثــًا کســی کــه عنــاد بــرای او عــادی اســت؛ محدودیــت او، عیــن 
مصونیــت خــود او و دیگــران اســت و بایــد بــا هــر روش و ابــزاری او را 

ســر جــای خــود نشــاند.1 
همچنان که حضرت سجاد می فرماید: 

َو َوفِّقنــا... َو أَن نُراجــَع َمــن هاَجَرنــا َو أَن نُنِصــَف َمــن ظلَمنــا َو أَن نُســالَِم َمــن 
عادانــا حاشــا َمــن ُعــوِدی فیــَک َو لــَک فِانـّـه الَعــُدوُّ الـّـذی ال نُوالیــِه َو الِحــزُب 

الـّـذی ال نُصافیــِه؛ 
خدایــا مــا را توفیــق ده... بــا کســی کــه از مــا دوری گزیــده آشــتی کنیــم. بــا 
آن کــه بــر مــا ســتم نمــوده، از مقتضــای انصــاف در نگذریــم، و بــا آن کــه 
بــا مــا دشــمنی ورزیــده صلــح کنیــم، مگــر کســی کــه در راه تــو و بــرای 
ــتی  ــا وی دوس ــه ب ــت ک ــمنی اس ــه او دش ــده ایم، ک ــمن ش ــا او دش ــو ب ت

ــگ و یکــدل نمی شــویم.2 ــا آن یکرن ــه ب ــی اســت ک ــم، و از حزب نمی کنی
حلقــه اجتماعــی بعــدی، همســایگان می باشــند کــه امــام ســجاد بــر 
ــد. در  ــد کرده ان ــیار تأکی ــایگان بس ــا همس ــار ب ــی رفت ــام و چگونگ ــه ارح صل
ــه  ــه وضــوح چگونگــی ایــن تعامــات ب ــای صحیفــه ســجادیه، ب جمله هــای زیب

چشــم می خــورد.
ــَن  ــی الَْعاِرفِی ِ ــی َو َمَوال ِ ــی ِجیَران ــی فِ َّنِ ــِه، َو تََول ِ ــٍد َو آل ــی ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــمَّ َص اللَُّه
ــنَّتِک... ؛  ــِة ُس ــْم ِلِقَاَم ــک َو َوفِّْقُه ــِل َواَلیتِ ــا بَِأْفَض ــَن ِلَْعَدائِنَ ــا، َو الُْمنَابِِذی بَِحقِّنَ

1. شهود و شناخت، ترجمه و شرح صحیفه سجادیه، ج 2، ص 232 تا 234.
2. همان، دعای 44، فراز 10.
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خدایــا بــر محمــد و خاندانــش درود فرســت و مــرا بــه نیکوتریــن شــیوه 
یــاری فرمــا تــا حق گــزار همســایگان و دوســتان خــود باشــم کــه بــه حــق 
مــا آشــنایند و بــا دشــمنان مــا در ســتیز و توفیقشــان ده کــه ســنت و آییــن 

تــو را برپــا دارنــد... .1
ــرای  ــگان، ب ــرای هم ــا ب ــن دع ــر در ضم ــی دیگ ــجاد در جای ــام س ام

خویشــان و همســایگان نیــز این گونــه دعــا کرده انــد. 
ــٍد َو آلـِـِه، َو اْجَعــْل آبَاَءنـَـا َو أُمََّهاتِنـَـا َو أَْواَلَدنـَـا َو أََهالِینـَـا  اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــی  ــُه فِ ــاِت ِمْن ــَن َو الُْمْؤِمنَ ــَن الُْمْؤِمنِی ــا ِم ــا َو ِجیَرانَنَ ــا َو قََرابَاتِنَ َو َذِوی أَْرَحاِمنَ
ِحــْرٍز َحــاِرٍز، َو ِحْصــٍن َحافِــٍظ، َو كْهــٍف َمانـِـٍع، َو أَلْبِْســُهْم ِمْنــُه ُجنَنــًا َواقِیــًة، َو 

أَْعِطِهــْم َعَلیــِه أَْســلَِحًة َماِضیــة؛ 
خدایــا بــر محمــد و خاندانــش درود فرســت و پــدران و مــادران و فرزنــدان 
و خانــدان و خویشــان و نزدیــکان و همســایگان مــا، مــردان و زنــان 
مؤمنشــان، همــه را بــه جایگاهــی اســتوار و دژی محکــم و پناهگاهــی امــن 
درآور، و در برابــر شــیطان ســپرهای نگه دارنــده بــر آن هــا بپوشــان، و بــرای 

پیــکار بــا او بــه آنــان شمشــیرهای برنــده عطــا کــن.2

 6� عوامل مؤثر بر روابط اجتماعی در جامعه

اینــک عوامــل مؤثــر بــر روابــط اجتماعــی را در آخریــن حلقــه اجتمــاع یعنــی 
ــای  ــه در ارتق ــی ک ــًا بخــش عمــده ای از عوامل ــم. طبیعت ــه بررســی می کنی جامع
روابــط اجتماعــی در جامعــه مؤثــر اســت، بــا برقــراری روابــط اجتماعــی نیکــو 
ــز  ــایگان، نی ــوام و همس ــواده، اق ــد خان ــاع مانن ــر اجتم ــای کوچک ت در حلقه ه
ــام  ــران و ... . ام ــه دیگ ــردن ب ــان ک ــی، احس ــد خوش خلق ــت؛ مانن ــترک اس مش
ســجاد در صحیفــه ســجادیه در کنــار اینکــه بــه معاشــرت بــا جمــع و جماعت 
تأکیــد کرده انــد و گوشــه گیری و عزلــت کلــی از مــردم را روا ندانســته اند، 
ــد. در  ــزد کرده ان ــی را گوش ــردم توصیه های ــا م ــورد ب ــرت و برخ ــرای معاش ب
کام امــام ســجاد، عواملــی کــه باعــث بهبــود روابــط اجتماعــی در جامعــه 

1. همان، دعای 26، فرازهای اول و دوم.
2. همان، دعای 17، فراز 10.



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج4381

ــرات  ــه اث ــی ک ــرک رذایل ــد: 1. ت ــی گنجان ــوان در دو دســته کل می شــود را می ت
ــردن و  ــت ک ــد تهمــت زدن، غیب ــد، مانن ــط اجتماعــی می گذارن ســوء روی رواب
ــد،  ــط اجتماعــی می گردن ــار شــدن رواب ــر اینکــه باعــث تیره وت ــه عــاوه ب ... ک
ــات  ــد.  2. صف ــه حســاب می آین ــز ب ــان ناشایســت نی ــه و گناه ــات رذیل از صف
نیکــوی اخاقــی، کــه انجــام نــدادن آن ها گنــاه محســوب نشــده و در قبــال انجام 
ندادنشــان مجــازات و عقوبــت نمی شــویم، لیکــن امــوری اخاقــی هســتند کــه 
ــر  ــه اث ــوند، بلک ــانی می ش ــس انس ــال نف ــب کم ــا موج ــان، نه تنه ــام دادنش انج
ــجاد در  ــام س ــذارد و ام ــز می گ ــی نی ــط اجتماع ــود رواب ــی روی بهب تکامل
ــد احســان  ــد؛ مانن ــه آن اشــاره کرده ان دعاهــای زیبایشــان در صحیفــه ســجادیه ب

کــردن، نیکــی کــردن در پاســخ بــدی.
6-1- تأثیر ترک رذایل اخالقی بر بهبود روابط اجتماعی

ــبب  ــه س ــه ای ک ــات رذیل ــد صف ــی، بای ــار اجتماع ــازی رفت ــه س ــرای ب ب
می گردنــد، روابــط بیــن افــراد تیــره گردنــد، شناســایی نمــود و از آن هــا 
کناره گیــری کــرد. در تعالیــم اســامی، ایــن صفــات بیماری هــای روحــی 
خوانــده می شــوند؛ از ایــن رو، بــه طــور مکــرر، آثــار و راه هــای دوری از آن هــا 
ــط  ــت در ســوءتفاهم های موجــود در اجتمــاع و رواب ــا دق ــان شــده  اســت. ب بی
ــات  ــا در صف ــیاری از آن ه ــمه بس ــه سرچش ــت ک ــوان دریاف ــی، می ت خانوادگ
ناپســندی اســت، کــه حضــرت ســجاد در صحیفــه ســجادیه بــه آن هــا اشــاره 
کــرده اســت. حضــرت منشــأ بســیاری از ناهنجاری هــای اجتماعــی را، گناهــان 
ــروی  ــن آب ــی، ریخت ــو و بدگوی ــش و لغ ــد فح ــد؛1 مانن ــی کرده ان ــان معرف زب
مؤمــن، شــهادت دادن باطــل، غیبــت از مؤمنــی غایــب یــا بدگویــی بــه مؤمنــی 
ــار نهــادن آن هــا در روابــط اجتماعــی ســالم و ایجــاد یــک  حاضــر و ... کــه کن

ــری دارد. ــش مؤث ــی نق ــه دین جامع
امــام ســجاد از خداونــد درخواســت می کننــد تــا ایشــان را از ایــن رذایــل 

ــن دارد:  اخاقی ایم
ــْرٍض أَْو  ــْتِم ِع ــٍر أَْو َش ــٍش أَْو ُهْج ــِة فُْح ــْن لَْفَظ ــانِی ِم ــی لَِس ــَری َعَل ــا أَْج َو َم

1. مقاله اصول بهداشت روانی از منظر صحیفه سجادیه.
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ِــک  ــبََه َذل ــا أَْش ــر َو َم ــبِّ َحاِض ــٍب أَْو َس ــٍن َغائِ ــاِب ُمْؤِم ــٍل أَِو اْغتِی ــَهاَدِة بَاِط َش
ــی تَْمِجیــِدک، َو  ــًا فِ ــاِء َعَلیــک، َو َذَهاب ــی الثَّنَ ــًا فِ َــک، َو إِْغَراق ــِد ل ــًا بِالَْحْم نُْطق

ــک ؛  ــاًء لِِمنَنِ ــانِک، َو إِْحَص ــًا بِِإْحَس ــک، َو اْعتَِراف ــکراً لِنِْعَمتِ ُش
ــنام  ــاوه و دش ــه جــای ناســزا، ی ــن ب ــان م ــر زب ــه ب ــن ک ــان ک ــا! چن خدای
ناموســی، یــا گواهــی ناحــق، یــا غیبــت مؤمنــی کــه حضــور نــدارد و یــا 
ناســزا بــه شــخص حاضــر و ماننــد آن، ســخنی در ســتایش تــو و افزونــی 
مــدح تــو و بزرگداشــت همــواره تــو و ســپاس نعمت هــای تــو و اعتــراف 

ــو جــاری شــود.1 ــو و شــمارش بخشــش های ت ــه احســان ت ب
ــام ســجاد از  ــه ام ــات ناپســند ک ــن صف ــح برخــی از ای ــه توضی ــک ب این

ــود. ــاره می ش ــته اند اش ــّری جس ــا تب آن ه
حرص

 حــرص، حالــت و صفتــی نفســانی اســت کــه آدمــی را بــر گــردآوردن آنچــه 
بــدان نیــاز نــدارد، برمی انگیــزد؛ بی  آنکــه بــه حــد و مقــدار معینــی اکتفــا کنــد. 
ــواع  ــن شــاخه های دنیادوســتی و یکــی از مشــهورترین ان حــرص از نیرومندتری

آن اســت.
ــد و  ــبیه کرده ان ــده تش ــود کنن ــی ناب ــه هیجان ــرص را ب ــجاد ح ــام س  ام
ــوُذ بـِـک مِــْن َهیَجــاِن الِْحــْرص«2؛  ــی أَُع از آن بــه خــدا پنــاه برده انــد: »اللَُّهــمَّ إِن
ــبَّ  ــی ُح ِ ــْن َقْلب ــِزْع مِ ــدی«. »َو انْ ــور آزمن ــرم از ش ــاه می ب ــو پن ــه ت ــا ب »خدای
ــُل  ــک، َو تُْذِه ــیَلِة إِلَی ــاءِ الَْوِس ــِن ابْتَِغ ــدُّ َع ــَدک، َو تَُص ــا ِعنْ ــی َعمَّ ــٍة تَنَْه ــا َدنِی ُدنْی
ــت  ــدر و منزل ــای بی ق ــن دنی ــت ای ــن محب ــک« ؛3 »و از دل م ِب مِنْ ــرُّ ــِن التََّق َع
ــع  ــی دارد، و مان ــزد توســت بازم ــرا از آنچــه ن ــه م ــی ک را ریشــه کن ســاز، دنیای
ــرب  ــرا از تق ــم آورم، و م ــو فراه ــه ت ــیدن ب ــرای رس ــیله ای ب ــه وس ــود ک می ش
ــن  ــه یکــی از مهم تری ــام ب ــراز ام ــن ف ــد«. در ای ــل می گردان ــو غاف ــه ت جســتن ب
ــاره  ــت، اش ــه خداس ــرب ب ــری از تق ــان جلوگی ــه هم ــتی ک ــای دنیادوس زیان ه

ــد. ــرار می ده ــت ق ــورد مذم ــتی را م ــت دنیادوس ــن جه ــد و از ای می کن
1. صحیفه سجادیه، دعای 20، فراز 13.

2. همان، دعای 8، فراز اول.
3. همان، دعای 47، فراز 109.
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کینه
ــط اجتماعــی را  ــگ رواب ــه، از اوصــاف ناپســندی اســت کــه رن حقــد و کین
بــه تیرگــی می  گرایانــد. حقــد و کینــه نســبت بــه شــخص و یــا جامعــه ای کــه 
از وضعیــت بهتــر و مطلوب تــری برخــوردار اســت، موجــب رفتارهــای زشــت 
و زیان بــار نســبت بــه شــخصی می شــود کــه مــورد حقــد و کینــه قــرار گرفتــه 
ــه  ــمنان ب ــه دش ــل کین ــکارم اخــاق،  تبدی ــای م ــجاد در دع ــام س اســت. ام
ــنَآِن  محبــت را از خداونــد منــان خواســته اســت: »َو أَبِْدلْنـِـی مـِـْن بِْغَضــِة أَْهــِل الشَّ
ــارت،  ــن عب ــدف از ای ــد: »ه ــارت می نویس ــن عب ــل ای ــی ذی ــة«.1 خاتم الَْمَحبَّ
ــد دوســتی ها  ــع حضــرت، درخواســت می کن ــه در واق ــکارم اخــاق اســت ک م

ــود«.2 ــمنی می ش ــن دش جایگزی
فلسفی می نویسد: 

حــب و بغــض یــا مــودت و عــداوت در قــرآن شــریف و روایــات اولیــای 
اســامی دربــاره خــدا نســبت بــه مــردم و همچنیــن دربــاره مــردم نســبت 
بــه یکدیگــر بــه کار بــرده شــده اســت؛  بــا ایــن تفــاوت کــه حــب و بغــض 
ــا  ــر اســاس حــق و عــدل اســت ام ــردم همه جــا ب ــه م ــد نســبت ب خداون
دوســتی و دشــمنی مــردم نســبت بــه یکدیگــر گاهــی عادالنــه و بــر وفــق 

حــق اســت و گاهــی ظالمانــه و بــر خــاف عــدل و انصــاف اســت.3
حسادت

ــاح  ــه ص ــه ب ــی ک ــتن نعمت ــه آرزوی نداش ــد را ب ــی، حس ــد نراق ــا احم م
بــرادر مســلمان اســت، تعبیــر می کنــد؛ ایشــان می نویســد: »و آن ]حســد[ 
ــی  ــرادر مســلم خــود، از نعمت های ــی از ب ــای زوال نعمت ــارت اســت از: تمن عب

ــد«.4 ــاح او باش ــه ص ک
ــان  ــر آرزو و گم ــه ه ــد ک ــت می کن ــد درخواس ــجاد از خداون ــام س ام
ــاد بزرگــی خــدا  ــه ی ــدازد، ب ــش می ان ــر دل ــه شــیطان ب و رشــک )حســد( را ک

1. همان، دعای 20، فراز 7.
2. شرح دعای مکارم االخالق امام سجاد، ذیل دعای 20، فراز 7.

3. شرح و تفسیر دعای مکارم االخالق، ذیل دعای 20، فراز 7.
4. معراج السعادة، ص 347.
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ــیَطاُن فـِـی ُروِعــی مـِـَن التََّمنِّــی َو التََّظنِّــی  مبــدل کنــد: »اللَُّهــمَّ اْجَعــْل َمــا یْلقـِـی الشَّ
ــراً لَِعَظَمتـِـک«.1 ــِد ذِک َو الَْحَس

 فلسفی ذیل این دعا می نویسد: 
حســود در واقــع دشــمن نعمــت اســت نــه دشــمن صاحــب نعمــت، او از 
ــه از شــخص  خداونــد و تقســیم عطیــه اش ناراضــی و خشــمگین اســت ن
محســود منهــای نعمــت. بــدون تردیــد ایــن طــرز تفکــر جســورانه اســائه 

ــم اســت.2 ــدگار حکی ــام شــامخ آفری ــه مق ــی ب ادب و بی احترام
حضــرت ســجاد از خداونــد درخواســت می کنــد تــا ســینه او را از ایــن 

بیمــاری تهــی گردانــد: 
ــْدِر ِمــَن الَْحَســِد َحتَّــی  ــٍد َو آلـِـِه، َو اْرُزْقنـِـی َســاَلَمَة الصَّ اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
اَل أَْحُســَد أََحــداً ِمــْن َخْلِقــک َعَلــی َشــی ٍء ِمــْن فَْضلِــک، َو َحتَّــی اَل أََری نِْعَمــًة 
ــَوی  ــٍة أَْو تَْق ــا أَْو َعافِی ــٍن أَْو ُدنْی ــی ِدی ــک فِ ــْن َخْلِق ــٍد ِم ــی أََح ــْن نَِعِمــک َعَل ِم
أَْو َســَعٍة أَْو َرَخــاٍء إاِلَّ َرَجــْوُت لِنَْفِســی أَْفَضــَل َذلـِـک بـِـک َو ِمْنــک َوْحــَدک اَل 

َشــِریک لـَـک؛ 
پــروردگارا! ســینه مــرا از رشــک و حســد تهــی گــردان، تــا بــر هیــچ یــک از 
بندگانــت، بــه ســبب احســان تــو نســبت بــه ایشــان حســد نبــرم، آن گونــه 
کــه اگــر ببینــم بــه یکــی از بنــدگان خــود در کار دیــن و دنیــا و تن درســتی 
ــو  ــز از ت ــن نی ــی داده ای، م ــودگی، نعمت ــری و آس ــزکاری و توانگ و پرهی
ــا و  ــه یکت ــم؛ ای آنک ــر از آن را آرزو کن ــرای خــود برت ــو ب ــاری ت ــه ی و ب

بی همتایــی.3
ــٍد َو آلِــِه، َو َخلِّْصنِــی مِــَن  و نیــز می فرمایــد: »اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
الَْحَســد«؛4 »خدایــا بــر محمــد و خاندانــش درود فرســت، و مــرا از بنــد حســد 
رهایــی  بخــش«. امــام ســجاد بــه خــدای متعــال پنــاه می بــرد از غالــب شــدن 

و چیرگــی حســد: 

1. صحیفه سجادیه، دعای 20، فراز 13.
2. شرح و تفسیر دعای مکارم االخالق، ذیل دعای 20، فراز 13.

3. صحیفه سجادیه، دعای 22، فراز 12.
4. همان، دعای 22، فراز 5.
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ــِة  ــِب، َو َغَلبَ ــْوَرِة الَْغَض ــْرِص، َو َس ــاِن الِْح ــْن َهیَج ــوُذ بِــک ِم ــی أَُع ــمَّ إِن اللَُّه
ــاِح  ــِق، َو إِلَْح ــِة الُْخْل ــِة، َو َشکاَس ــِة الَْقنَاَع ــِر، َو قِلَّ ْب ــِف الصَّ ــِد، َو َضْع الَْحَس

ــِة؛  ــِة الَْحِمی ــْهَوِة، َو َمَلَک الشَّ
خدایــا! پنــاه می بــرم بــه تــو از شــور آزمنــدی، و تنــدی خشــم، و چیرگــی 
و  تندخویــی  و  مقــّدر،  روزی  از  ناخرســندی  و  کم طاقتــی  و  حســد، 

ــل.1 ــر باط ــاری ب ــی، و پافش ــاده روی در لذت جوی زی
ــد  ــد حس ــه او را از بن ــد ک ــت می کن ــد درخواس ــا از خداون ــه تنه ــام ن ام
ــد حســد  ــن اســت کــه خداون ــر نهــاده و خواهــان ای ــا را فرات ــد، بلکــه پ برهان
ــٍد َو  ســتمگران را نســبت بــه او بــه محبــت تبدیــل کنــد: »اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــنَآِن الْمَحبَّــَة، َو مـِـْن َحَســِد أَْهــِل الْبَْغــی  ــٍد، َو أَبِْدلْنـِـی مـِـْن بِْغَضــِة أَْهــِل الشَّ آِل ُمَحمَّ
َة«؛ »بارخدایــا بــر محمــد و خاندانــش درود فرســت، و کینــه دشــمنان مــرا  الَْمــَودَّ

بــه مهــر مبــّدل کــن و رشــک ســتمگران را بــه محبّــت«.2
ــد از  ــان بای ــت و انس ــیطانی اس ــات ش ــد از القائ ــا، حس ــن فرازه ــق ای مطاب
ــا او را از ایــن مــرض نفســانی و وسوســه شــیطانی  خــدای ســبحان بخواهــد ت
ــن  ــا ای ــغول دارد ت ــود مش ــت خ ــاد عظم ــر و ی ــه ذک ــگاه دارد و ب ــان ن در ام
ــه را از انســان زدوده شــود. صــدر می نویســد: »داشــتن حســادت،  صفــت رذیل
ــد  ــود نمی توان ــخص حس ــد؛ ش ــاع می انجام ــط در اجتم ــاری رواب ــه ناهنج ب
ــذا  ــود. ل ــت می ش ــردم ناراح ــای م ــدن نعمت ه ــرا از دی ــد؛ زی ــوش رو باش خ

ــت«.3 ــد اس ــع و گله  من ــس متوق ــی و از همه ک ــواره عصبان هم
منت گذاشتن

منــت گذاشــتن یکــی دیگــر از دالیــل ایجــاد آســیب های اجتماعــی می باشــد. 
چنانچــه پــس از انجــام نیکــی و احســان منت گذاشــته شــود، کدورت و دشــمنی 
بــه وجــود می آیــد و ارتبــاط بیــن اشــخاص تیــره می شــود. پیامبــر اکــرم در 
مذمــت چنیــن عملــی می فرماینــد: »بهشــت بــر کســانی کــه بــر دیگــران منــت 

1. همان، دعای 8، فراز اول.
2. همان، دعای 20، فراز 7.

3. حسد، ص 213.
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ــد، حرام اســت«.1 گذارن
امام سجاد نیز در این خصوص فرموده اند: 

لــم تمــش بهــا علــی احــد الن هــا لــک، فــاذا امننــت بهــا لــم تامــن ان تکــون 
ــه الن فــی ذلــک  ــا علی ــی مــن مننــت به ــا ال ــا مثــل تهجیــن حالــک منه به
دلیــال علــی آنــک لــم تــرد نفســک بهــا و لــو اردت نفســک بهــا لــم تمتــن 

بهــا علــی احــد؛2 
بــه خاطــر صدقــه ای کــه داده ای، بــر کســی منــت نگــذاری؛ زیــرا قدمــی 
بــه ســود خــود برداشــته ای در صورتــی کــه اگــر منــت بگــذاری، در امــان 
نیســتی از اینکــه روح او را آزرده و خــود را معیــوب کــرده ای. زیــرا 
ــود  ــر خ ــه خاط ــن کار را ب ــو ای ــه ت ــت ک ــل آن اس ــو دلی ــل ت ــن عم ای
ــر کســی  ــرای خــودت می خواســتی، ب ــی کــه اگــر ب نکــرده ای، در صورت

منــت نمی نهــادی.
ــادن در  ــت نه ــا او را از من ــد ت ــد می خواه ــجاد از خداون ــرت س حض
ــَر َو اَل  ــِدی الَْخی ــی ی ــاِس َعَل ــِر لِلنَّ ــاز دارد: »َو أَْج ــران ب ــه دیگ ــا ب ــل عط مقاب
تَْمَحْقــُه بِالَْمــن«؛ »دســت مــرا وســیله ای کــن کــه بــا آن بــه مــردم نیکــی رســد و 

ــه گــردد«.3 ــادن آمیخت ــت نه ــا کــدورت منّ ــه ب مخــواه ک
خشم

ــگام  ــران در هن ــود و دیگ ــا خ ــه ب ــا در رابط ــت ترین تصمیم گیری ه نادرس
ــت  ــن اس ــم، ممک ــته از خش ــای برخواس ــد و عکس العمل ه ــم رخ می ده خش
ــر جــای گــذارد؛  ــودی را ب ــل و ناب ــر قت ــن آســیب های اجتماعــی نظی ناگوارتری
زیــرا فــرد در حالــت خشــم راهــی نمی بینــد جــز خالــی کــردن هیجــان خشــم 
خویــش. حضــرت علــی، خشــم را نوعــی جنــون می دانــد؛ چــون شــخص 
ــردد و  ــیمان می گ ــود پش ــرده خ ــب، از ک ــتن غض ــس از فرونشس ــمگین، پ خش

اگــر پشــیمان نشــود، معلــوم اســت کــه جنــون او پابرجاســت.4 

1. تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ص 201.
2. تحف العقول، 259.

3. صحیفه سجادیه، دعای 20، فراز 3.
4. نهج البالغه، حکمت 255.
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امــام ســجاد نیــز از ایــن صفــت ناهنجــار بــه خداونــد پنــاه می بــرد: »اللَُّهــمَّ 
ــِد، َو  ــِة الَْحَس ــْوَرةِ الَْغَضــِب، َو َغَلبَ ــْرِص، َو َس ــوُذ بـِـک مِــْن َهیَجــاِن الِْح ــی أَُع إِن
بـْـِر«؛1 »از شــور آزمنــدی، تنــدی خشــم، چیرگــی حســد، و کم طاقتــی  َضْعــِف الصَّ
ــه درگاه تــو پنــاه مــی آورم«. ایشــان در دعایــی دیگــر از خداونــد درخواســت  ب
ــٍن َو  ــْن أََذی کلِّ ُمْؤمِ ــی َع ِ ــاز دارد: »َو اْمنَْعن ــران ب ــه او را از آزار دیگ ــد ک می کن

ــٍة، َو ُمْســلٍِم َو ُمْســلَِمٍة«.2 ُمْؤمِنَ
 فخرفروشی، تمسخر و لقب زشت دادن به یکدیگر

ــه شــدت  ــوده و ب ــی ب ــات ناپســندیده اخاق فخرفروشــی و مباهــات از صف
مــورد نهــی قــرار گرفتــه اســت. خداونــد از زبــان لقمــان بــه فرزنــدش می گویــد: 
ــاس و ال تمــَش فــی االرِض مرحــا اّن اهلل ال یحــّب کّلَ   َک النّ ــر َخــدَّ )و ال تَُصعِّ
ُمختــال فخــور(.3 تواضــع و فروتنــی نســبت بــه مــردم از خواســته های خداونــد 
ــد متعــال  ــه رســول گرامــی اســام می فرمایــد: »خداون ــه طــوری کــه ب اســت ب
بــه مــن وحــی فرمــود کــه نســبت بــه هــم متواضــع و فروتــن باشــید، تــا کســی 

بــر کســی فخــر و مباهــات نکنــد و کســی بــر کســی ظلــم ننمایــد«.4
علیزاده می نویسد: 

انســان از نظــر اخاقــی وظیفــه دارد کــه نه تنهــا خــود را از دیگــران برتــر 
ــند.  ــد فاســق باش ــد، هرچن ــش بدان ــر از خوی ــد بلکــه دیگــران را برت ندان
ــران دارد و  ــه دیگ ــوءظن ب ــود و س ــه خ ــن ب ــن ظ ــه در حس ــر ریش تحقی
هــرگاه انســان بــه خویشــتن خوش گمــان شــود خــود را برتــر از دیگــران 
می پنــدارد و دچــار خودبینــی می شــود. پیامــد ایــن نگــرش، بدگمانــی بــه 
دیگــران و پســت انــگاری آنــان اســت کــه تأثیــرات ســویی بــر روی روابــط 

ــذارد.5 ــردی می گ ــن ف بی
ــرا از  ــن الفخــر«؛ »م ــی م ــد: »واعصمن ــن می فرماین ــز چنی ــام ســجاد نی ام

1. صحیفه سجادیه، دعای 8، فراز اول.
2. همان، دعای 39، فراز اول.

3. سوره لقمان، آیه 18.
4. نهج الفصاحه، ص 290، حدیث 678.

5. به مثبت اندیشی یا منفی نگری، ص 77.
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ــدان  ــی ثروتمن ــان، از فخرفروش ــن ایش ــار دار«.1 همچنی ــدن برکن ــود نازی ــه خ ب
ــا  ــاری ب ــتان و بدرفت ــمردن تهی دس ــوار ش ــر و خ ــران و تحقی ــدن توانگ و نازی
ـِـک ... َو  ــوُذ ب ــی أَُع ــمَّ إِن ــد: »اللَُّه ــرده و می فرمای ــاه ب ــد پن ــه خداون زیردســتان ب
ُمبَاَهــاةِ الُْمکثِِریــَن، َو اإْلِْزَراءِ بِالُْمقِلِّیــَن، َو ُســوءِ الِْواَلیــِة لَِمــْن تَْحــَت أَیِدینـَـا«؛ »پنــاه 
ــدن توانگــران و خــوار شــمردن درویشــان و  ــه خــود نازی ــو از ب ــه ت ــرم ب می ب

ــا زیردســتان«.2 ــاری ب بدرفت
معاشرت با افراد بدبین

ــود را  ــد خ ــه پیون ــد ک ــد درخواســت می کن ــجاد از خداون حضــرت س
ــَاِف  ِض لِِخ ــرُّ ــد: »َو اَل بِالتََّع ــع کن ــد، قط ــد بریده ان ــه از خداون ــانی ک ــا کس ب
ــک«؛  ــَع إِلَی ــِن اْجتََم ــِة َم ــک، َو اَل ُمَفاَرَق َق َعنْ ــرَّ ــْن تََف ــِة َم ِــک، َو اَل ُمَجاَمَع َمَحبَّت
»مپســند کــه راه تــو را نادیــده انــگارم و برخــاف دوســتی ات گام بــردارم و بــا 
ــو پیوســته اند،  ــه ت ــه ب ــان ک ــد خــورم، و از آن ــد، پیون ــو بریده ان ــه از ت ــان ک آن

پیونــد بُــرم«.3
ــات  ــه صف ــرادی ک ــا اف مســأله دوری از هم نشــین و همراهــی و معاشــرت ب
منفــی دارنــد به قــدری اهمیــت دارد کــه حضــرت ســجاد، بــه بدتریــن قریــن 
و هم نشــین یعنــی شــیطان اشــاره نمــوده و از هم نشــینی و همراهــی و دشــمنی 

نیرنــگ او بــه خــدا پنــاه می بــرد: 
ــا  ــِض أَْعَدائِــک، َو اْعِصْمنَ ــا بِبَْع ــَغْلُه َعنَّ ِــِه، َو اْش ــٍد َو آل ــی ُمَحمَّ ــمَّ َصــلِّ َعَل اللَُّه

ــَره؛  ــا إِْث ــْع َعنَّ ــَرُه، َو اْقَط ــا َظْه ِّنَ ــَرُه، َو َول ــا َخْت ــک، َو اكِفنَ ــِن ِرَعایتِ ــُه بُِحْس ِمْن
ــه دشــمنانت  ــش درود فرســت و شــیطان را ب ــر محمــد و خاندان ــا ب خدای
ســرگرم ســاز، و بــه هــواداری خــود مــا از گزنــد او حفــظ فرمــا، و نیرنــگ 
او را دفــع نمــا، و چنــان کــن کــه بــه مــا پشــت کنــد و بگریــزد و نشــان 

پــای او بــر جــای نمانــد.4
انصاریــان ذیــل ایــن دعــا می نویســد: »لغــت شــیطان کــه بــه معنــای خبیــث 

1. صحیفه سجادیه، دعای 20، فراز 3.
2. همان، دعای 8، فراز 3.

3. همان، دعای 20، فراز 11.
4. همان، دعای 17، فراز 4.
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و پلیــد و عاصــی و خاصــه موجــود شــریر اســت؛ لغتــی عــام و دارای میلیــون 
مصــداق در طایفــه جــن و انــس اســت«.1

ــال  ــان انتق ــه انس ــا را ب ــی آن ه ــرات منف ــن، تفک ــراد بدبی ــا اف ــرت ب معاش
ــگاه  ــود ن ــون خ ــه پیرام ــا ب ــد آن ه ــز مانن ــی نی ــود آدم ــبب می ش ــد و س می ده
کنــد و ناامیــدی در روح و جانــش رخنــه کنــد. زیــرا افــراد بدبیــن از دریچــه تنگ 
دیــدگان خــود بــه مســائل می نگرنــد و بــا رخ دادن هــر مشــکلی بــه جزع وفــزع 
ــه شــکوه گشــوده  ــان ب ــذا زب ــد؛ ل ــد می برن ــه خداون ــد ب برمی خیزنــد و گمــان ب
ــل  ــز در مقاب ــش را نی ــن واکن ــد. همی ــود می دانن ــای خ ــبّب رنج ه و او را مس
ــن  ــد؛ بدی ــش می گیرن ــد، پی ــا می رس ــه آن ه ــر ب ــراد دیگ ــه از اف ــختی هایی ک س
ــد و  ــت نمی آورن ــه دس ــی را ب ــدی کاف ــی رضایتمن ــچ گاه از زندگ ــق هی طری

ــد. ــود نمی کنن ــند خ ــات ناپس ــادات و خلقی ــت اصــاح ع ــی در جه تاش
6-2- تأثیر محسنات اخالقی بر بهبود روابط اجتماعی

در ایــن قســمت بــه بیــان نمونــه ای از خصوصیــات اخاقــی پرداختــه 
ــال  ــب کم ــی موج ــت ول ــب نیس ــان واج ــر انس ــا ب ــام آن ه ــه انج ــود ک می ش
ــه آن هــا را  روابــط اجتماعــی و انســانی می گــردد، و حضــرت پیراســته شــدن ب

ــت از: ــارت اس ــا عب ــی از آن ه ــد. برخ ــب می کن ــدا طل از خ
 تفضل و احسان

ــی  ــان ابتدای ــا احس ــت ی ــک نعم ــای ی ــه معن ــل ب ــجادیه تفض ــه س  در صحیف
اســت: »إذ جمیــع احســانک تفّضــل، َو إذ ُکّل نَِعِمــَک ابتــداء«2 بــه عبــارت دیگــر، 
ــدون حقــی کــه ایــن احســان جــزای آن  ــه دیگــری اســت، ب تفضــل احســان ب
ــرا عــدل حــول محــور حــق اســت؛  ــر از عــدل اســت، زی باشــد. احســان فرات
ــق  ــن ح ــا گرفت ــم. دادن ی ــه او بدهی ــری ب ــتحقاق دیگ ــه اس ــزی را ب ــی چی یعن
مبتنــی بــر اصــل عــدل اســت، امــا احســان آن اســت کــه بــه کســی بیــش از حــق 
دهنــد یــا کســی کمتــر از آنچــه حــق اوســت بســتاند. احســان باعــث می شــود 

1. دیار عاشقان، تفسیر جامع صحیفه سجادیه، ذیل دعای 17.
2. صحیفه سجادیه، دعای 12، فراز 3.
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ــی آورد.1  ــی م ــود و او را در پ ــیده ش ــر کش ــه زی ــدی ب ــب ب ــان از مرک ــا انس ت
ــل انجــام داده نیســت. ــاداش کاری کــه طــرف مقاب بنابرایــن، تفضــل پ

حضــرت تفضــل را یکــی از صفــات پارســایان دانســته و از خداونــد 
ــٍد  درخواســت می کنــد کــه او را بــه زیــور آن بیارایــد: »اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــل«؛ »خدایــا بــر محمــد و  الِِحیــن فــی... إِیثَــارِ التََّفضُّ َو آلـِـِه، َو َحلِّنـِـی بِِحْلیــِة الصَّ
ــارای در ... و گرویــدن  ــه زیــور شایســتگان بی خاندانــش درود فرســت و مــرا ب

ــه شــیوه احســان«.2 ب
در خیلــی از مــوارد، در روابــط اجتماعــی نیــز می توانیــم بــه جــای عقــاب و 
خشــونت، بــا نیکــی و احســان در حــق خطــاکار او را از اشــتباهاتش برگردانیــم، 
ــْن  ــَف َم ــه...َ  أَْن نُنِْص ــا فِی ــد: »َو َوفِّْقنَ ــز می فرمای ــجاد نی ــام س ــه ام ــان ک آن چن
َظَلَمنـَـا«؛ »و مــا را موفــق بــدار ... بــا هــر کــه بــه مــا ظلــم و بیــداد کنــد عدالــت 

و احســان کنیــم«.3
تفضــل و احســان افــراد نســبت بــه هــم باعــث مهــر و الفــت در روابــط آن هــا 
شــده و آن هــا را وامــی دارد تــا نســبت بــه یکدیگــر انتظــار توقــع کمتــری داشــته 
ــرده  ــت ک ــانی دریاف ــی احس ــه حت ــدون اینک ــد ب ــان می کنن ــرا احس ــند؛ زی باش
ــش  ــدگان خوی ــا بن ــه ای ب ــن رابط ــز چنی ــتی نی ــروردگار هس ــه پ ــند؛ چنانک باش
دارد. قــرآن کریــم نیــز ضمــن اشــاره بــه اینکــه نیکــی و بــدی در جهــان یکســان 
نیســتند بــه اثــر مثبــت نیکــی چنیــن اشــاره می کنــد: »ای رســول، تــو و امــت تــو 
همیشــه بدخلقــی را، بــه بهتریــن عمــل پــاداش ده تــا همــان کســی کــه گویــی بــا 

تــو بــر ســر دشــمنی اســت، دوســت و خویــش تــو گــردد«.4
یکــی از مصادیــق تفضــل و احســان، بخشــش در برابــر بخیــل اســت، امــام 
ــه  ــْذل«؛ »و ب ــی بِالْبَ ِ ــْن َحَرَمن ــَب َم ــد: »َو أُثِی ــاره می فرماین ــن ب ــجاد در ای س
کســی کــه مــرا محــروم ســاخته بخشــش نمایــم«.5 در ایــن فــراز محرومیــت و 

1. نگاهی به تربیت اسالمی، ص 111.
2. صحیفه سجادیه، دعای 20، فراز 10.

3. همان، دعای 44، فراز 10.
4. سوره فصلت، آیه 34.

5. صحیفه سجادیه، دعای 20، فراز 9.
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بــذل هــر دو بــه طــور مطلــق، بــدون قیــد ذکــر شــده و بیــان نگردیــده محرومیت 
از مــال اســت یــا از محبــت، و در مقابــل بــذل مــال اســت یــا محبــت.

غفاری می نویسد:
ــت  ــد؛ حال ــدا می کن ــت پی ــی انســان در معاشــرت ها ســه حال ــه طــور کل ب
اول، خشــونت و دشــمنی نســبت بــه یکدیگــر اســت. حالــت دوم، 
ــان را از  ــل انس ــه الاق ــت، ک ــردن اس ــرت ک ــه معاش ــبت ب ــی نس بی  تفاوت
ــت  ــرت و اعان ــن معاش ــوم، حس ــت س ــد. حال ــروم می کن ــود مح ــر خ خی
ــد  ــلمین مأمورن ــت و مس ــوم اس ــام محک ــت اول در اس ــت. دو حال اس
ــی در  ــد؛ یعن ــاب کنن ــوم را انتخ ــت س ــر حال ــا یکدیگ ــرت ها ب در معاش
همه  جــا و همه  حــال آن قــدر کــه مقــدور اســت، حتــی بــا ســام و چهــره، 
بــه یکدیگــر بــذل و بخشــش داشــته باشــند. حضــرت ســجاد از حــق 
ــد، مخصوصــًا  ــت ســوم را آغــاز نماین ــد کــه حال ــق می خواهن متعــال توفی

ــد.1 ــرار دارن ــت اول و دوم ق ــه در حال ــانی ک ــه کس نســبت ب
 خیرخواهی در مقابل بدان

ــر  ــت، در براب ــانیت اس ــای انس ــد اع ــه ح ــیدن ب ــب رس ــه طال ــانی ک انس
ناخالصی هــا و نیرنــگ بازی هــای مردمــان، رویــه خیرخواهــی را پیــش می گیــرد، 
از ایــن  رو، حضــرت ســجاد در دعــای دیگــری از خداونــد درخواســت می کنــد 
کــه در برابــر ناخالصی هــا و نیرنگ هــای مردمــان، خیرخــواه و ناصــح آن هــا باشــد: 
ــنِی بِالنُّْصــِح،  ْدنِی ِلَْن أَُعــاِرَض َمــْن َغشَّ ــٍد َو آلـِـِه، َو َســدِّ اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــْن  ــی َم ــْذِل، َو أُكافِ ــی بِالْبَ ــْن َحَرَمنِ ــَب َم ، َو أُثِی ــرِّ ــی بِالْبِ ِ ــْن َهَجَرن ــِزی َم َو أَْج

كــِر...؛  َــی ُحْســِن الذِّ ــی إِل ــِن اْغتَابَنِ ـِـَف َم ــِة، َو أَُخال َل ــی بِالصِّ قََطَعنِ
خدایــا بــر محمــد و خاندانــش درود فرســت و مــرا بــر آن دار کــه خیرخواه 
ــاره  ــن کن ــه از م ــس ک ــه آن ک ــن اســت، و ب ــواه م ــه بدخ ــم ک کســی باش
ــد،  ــروم می کن ــرا مح ــه م ــی ک ــه کس ــم، و ب ــک ده ــخ نی ــرد پاس می گی
بخشــش نمایــم، و کار کســی را کــه از مــن می بــرد بــا آشــتی تافــی کنــم، 

ــاد آورم.2 ــه نیکــی ی ــد، ب ــت می کن ــن غیب ــاره م ــه درب و کســی را ک

1. مدینه فاضله؛ شرح دعای مکارم اخالق، ص 248 و 249.
2. صحیفه سجادیه، دعای 20، فراز 9.
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نفــاق و دورویــی بــا بــرادران ایمانــی دارای صــور مختلفــی اســت کــه گاهــی 
ــون  ــبب مغب ــی س ــت ها. گاه ــی در مجالس ــد و گاه ــات رخ می نمای در معام
ــان باطــن  ــه ای و زب ــان ظاهــر به گون ــل می شــود و گاهــی زب شــدن طــرف مقاب
ــبب  ــت و گاه س ــراه اس ــت هم ــت و غیب ــا تهم ــی ب ــت. گاه ــر اس ــور دیگ به ط
لطمــه زدن بــه ِعــرض افــراد و خیانت هــای غیرقابــل بخشــش دیگــر می شــود.1 
نیکــی کــردن در برابــر بــدی، شــیوه همیشــگی همــه پیشــوایان دیــن نســبت بــه 
دوســتان خطــاکار و دشــمنان نــادان بــوده اســت. شــیوه ای کــه خداونــد ســبحان 
ــدگان خــود از روی فضــل و کــرم  ــر بدکاری هــا و نافرمانی هــای بن ــز در براب نی
ــود  ــایگان خ ــرای همس ــه ب ــی ک ــرت در دعای ــرد. حض ــه کار می گی ــش ب خوی
ــیئهم و  ــان مس ــزی باالحس ــّم اج ــی الله ــد: »و اجعلن ــن می فرمای ــد چنی می کن
اعــرض بالتجــاوز عــن ظالمهــم«؛ »خدایــا مــرا بــر آن دار کــه رفتــار همســایگان 
و دوســتان بدکــردار خــود را بــه نیکــی پاســخ دهــم و از ستمگرشــان در گــذرم«.2

 محبت و نوع دوستی

 دیــن اســام در تعالیــم خــود همــواره، بــا تأکیــد بــر محبــت  ورزی، در حفــظ 
رونــد ســالم ارتباطــات بیــن افــراد ســعی می کننــد. رســول اکــرم فرموده انــد: 

»عاقل تریــن مــردم کســی اســت کــه در مهربانــی بــا مــردم شــدیدتر اســت«.3
ــت را  ــد: »دل ــتر می فرماین ــک اش ــه مال ــاب ب ــه خط ــی، در نهج  البلاغ ــام عل ام
مهیــا کــن تــا بــا رحمــت، محبــت، لطــف و مهربانــی بــا مــردم برخــورد نمایــی، 
ــو  ــوع ت ــم ن ــت ه ــش و خلق ــت آفرین ــرادر و از جه ــی، ب ــر دین ــا از نظ ــرا ی زی

هســتند.«
دایــره نوع دوســتی، محبــت و مهربانــی مــا بــه دیگــران هرقــدر توســعه یابــد، 
 در برقــراری روابــط نیکوتــری بــا مــردم موفق تــر خواهیــم بــود. امــام ســجاد
نیــز ایــن چگونــه زیســتن و محبــت ورزی را این گونــه در قالــب دعــا توصیــف 

ــد: می فرماین

1. شهود و شناخت، ترجمه و شرح صحیفه سجادیه، ج 1، ص 446.
2. صحیفه سجادیه، دعای 26، فراز 3.

3. نهج الفصاحه، 2945.
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ــْن  ــاُوِز َع ــِرُض بِالتََّج ــیئَُهْم، َو أُْع ــاِن ُمِس ــِزی بِاْلِْحَس ــمَّ أَْج ــی اللَُّه  َو اْجَعْلنِ
ــْم، َو  ــرِّ َعامَّتَُه ــی بِالْبِ َّ ــْم، َو أَتََول ــی كافَّتِِه ــنِّ فِ ــَن الظَّ ــتَْعِمُل ُحْس ــْم، َو أَْس َظالِِمِه
ــِل  ــی أَْه ــْم تََواُضعــًا، َو أَِرقُّ َعَل ــی لَُه ــُن َجانِبِ ــًة، َو أُلِی ــْم ِعفَّ ــِری َعْنُه أَُغــضُّ بََص
ًة، َو أُِحــبُّ بََقــاَء النِّْعَمــِة ِعْنَدُهــْم  الْبـَـاَلِء ِمْنُهــْم َرْحَمــًة، َو أُِســرُّ لَُهــْم بِالَْغیــِب َمــَودَّ
تـِـی؛  نُْصحــًا، َو أُوِجــُب لَُهــْم َمــا أُوِجــُب لَِحامَّتـِـی، َو أَْرَعــی لَُهــْم َمــا أَْرَعــی لَِخاصَّ
ــردار خــود را  ــار همســایگان و دوســتان بدك ــه رفت ــر آن دار ك ــرا ب ــا، م خدای
بــه نیکــی پاســخ دهــم و از ستمگرشــان درگــذرم، بــی آن كــه بــه ایشــان ســتم 
نمایــم، و دربــاره همه شــان گمــان نیــک بــرم و جملگــی آنــان را بــا مهربانــی 
و نیکــی مــدد رســانم. بــه خاطــر پاک دامنــی دیــده از نــاروای آنــان بربنــدم، 
ــه نرمــی رفتــار كنــم و دلســوز بالدیدگانشــان  ــا ایشــان ب و از ســر فروتنــی ب
ــی  ــر خیرخواه ــگاه دارم و از س ــم ن ــان را در قلب ــر آن ــان مه ــم. در نبودش باش
بقــای نعمــت را بــرای آنــان دوســت بــدارم. هــر چــه را بــرای خویشــان خــود 
می خواهــم بــرای آنــان نیــز بخواهــم، هــر حقــی را كــه بــرای نزدیــکان خــود 

مــی دارم، بــرای آنــان هــم نگــه دارم.1
همچنیــن ایشــان نوع دوســتی خــود را نســبت بــه مظلومــان ایــن چنیــن بــروز 
ــْره«؛  ــْم أَنُْص ِــی َفَل ــَم بَِحْضَرت ِ ــومٍ ُظل ــْن َمْظُل ــک مِ ــِذُر إِلَی ِّــی أَْعتَ ــمَّ إِن می دهد:»اللَُّه
ــتم  ــی س ــر مظلوم ــن ب ــور م ــر در حض ــم اگ ــوزش می خواه ــو پ ــا از ت »خدای
رفتــه و مــن او را یــاری نکــرده ام«.2 و از یاری کــردن ســتمگر بــه خداونــد پنــاه 
می بــرد: »أَْو أَْن نَْعُضــَد َظالِمــًا، أَْو نَْخــُذَل َمْلُهوفــا«؛ خدایــا، بــه تــو پنــاه می بریــم 

از یــاری کــردن ســتمگر و خــوار داشــتن ســتمدیده«.3
در نظــام تعلیــم و تربیــت اســامی، محبــت و مهــرورزی در اســتحکام 
روابــط انســان ها جایــگاه ویــژه ای دارد. بــه کاربــردن شــیوه هایی کــه محبــت و 
نوع دوســتی را در افــراد تقویــت نماینــد، زندگــی اجتماعــی را زیبــا و دل نشــین 

ــد. ــود می بخش ــا و بهب ــراد را ارتق ــامت روان اف ــد و س می گردان
داشتن حسن ظن

 داشــتن حســن ظــن، انســان را قــادر می ســازد کــه تــا یقیــن نکــرده، طــرف 

1. صحیفه سجادیه، دعای 26، فراز 3.
2. همان، دعای 38، فراز 1.

3. همان، دعای 8، فراز 4.
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مقابــل خطایــی انجــام داده، آن خطــا را بــه او نســبت ندهــد. بــا داشــتن حســن 
ظــن، عمــل فــرد مســلمان درســت و روا تلقــی می شــود و اگــر احتمال نادرســتی 
آن داده شــود، نبایــد بــه آن اعتنــا نمــود و در مقــام پی جویــی و تجســس برآمــد؛ 
زیــرا حفــظ عــزت مســلمان بــا تجســس منافــات دارد. حضــرت در مقــام حســن 
ــتَْعِمُل ُحْســَن  ــمَ  أَْس ــد درخواســت می کنــد کــه: »َو اْجَعْلنـِـی اللَُّه ظــن از خداون
ــنِّ فـِـی کافَّتِهـِـم« ؛ »خداونــدا مــرا بــر آن دار کــه دربــاره همــه آن هــا )بــرادران  الظَّ
ــن  ــتفاده از روش حس ــه اس ــرم«.1 در نتیج ــک ب ــان نی ــایگان( گم ــی و همس دین
ظــن، یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای حفــظ و بهبــود روابــط اجتماعــی در یــک 

جامعــه دینــی اســت.
سلطانی می نویسد:

اســت.  نیــک(، مثبت  اندیشــی  )گمــان  داشــتن حســن ظــن  الزمــه 
مثبت  اندیشــی کــه ریشــه در نگــرش و شــناخت آدمــی دارد، آثــاری 
ــاری  ــار رفت ــن آث ــی از مهم تری ــذارد. برخ ــا می گ ــه ج ــرد ب ــار ف در رفت
ــن  ــد 2. حس ــه خداون ــن ب ــن ظ ــد از: 1. حس ــی عبارت ان ــت اندیش مثب
ــه  ــردم )ک ــه م ــن ب ــن ظ ــانی حس ــه انس ــر در جامع ــدگان. اگ ــه بن ــن ب ظ
ــد بســیاری از نابســامانی ها،  یکــی از دســتورات اســامی اســت( رواج یاب
شایعه ســازی ها، قضاوت هــای عجوالنــه و بی مــورد، اخبــار مشــکوک، 
دروغ و... کــه همگــی از گمــان بــد سرچشــمه می گیــرد برچیــده خواهــد 
شــد. در غیــر ایــن صــورت، نــه فــرد از گمــان بــد دیگــران در امــان خواهد 

ــرد.2 ــد ک ــان خواه ــه دیگــران اطمین ــه ب ــد و ن مان
ــی و  ــی، انسان شناس ــی خداشناس ــه مبان ــدی، از جمل ــی توحی ــناخت مبان ش
جهان شناســی منجــر بــه نگــرش صحیــح بــه جهــان و محیــط پیرامونــی گشــته 
ــد توجــه داشــت  ــه بای ــه خــدا و خلــق را منجــر می شــود. البت و حســن ظــن ب
کــه حســن ظــن بــه مــردم بــه طــور مطلــق توصیــه نمی شــود، مخصوصــًا بــرای 
واگــذاری مســئولیت ها، امانت هــا و امــور خطیــر؛ نبایــد بــه حســن ظاهــر اکتفــا 
نمــود، بلکــه درصــدد تحقیــق بیشــتر برآمــد و جانــب احتیــاط را رعایــت کــرد. 

1. همان، دعای 26، فراز 3.
2. تکامل در پرتو اخالق، ج 2، ص 33-36؛ بهشت اخالق، ص 267.
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یکــی از نتایــج مهــم حســن ظــن، آرامــش دل اســت. در برخــی روایــات نیــز، 
گمــان نیــک باعــث آســایش و آرامــش دل معرفــی شــده اســت: »حســن الظــن 

راحــه القلــب«.1
آســایش و آرامــش دل باعــث برقــراری روابــط اجتماعــی خردمنــد و 
تعامــات صحیــح در ســطح اجتمــاع می شــود. امــام ســجاد نیــز از خداونــد 
طلــب آرامــش و ســامت همه جانبــه نمــوده و می فرمایــد: »َو اْجَمــْع لـِـی الْغِنَــی 
َمْأنِینَــَة َو الَْعافِیــة«؛  ــَعَة َو الطُّ ــَة َو السَّ حَّ َعــَة َو الُْمَعاَفــاَة َو الصِّ َو الَْعَفــاَف َو الدَّ
ــش  ــن درســتی و وســعت روزی و آرام ــی و آســایش و ت ــازی و پاک دامن »بی نی

ــاز«.2 ــن فراهم س ــرای م ــت را ب و عافی
عفو و بخشش

ــًة  ــد: »َو اَل أُکُروَم ــکارم االخــاق فرموده ان ــای م  حضــرت ســجاد در دع

فـِـی نَاقَِصــًة إاِلَّ أَتَْمْمتََهــا«؛ »و هــر فضیلــت کامــل نگشــته مــرا بــه کمــال برســان«.3 
در ذیــل ایــن دعــا آمــده: »ظاهــر ایــن دعــا شــاید فــردی باشــد ولــی بــا دقــت 
بــه معانــی واالی آن، نمــود آن در روابــط اجتماعــی فهمیــده می شــود؛ بــه عنــوان 
مثــال یکــی از رفتارهــای اخاقــی و خداپســندانه، عفــو و بخشــش دیگران اســت 
کــه طبــق آیــات قــرآن، عفــو و بخشــش خداونــد و اجــر و پــاداش الهــی را بــه 
دنبــال دارد. امــا بایــد توجــه داشــت کــه همــگان در برخــورداری از ایــن صفــت 
پســندیده یکســان عمــل نمی کننــد. عکس العمــل انســان در قبــال رفتــار ناپســند 
ــل  ــدن و عکس العم ــمگین ش ــد: خش ــورت باش ــن ص ــه ای ــد ب ــران می توان دیگ
مشــابه را انجــام دادن: بــا اینکــه چنیــن حالتــی، حالــت طبیعــی انســان اســت امــا 
ــدن: در  ــمگین ش ــد.4 خش ــب می کن ــد را جل ــت خداون ــش، رضای ــو و بخش عف
برخــورد ابتدایــی خشــمگین می شــود ولــی مقابلــه بــه مثــل نمی کنــد. خشــمگین 
شــدن و بخشــش: در ابتــدا خشــمگین می شــود ولــی نــه تنهــا مقابلــه بــه مثــل 

1. تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ج 3، ص 384.
2. صحیفه سجادیه، دعای 47، فراز 130.

3. همان، دعای 20، فراز 6.
4. سوره نور، آیه 22؛ سوره شوری، آیه 40.
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نمی کنــد بلکــه می بخشــد. فــرو نشــاندن خشــم و بخشــش: نــه تنهــا خشــمگین 
ــل  ــخص مقاب ــم از ش ــرد و ه ــرو می ب ــود را ف ــم خ ــم خش ــه ه ــود، بلک نمی ش
ــش،  ــر بخش ــاوه ب ــان: ع ــا احس ــراه ب ــش هم ــد. بخش ــته و او را می بخش گذش
احســان هــم می کنــد؛ ایــن حالــت، حالتــی پســندیده و مــورد رضایــت خداونــد 
اســت، زیــرا می فرمایــد: )الکاظمیــن الغیظ(1روشــن اســت کــه صــورت اخیــر، 
نشــانه تعالــی معنــوی و تکامــل روحــی انســان در باالتریــن حــّد ممکــن اســت.«2

 روش عذرپذیری
 حضــرت در مــوارد متعــددی عذرپذیــری را روش خــدای ســبحان در برابــر 
عذرخواهــی بنــدگان معرفــی می کنــد: »َو َمــا أَنـَـا بَِألـْـَومِ َمــِن اْعتـَـَذَر إِلَیــک َفَقبِْلــَت 
ــتند و  ــوزش خواس ــو پ ــه از ت ــتم ک ــانی نیس ــن کس ــن از نکوهیده تری ــه« ؛ »م مِنْ
پذیرفتــه ای«.3 حضــرت از خداونــد درخواســت می کنــد همان گونــه کــه او عــذر 
ــرد.  ــران را بپذی ــذر دیگ ــا ع ــد ت ــاری ده ــان را ی ــرد، ایش ــش را می پذی بندگان
ایشــان در دعایــی موســوم بــه اعتــذار از اینکــه عــذر خطــاکار را نپذیرفتــه اســت، 
ــی ءٍ  ــْن ُمِس ــِذر ... و مِ ــی أَْعتَ ِّ ــمَّ إِن ــد: »اللَُّه ــی می کن ــی عذرخواه ــر اله از محض
اْعتَــَذَر إِلـَـی َفَلــْم أَْعــِذْره«؛ »خدایــا از تــو پــوزش می خواهــم اگــر خطــاکاری از 

مــن پــوزش خواســته و مــن او را نپذیرفتــه ام«. 4
ــد  ــد و ســعی کنن ــرورش دهن ــت را در خــود پ ــن خصل ــراد ای اگــر همــه اف
عذرخواهــی یکدیگــر را بپذیرنــد، بــا جلوگیــری از برمــا شــدن خطــای 
ــذر  ــر ع ــرا اگ ــد؛ زی ــم می کنن ــا را فراه ــس آن ه ــات عزت نف ــاکار، موجب خط
خطــاکار پذیرفتــه نشــود، او نیــز از برمــا شــدن خطــای خــود ابایــی نخواهــد 
ــرد.  ــرار می گی ــیب ق ــرض آس ــس او در مع ــب عزت نف ــن ترتی ــت و بدی داش
ــداوم  ــراری و ت ــه برق ــن عــذر یکدیگــر و بخشــش دیگــران، ب ــا پذیرفت ــراد ب اف

ــد. ــت می یابن ــری دس ــیار بهت ــی بس ــط اجتماع رواب

1. سوره آل عمران، آیه 134.
2. دعای مکارم االخالق در آینه قرآن و حدیث و شرح دعای مکارم االخالق، ص 73.

3. صحیفه سجادیه، دعای 12، فراز 11.
4. همان، دعای 38، فراز 1.
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 روش عیب پوشی
ــه خاطــر پوشــاندن عیــوب و مســتور نهــادن  ــد را ب امــام ســجاد، خداون

ــد:  ــتایش می کن ــد و س ــان او حم گناه
یــا إِلَِهــی فََلــک الَْحْمــُد فَکــْم ِمــْن َعائِبَــٍة َســتَْرتََها َعَلــی فََلــْم تَْفَضْحنِــی، َو كــْم 
ــْم  ــا فََل ــُت بَِه ــائِبٍَة أَلَْمْم ــْن َش ــْم ِم ــَهْرنِی، َو ك ــْم تَْش ــی فََل ــُه َعَل یتَ ــٍب َغطَّ ــْن َذنْ ِم
تَْهتـِـک َعنِّــی ِســْتَرَها، َو لـَـْم تَُقلِّْدنـِـی َمکــُروَه َشــنَاِرَها، َو لـَـْم تُْبــِد َســْوَءاتَِها لَِمــْن 

یْلتَِمــُس َمَعایبِــی ِمــْن ِجیَرتِــی، َو َحَســَدِة نِْعَمتِــک ِعْنــِدی ؛ 
ــن  ــه از م ــا ک ــیار عیب ه ــه بس ــرای توســت. چ ــتایش ب ــن! س ــود م ای معب
ــان  ــه نه ــرا ک ــان م ــیار گناه ــه بس ــرده ای، و چ ــوایم نک ــیده ای و رس پوش
داشــته ای و بدان هــا شــهرتم نــداده ای، و چــه بســیار آلودگی هــا کــه بدان هــا 
آلــوده گشــته ام و تــو از آن هــا پــرده برنگرفتــه ای و نشــان بدنامــی بــر گردنــم 
ــر همســایگان عیب جــوی مــن  ــده ای و زشــتی های آن آلودگی هــا را ب نیفکن

و نعمتــی کــه بــه مــن داده ای بــر رشــک بــران، آشــکار نســاخته ای.1 
ــدا را  ــودن خ ــتارالعیوب ب ــت س ــره ای از صف ــتم، به ــای بیس ــان در دع ایش
بــرای خویــش طلــب می کنــد و از خداونــد می خواهــد کــه او را نیــز بــه زیــور 
ــس  ــت متلب ــران اس ــوب دیگ ــاختن عی ــتور س ــه آن، مس ــه از جمل ــایان ک پارس
الِِحیــَن، َو أَلْبِْســنِی  ـِـِه، َو َحلِّنـِـی بِِحْلیــِة الصَّ ــٍد َو آل کنــد: »اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــش درود  ــر محمــد و خاندان ــا ب ــة«؛ »خدای ــتِْر الَْعائِبَ ِــی ... َو َس ــَن، ف ــَة الُْمتَّقِی زِینَ
ــه جامــه پرهیــزگاران بپوشــان  ــارای و ب ــه زیــور شایســتگان بی فرســت و مــرا ب

ــای ناپســند«.2 ــاندن کاره در... پوش
داشتن خلقی نیکو 

امــام ســجاد متخلــق شــدن بدیــن صفــت را از جملــه زیــور صالحــان و 
ــٍد َو آلـِـِه، َو َحلِّنـِـی  متقیــان عالــم می داننــد و می فرماینــد: »اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــا  ــة«؛ »خدای ــِب الُْمَخالََق ِــی ... ِطی ــَن، ف ــَة الُْمتَّقِی ــنِی زِینَ ــَن، َو أَلْبِْس الِِحی ــِة الصَّ بِِحْلی
بــر محمــد و خاندانــش درود فرســت و مــرا بــه زیــور شایســتگان بیــارای و بــه 

1. همان، دعای 16، فراز 21.

2. همان، دعای 20، فراز 10.
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ــد:  ــن می فرماین ــی«.1 ایشــان همچنی ــزگاران بپوشــان در ... خوش روی ــه پرهی جام
»اللَُّهــمَّ إِنــی أَُعــوُذ بـِـک مـِـْن ... َشکاَســِة الُْخُلــق« ؛ »خدایــا بــه تــو پنــاه می بــرم 

از تنــد خویــی«.2
ــر وجــود خلقــی نیکــو در نهــاد هــر انســانی اذعــان  حضــرت ســجاد ب
ــی و نیکــی را  ــه ســوی خوب ــش انســان ها ب ــل و گرای ــر، تمای ــن ام ــی دارد. ای م
نشــان می دهــد. برخــورداری از ایــن ویژگــی موجــب داشــتن روابطــی بهتــر و 

ــردد. ــه می گ ــرد و جامع ــان ف ــوی می ق
فرو خوردن خشم

غیــظ، همــان غضــب شــدید و پنهــان در قلــب اســت و بــا دو قیــد شــدید و 
پنهــان از غضــب متمایــز می شــود؛ زیــرا غضــب اعــم از آن اســت کــه شــدید، 
معتــدل، خفیــف، پنهــان و یــا آشــکار باشــد.3 نراقــی کظــم غیــظ را در اصطــاح 
ــم و  ــردن خش ــرو ب ــت از ف ــارت اس ــظ عب ــم غی ــد: »کظ ــا می کن ــه معن این گون
ــا صفــت حلــم در ایــن  خــود را در حالــت غضــب نگه داشــتن. و تفــاوت آن ب
اســت کــه حلــم عبــارت اســت از: اطمینــان نفــس، بــه حیثــی کــه قــوه غضــب 
ــرب  ــانی مضط ــه آس ــکاره روزگار او را ب ــد و م ــت نده ــانی او را حرک ــه آس ب

نگردانــد«.4
 ــجاد ــه حضــرت س ــت اســت ک ــز اهمی ــدازه ای حائ ــه ان ــظ، ب ــم غی کظ
متخلــق شــدن بــه آن را از جملــه زیــور صالحــان و متقیــان می داننــد و 
ــَن، َو  الِِحی ــِة الصَّ ــی بِِحْلی ِ ِــِه، َو َحلِّن ــٍد َو آل ــی ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــمَّ َص ــد: »اللَُّه می فرماین
أَلْبِْســنِی زِینـَـَة الُْمتَّقِیــَن، فـِـی ... َو کْظــِم الَغیــظ«؛ »خدایــا بــر محمــد و خاندانــش 
ــزگاران  ــه پرهی ــه جام ــارای و ب ــتگان بی ــور شایس ــه زی ــرا ب ــت و م درود فرس

ــم«.5 ــوردن خش ــرو خ ــان در ... ف بپوش
ــه فحــش، دشــنام، اظهــار  ــار اجتماعــی ایــن صفــت ناپســند می تــوان ب از آث

1. همان، دعای 20، فراز 10.
2. همان، دعای 8، فراز 1.

3. التحقیق فی كلمات القرآن الکریم، ج 7، ص 299.
4. نراقی، معراج السعاده، ص 182.

5. صحیفه سجادیه، دعای 20، فراز 10.
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بــدی نســبت بــه مســلمانان، شــماتت ایشــان، افشــاء ِســّر آنــان، پــرده ایشــان را 
ــه اســتهزاء گرفتــن آن هــا و ... کــه از عقــا صــادر نمی شــود، اشــاره  دریــدن، ب
ــه  ــه ب ــود ک ــر می ش ــوری منج ــه ام ــی ب ــدید، گاه ــب ش ــن غض ــرد. همچنی ک

ــل.1 ــد قت ــد، مانن ــدی انســان می انجام ــت اب هاک
انســان خشــمگین، حــق را هــم خــوب نمی بینــد، بــر اســاس منطــق و عقــل 
ــار  ــرد. مه ــم نمی گی ــد و تصمی ــل نمی کن ــد و عم ــرف نمی زن ــم ح ــدل ه و ع
کــردن غضــب و فروبــردن خشــم، راهــی بــرای رســیدن بــه اعتــدال و عقانیــت 

در برخــورد بــا دیگــران اســت.
خاموش کردن آتش فتنه

ــه  ــه جام ــارای و ب ــور شایســتگان بی ــه زی ــرا ب ــا م ــرة»؛ »خدای ــاء النّائ »و اطف
پرهیــزگاران بپوشــان در ... و میرانــدن آتــش دشــمنی«.2 گاهــی کســانی بــا ســخن 
ــمنی ها  ــات و دش ــوند و اختاف ــه می ش ــش فتن ــش آت ــود، هیزم  ک ــار خ و رفت
ــد  ــه کســی بتوان ــر آن اســت ک ــر نیســت. هن ــن هن را شــعله ورتر می ســازند. ای
ــا  ــح و صف ــرو بنشــاند و صل ــا را ف ــا و عداوت ه ــات و کینه ه شــعله های اختاف

برقــرار ســازد.
جمع کردن پراکنده شدگان

ــه  ــارای و ب ــور شایســتگان بی ــه زی ــرا ب ــا م ــة«؛ »خدای ــل الفرق  »و ضــّم اه
ــده«.3   ــای پراکن ــتن دل ه ــم پیوس ــه ه ــان در ... و ب ــزگاران بپوش ــه پرهی جام
را  انســجام ها  و  وحدت هــا  و  دارنــد  اختاف  افکــن  رفتــاری  بعضی هــا 
ــدا از  ــای ج ــه دل ه ــد ک ــر را دارن ــن هن ــم ای ــی ه ــلند. بعض ــم می گس از ه
ــازند،  ــد می س ــده را متح ــوف پراکن ــد، صف ــک می کنن ــم نزدی ــه ه ــم را ب ه
ــوند.  ــی می ش ــدت و همدل ــاز وح ــد، زمینه س ــوب می پردازن ــی قل ــه نزدیک ب
ــد و کارشــان درخــور تحســین و  ــام آوران دوســتی و صلــح و صفاین ــان، پی این

ــت. ــر اس تقدی

1. نراقی، معراج السعاده، ص 178.
2. صحیفه سجادیه، دعای 20، فراز 10.

3. همان، دعای 20، فراز 10.
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اصالح بین مردم
ــه  ــارای و ب ــتگان بی ــور شایس ــه زی ــرا ب ــا م ــن«؛ »خدای ــاح ذات البی  »و اص
ــی  ــدگان«.1 وقت ــردن کار بن ــامان ک ــه س ــان در ... و ب ــزگاران بپوش ــه پرهی جام
ــد و  ــان فرزن ــایه می ــکار، دو همس ــرادر، دو هم ــان دو ب ــوهر، می ــان زن و ش می
ــود  ــخ می ش ــا تل ــد، زندگی ه ــش می آی ــی پی ــر و جدای ــادر و... قه ــدر و م پ
و فاصله هــا زیــاد شــده، افســردگی ها و غصه هــا پدیــد می آیــد. در چنیــن 
ــح  ــاد صل ــراد و ایج ــان اف ــتی دادن می ــی و آش ــدم اصاح ــتن ق ــرایط،  برداش ش
ــات خــوب اجتماعــی،  ــاق، کاری خداپســندانه اســت. از اخاقی ــت و وف و محب

ــت. ــراد اس ــان اف ــتی می ــاح و آش ــدن در اص ــدم ش پیش ق
آشکار کردن کارهای خوب مردم

 »و افشــاء العارفــه«؛ «خدایــا مــرا بــه زیــور شایســتگان بیــارای و بــه 
ــا  ــندیده ها«.2 بعضی ه ــردن پس ــأ ک ــر م ــان در ... و ب ــزگاران بپوش ــه پرهی جام
ــخنی  ــت و س ــراد اس ــای اف ــا و بدی ه ــای عیب ه ــرای افش ــه ب ــان همیش زبانش
ــد  ــر را دارن ــت و هن ــن هم ــم ای ــی ه ــد. بعض ــان نمی گوین ــای آن از خوبی ه
ــاد  ــه از کارهــای خــوب و صفــات شایســته و عملکــرد ارزشــمند دیگــران ی ک
ــه کارهــای خــوب تشــویق شــوند و ایــن، صفتــی  ــا دیگــران هــم ب می کننــد، ت

ــندیده اســت. ــیار پس بس
پیشی گرفتن به سوی فضیلت

ــه  ــارای و ب ــور شایســتگان بی ــه زی ــرا ب ــا م ــه«؛ »خدای ــی الفضیل »و الســبق ال
ــه  ــن ک ــا«.3 ای ــتن در فضیلت ه ــی جس ــان در ... و پیش ــزگاران بپوش ــه پرهی جام
انســان در میــدان بدی هــا و گناهــان و رذایــل، پیشــتاز باشــد و از دیگــران جلــو 
ــد. ســبقت جســتن از دیگــران در  ــه شــمار نمی آی ــر ب ــد، مهــم نیســت و هن بزن
ــه شــمار می آیــد و هنــر مــردان خداســت. ــاز ب عرصــه فضیلت هاســت کــه امتی

1. همان.

2. همان.
3. همان، دعای 20، فراز 10
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رابطه سالمت فرد و جامعه و سعادت اخروی انسان
ــْوَز  ــی َف ِ ــد: »َو اْرُزقْن ــاق می فرماین ــکارم االخ ــای م ــجاد در دع ــام س ام
ــن و از  ــن ک ــت را روزی م ــتگاری روز قیام ــاد«؛ »رس ــَاَمَة الِْمْرَص ــادِ، َو س الَْمَع
َّــک  ــن گاه اســت: )إِنَّ َرب ــورم ده«.1 مرصــاد، کمی ــه ســامت عب ــگاه دوزخ ب کمین
لَبِالِْمْرصــادِ(؛ )همانــا خدایــت در کمیــن گاه توســت(.2 )إِنَّ َجَهنَّــَم کانـَـْت مِْرصاداً(؛ 

)بدرســتی کــه جهنــم کمیــن گاه اســت(.3
ــمای  ــه اس ــم ســام از ائم ــم ســام می نویســد: »اس ــح اس ــام در توضی نکون
ــوان “اســمای  ــه عن ذاتــی الهــی اســت. در کتاب هــای عرفانــی چهــار اســم را ب
اّم” مطــرح می کننــد و آن حیــات، علــم، قــدرت و اراده اســت کــه اراده متفــرع 
ــه اّم  ــات - ک ــر حی ــرع ب ــم متف ــم و عل ــر عل ــرع ب ــدرت متف ــدرت و ق ــر ق ب
ــات و  ــت حی ــن اس ــا ای ــخن م ــد. س ــت - می باش ــة اس ــماء الذاتی ــة االس االئم
ــات  ــص اســت؛ چنانچــه در مخلوق ــدون ســامت ناق ــدرت و اراده ب ــم و ق عل
هــم همین طــور اســت؛ اگــر آدمــی حیــات داشــته باشــد، ولــی حیــات او هــم راه 
ســامت روان و اعتــدال مــزاج نباشــد، جســم و روح او پیوســته بــا درد، رنــج، 
زجــر و شــکنجه هــم راه می باشــد و در نتیجــه حیــات او از آثــار و نتایــج 
فعلــی ارزش منــدی برخــوردار نخواهــد بــود؛ اگرچــه از کمــاالت علمــی، اقتــدار 
ــک  ــن ی ــد. ای ــد باش ــم بهره من ــوی ه ــب دنی ــت و مواه ــروت، مکن ــری، ث ظاه
اصــل اساســی اســت کــه بــرای خــدا، دنیــا و آخــرت و مؤمــن و کافــر یکســان 
ــن رو  ــدون ســامت، ســعادت محــال اســت؛ از ای ــه ب ــا ک ــن معن ــه ای اســت؛ ب
امــام “فــوز معــاد” و “ســامت مرصــاد” را باهــم و در کنــار یکدیگــر آورده انــد 
و یکجــا از خداونــد طلــب می نمایــد تــا برســانند کــه حکمــت نظــری و عملــی 

بایــد بــر اســاس ســامت باشــد.
ــاد و  ــعادت مع ــی س ــت؛ حت ــادی اس ــول اعتق ــن اص ــث از مهم تری ــن بح ای

1. همان، دعای 20، فراز 18
2. سوره فجر، آیه14.

3. سوره نبأ، آیه21.
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قیامــت هــم بــه ایــن اســم بســتگی دارد؛ بــه طــوری کــه بــدون ســامت دنیــا، 
ــد  ــید، نمی توانی ــته باش ــامت نداش ــی س ــت. وقت ــال اس ــرت مح ــعادت آخ س
ــه شــناخت  مؤمــن باشــید. در ظــرف شــناخت نیــز معرفــت حقیقــت توحیــد ب
ــت؛  ــامت اس ــز س ــا نی ــه م ــکل جامع ــتگی دارد. مش ــم بس ــن اس ــت ای و معرف
جامعــه مــا ســامت نــدارد و بیمــار اســت و تــا ایــن بیمــاری برطــرف نشــود، 
ــتبداد  ــا زور و اس ــز ب ــامت نی ــل س ــود و تحصی ــل نمی ش ــعادت آن حاص س
ممکــن نیســت، بلکــه بایــد بــا ســلم، ســامت، عشــق و محبــت حاصــل شــود؛ 
بــه ایــن معنــا کــه طریــق وصــول بــه ســامت بایــد ســامت داشــته باشــد و از 

ــرد. روی ســلم، حــب و عشــق تحقــق پذی
خاصــه آنکــه ســامت، ظــرف ســعادت و عشــق در تمامــی شــئون الهــی و 
ــا توجــه بــه ایــن مقدمــه، امــام در ایــن فــراز از دعــا،  خلقــی اســت. حــال ب
ــد  ــرار می ده ــی اســت، دســت آویز ق ــه أم ــمای پنج گان ــه از اس اســم ســام را ک
ــه  ــای او ک ــع و کمینگاه ه ــد او را از موان ــه خداون ــد ک ــد می خواهن و از خداون
ظــرف غیری هاســت، خــاص کنــد تــا بــه ظــرف ســامت کــه ظــرف عینیت هــا 

و وصــول و وصــال عاشــق بــه معشــوق و معشــوق بــه عاشــق اســت، برســد.«1
بی تردیــد بــرای رســیدن بــه ســامت فــردی و بــه دنبــال آن ســامت جامعــه، 
ــی  ــش و جهان بین ــن از بین ــره گرفت ــا به ــد و ب ــش شــروع کن ــد از خوی ــرد بای ف
نــاب توحیــدی، کــه در ســخنان گهربــار حضــرت ســجاد بیــان شــد، خــود را 
بــه تزکیــه و تحلیــه نفــس موفــق بــدارد و بــا توشــه ای کــه از ایــن رهگــذر بــه 
دســت مــی آورد، خویشــتن را بــه محســنّات و مکرمت هــای اخاقــی در اجتمــاع 
ــا افــراد جامعــه طبــق آموزه هــای حضــرت  بیارایــد. بدیــن گونــه در برخــورد ب
ســجاد عمــل کــرده اســت و ســامت جامعــه را تضمیــن کــرده و ســعادت 

دنیــوی و اخــروی را بــه دســت مــی آورد.

1. صحیفه عشق شرح صحیفه سجادیه، ص 407.
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نتیجه
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، یــک فــرد در حلقه هــای اجتماعــی گوناگــون 
نظیــر خانــواده، اقــوام، همســایگان و در نهایــت در جامعــه حضــور دارد. بنابرایــن، 
بــرای داشــتن یــک رابطــه خــوب بــا افــراد دیگــر، بایــد بتوانــد در تک تــک ایــن 
حلقه هــای اجتماعــی بــا افــراد آن هــا رابطــه ای نیکــو برقــرار کنــد. و قواعــد ایــن 
ــد،  ــم الهی ان ــادن عل ــه مع ــه، ک ــار ائم ــخنان گهرب ــن و س ــن دی ــا را از مت رابطه ه
بیامــوزد. بــرای ارتقــای روابــط اجتماعــی، نخســت هــر فــرد بایــد از خــود آغــاز 
کنــد و بینــش و جهان بینــی خــود را بــر اســاس جهان بینــی توحیــدی تنظیــم کنــد. 
ــی  ــردن از جهان بین ــره ب ــا به ــلمان ب ــان مس ــجاد، انس ــام س ــدگاه ام از دی
توحیــدی، خداونــد را محــور و اســاس کار خــود قــرار می دهــد و تمــام ارتباط هــا 
و قطــع ارتباطــش را بــا دیگــران، بــه خاطــر رضــای خداونــد انجــام می دهــد. البتــه 
بایــد در نظــر داشــت کــه روابــط اجتماعــی در نظــر ایشــان بــه معنــای ســازگار 
شــدن فــرد بــا ســنن و ارزش هــای موجــود در جامعــه نیســت، بلکــه آن دســته از 

ارزش هایــی کــه مقبــول خداونــد اســت موردنظــر ایشــان می باشــد.
همچنیــن برقــراری رابطــه صحیــح بــا خانــواده، همســر، فرزنــدان، دوســتان 
ــی  ــت اجتماع ــد تربی ــه نیازمن ــراد جامع ــک اف ــایگان و تک ت ــنایان، همس و آش
صحیحــی اســت، کــه هرچنــد ایــن تربیــت، موضوعــی اجتماعــی اســت؛ ولــی 
ــه  ــد؛ اوالً ب ــدا از خــود آغــاز کن ــد ابت ــرد بای ــن تربیــت، ف ــه ای ــرای رســیدن ب ب
تزکیــه و خودســازی خــود بپــردازد تــا رذایــل اخاقــی همچــون حــرص، حســد، 
عیب جویــی را از خــود دور کنــد و ثانیــًا خــود را بــه صفــات شایســته اخاقــی 
ــرا زدودن  ــد. زی ــی بیارای ــم، عیب پوش ــوردن خش ــردن، فروخ ــان ک ــر احس نظی
ــی  ــی کاف ــه تنهای ــی ب ــه آرمان ــه جامع ــیدن ب ــرای رس ــت ب ــای ناشایس رفتاره
ــده  ــز کامــل کنن ــه صفانــت شایســته اخاقــی نی نیســت؛ بلکــه آراســته شــدن ب
آن و امــری ضــروری اســت. ایــن همــان تربیــت صحیــح اجتماعــی اســت کــه 
ــط  ــن رواب ــی ای ــدر تمام ــورد و در ص ــم می خ ــه چش ــه ب ــای صحیف در جای ج

ــد. ــال می باش ــد متع ــای خداون ــب رض کس
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اهتمام امام سجاد به دعا
سیدهزینبچراغی1

چکیده
 مکتــب دعــا، بــاب واســعی اســت از ابــواب رحمــت حــق کــه بــر 
بنــدگان مفتــوح گردیــده، توجــه الوهیــت را بــه ایــن جهــان معطــوف 
داشــته، بشــر شــاغل و غافــل را از ســرگرمی های غلــط بیــدار کــرده 
ــی اش   بخشــیده اســت.  ــتین او، آگاه ــای راس ــر نیازه ــا هشــدار ب و ب
ــا انبــوه احتیاجــات  فرزانگــی انســانی، اجــازه نمی دهــد کــه انســان ب
ــزد و از  ــارزه برخی ــه مب ــی ب ــه تنهای ــی ب ــم زندگ ــات نامالی و لحظ
کنــار قــدرت عظیــم دعــا بی تفــاوت بگــذرد، زیــرا دعــا نزدیک تریــن 
ــه  ــی از شــائبه، پشــتوانه ای ب ــن راه، مــددکاری خال وســیله، مطمئن تری
دور از انزجارهــای فطــرت و طبیعــت، و الهامــی منطبــق بــا تمامیــت 

الهیــت وجــودی انســان اســت.
شــایان ذکــر اســت، دعــا دســتوری اســت کــه از متــن قــرآن برخاســته، 
همــه ائمــه از جملــه امــام ســجاد کــه ُمَبّلــغ و پیام رســان احــکام 
ــاد  ــا، ایج ــته اند. دع ــی داش ــه خاص ــا، توج ــه دع ــتند، ب ــرآن هس ق
ارتبــاط بــا خداســت بنابرایــن بــه عنــوان ســالح امــام ســجاد برای 
ــتمداد  ــا و اس ــت دع ــه اهمی ــه ب ــا توج ــد. ب ــدا می باش ــه خ ــرب ب تق
ــان  ــوی می ــت معن ــدی اس ــا پیون ــت دع ــد گف ــال؛ بای ــد متع از خداون
انســان و پــروردگار متعــال کــه اثــر تربیتــی و ســازندگی مهمــی دارد، 
لــذا حضــرت اهتمــام خاصــی بــه ایــن مقولــه مهــم داشــتند. دعاهــای 
ــازندگی و  ــه در س ــی اســت ک ــی بزرگ ــب تربیت ــن مکت معصومی

1. كارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث.
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رشــد روحــی انســان ها نقــش مهمــی دارد. یکــی از روش هــای تبلیغــی 
و عملکــرد فرهنگــی مبارزاتــی امــام ســجاد، تبییــن معــارف واالی 
 اســالم در قالــب دعــا بــود. از آنجــا کــه در زمــان امــام ســجاد
ــداف و  ــیاری از اه ــام بس ــود، ام ــا ب ــزی حکم فرم ــرایط اختناق آمی ش
ــن  ــان می کــرد و از ای ــب دعــا و مناجــات بی مقاصــد خــود را در قال
ــالغ می فرمــود. ــه همــگان اب ــق رســالت الهــی امامــت خویــش را ب طری

واژگان کلیدی: دعا، استمداد، دعای حقیقی، اجابت، اهتمام.

مقدمه
 دعــا بــه عنــوان اصلی تریــن نیــاز انســان ها بــرای رســیدن بــه اوج کمــاالت 
ــی و  ــا اله ــرب و لق ــرای ق ــت ب ــیله ای اس ــد و وس ــوی می باش ــی و معن روح
ــای  ــز نیازه ــه ج ــی ک ــائل مهم ــد. از مس ــرآن می باش ــد از ق ــن کام بع بهتری
ــی  ــل خداجوی ــت مث ــت و درس ــش اس ــا و نیای ــود دع ــوب می ش ــان محس انس
ــه در آن  ــت ک ــی اس ــی قلب ــرد. دعای ــأت می گی ــی نش ــر آدم ــرت و ضمی از فط
لفــظ وجــود نــدارد، بلکــه فقــط قلــب متوجــه خداونــد اســت، و پیوســته ایــن 
ارتبــاط باطنــی و راســتین بیــن عبــد و رب برقــرار می باشــد، کــه ایــن حقیقــت 
ــه ایــن  ــذا ســید الســاجدین ب دعــا و بهتریــن حــال یــک انســان اســت. و ل
امــر اهتمــام ویــژه داشــتند. امــام علــی بــن الحســین، عالم تریــن فــرد زمــان 
خــود بــود و دانشــمندان و معاصــران حضــرت، روایــات بســیاری از ایشــان در 
مــورد اخــاق، موعظــه، مخصوصــًا دعــا، فضایــل قــرآن و حــال و حــرام نقــل 
ــا  ــارزه ب ــام ســجاد در مب ــه روش ام ــن شــایان ذکر اســت ک ــد. بنابرای کرده ان
طاغــوت عصــر خــود، تنهــا بــا سیاســت کناره گیــری از آنــان نبــود، بلکــه ایشــان 
بــا زبــان دعــا و روشــنگری افــکار عمومــی در مــورد مســائل سیاســی، به ویــژه 
امامــت و رهبــری جامعــه اســامی، جنایت هــای آنــان را بازگــو می کــرد. همــه 
انســان ها در هــر جایگاهــی، اوراد و اذکار و دعاهــای مخصوصــی دارنــد و هیــچ 
ــی  ــند. حت ــاز باش ــدا و بی نی ــا ج ــش از دع ــه مردم ــم ک ــا را نمی یابی ــای دنی ج
ــد و  ــاک می افتن ــه خ ــد ب ــا تمام ق ــان ب ــتند در معابدش ــت می پرس ــه ب ــا ک آن ه
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دعــا می خواننــد. بنابرایــن دعــا جــز نــکات جــدی و فطــری ماســت کــه بایــد 
اهتمــام بــه ایــن امــر را ســرلوحه زندگــی خــود قــرار دهیــم. بــه دلیــل اهمیــت 
ایــن امــر، بــه بیــان نکاتــی حــول محــور دعــا و اهتمــام امــام ســجاد بــه آن 
 می پردازیــم تــا شــاید گوشــه ای از عظمــت واالی زین العابدیــن امــام ســجاد
و فرهنــگ دعــا در محضــر آن حضــرت و طاعــت و عبــادت و دعای آن پیشــوای 

معصــوم را بیــان نماییــم.

ادب در دعا
ــب  ــش طل ــروردگار خوی ــی از پ ــه چیزهای ــد چ ــد بدان ــان بای ــه انس  این ک
کنــد و چــه عباراتــی را در ایــن مرتبــه اســتخدام نمایــد تعبیــر بــه ادب در دعــا 
ــتند  ــدی هس ــه ه ــا و ائم ــه، انبی ــی در جامع ــران اخاق ــع رهب می شــود. در واق
کــه کــردار و فضائــل اخاقــی آن هــا الگــوی شایســته بــرای بشــریت هســتند، از 
جملــه نمونــه بــارز آن هــا امــام ســجاد می باشــد کــه مظهــر ادب و اخــاق و 
نیایــش و دعــا اســت. لــذا قــرآن و عتــرت بــه مــا آموخته انــد کــه چگونــه دعــا 
کنیــم و چــه چیزهایــی را جهــت ســعادت دنیــا و آخــرت خویــش از حضــرت 
حــق مســألت نماییــم. در قــرآن اغلــب آیاتــی کــه بــه عبــارت ربّنــا مزیــن شــده 
بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه اهــل ایمــان را ارشــاد فرمایــد تــا چــه چیزهایــی 
نْیــا  َّنــا آتِنــا فـِـی الدُّ را بــا چــه جماتــی از خداونــد تبارک وتعالــی طلــب کننــد. »َرب
َحَســنَه َو فـِـی اآلِخــَره َحَســنَه َو قِنــا َعــذاَب النَّــارِ«؛ خدایــا در دنیــا و آخــرت بــر 
ــا را از آتــش نگــه دار. »َربَّنــا َو اْجَعْلنــا ُمْســلَِمیِن لَــک  ــا نیکــی عطــا کــن و م م
یتِنــا أُمَّــه ُمْســلَِمه لـَـک«؛ خدایــا مــا را از مســلمین قــرار ده و نســل مــا  َو مـِـْن ُذرِّ
ــا َو  ــَد إِْذ َهَدیتَن ــا بَْع ــِزْغ ُقُلوبَن َّنــا ال تُ را از ایمــان آورنــدگان بــر تــو قــرار ده. »َرب
َهــْب لَنــا مـِـْن لَُدنـْـک َرْحَمــه«؛ خدایــا قلــب مــا را بعــد از هدایــت آلــوده نکــن 
و برنگــردان و رحمتــت را بــر مــا هدیــه کــن. و ده هــا آیــات دیگــر کــه هماننــد 
ــن  ــجاد در ضم ــام س ــد. ام ــا می آموزن ــه م ــا را ب ــوق، ادب در دع ــات ف آی
الگــوی ادب در دعــا، بــه فروبــردن خشــم نیــز تأکیــد داشــته و بســیاری را در راه 
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ــد. ــدا آزاد1 می کردن خ
قــرآن شــریف کــه چیــزی را فروگــذار نکــرده و جامعیت آن بر کســی پوشــیده 
نیســت، در تمامــی مســائل مربــوط بــه دعــا، رهنمودهــای بســیار روشــن و جالبــی 
ــواب  ــفته در خ ــه و آش ــای خفت ــا فطرت ه ــاره می شــود ت ــه اش ــوده دو آی را فرم
ِّــی  بیــدار شــوند و بیــش از پیــش بــه ایــن مهــم بپردازنــد. »ُقــْل مــا یْعبـَـُؤا بِکــْم َرب
ــما  ــه ش ــی ب ــن اعتنای ــروردگار م ــد پ ــان نباش ــر دعایت ــو اگ ــْم؛ بگ ــْو ال ُدعاُؤک َ ل
َِّذیــَن یْســتَکبُِروَن َعــْن ِعباَدتـِـی  ُّکــُم اْدُعونـِـی أَْســتَِجْب لَکــْم إِنَّ ال نــدارد. »َو قــاَل َرب
َســیْدُخُلوَن َجَهنَّــَم داِخِریــَن«؛ یعنــی پروردگارتــان گفتــه: مــرا بخوانیــد تــا اجابتتــان 
ــه جهنــم وارد  کنــم کســانی کــه از پرســتیدن مــن کبــر می ورزنــد بــه خــواری ب
خواهنــد شــد. امــام محمدباقــر در تفســیر و تبییــن ایــن دو آیــه چنیــن فرمــوده 
اســت: منظــور از کام خداونــد کــه می فرمایــد: ان الذیــن یســتکبرون... دعاســت 
کــه برتریــن عبــادت دعــا می باشــد. و از آن گــرامی ســؤال شــد آیــا زیــاد قــرآن 
خوانــدن بهتــر اســت یــا زیــاد دعــا کــردن. امــام فرمــود: دعــا خوانــدن، آیــا 
ــر  ــو ابکــم...« بگــو اگ ــا یعب ــل م ــد: »ق ــال می فرمای ــد متع ــه خداون نشــنیده ای ک

دعایتــان نباشــد پــروردگار مــن بــه شــما اعتنایــی نــدارد.

سالح دعا
 روش امــام ســجاد در مبــارزه بــا طاغــوت عصــر خــود، تنهــا بــا 
ــان دعــا و روشــنگری  ــا زب ــود، بلکــه ایشــان ب ــان نب ــری از آن سیاســت کناره گی
افــکار عمومــی در مــورد مســائل سیاســی، بــه ویــژه امامــت و رهبــری جامعــه 
ــو  ــان را بازگ ــای آن ــه و جنایت ه ــت بنی امی ــودن حکوم ــروع ب ــامی، نامش اس
ــه  ــه از جمل ــات رذیل ــه صف ــایر مســائل از جمل ــر س ــن در براب ــرد. همچنی می ک
غیبــت2 بســیار واکنــش نشــان می دادنــد. آن حضــرت در دعــای بیســتم صحیفــه 

ــد:  ــن می  فرماین ــاق چنی ــکارم االخ ــای م ــه دع ــروف ب ــجادیه، مع س
بارخدایــا! بــر محمــد و آلــش درود فرســت و مــرا بــر کســی کــه بــه مــن 

11. مستدرک الوسائل، ج 7، ص 351.
2. الخصال، ج 2، ص 517.
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ســتم کنــد چیرگــی ده، و بــا آنکــه بــا مــن بــه مجادلــه برخیــزد زبــان گویــا 
ســاز، و بــر آنکــه بــه مــن دشــمنی ورزد پیــروزی عطــا کــن، و بــر آن کــه 
ــر  ــا، و ب ــت فرم ــازی مرحم ــد چاره س ــری می کن ــد و حیله گ ــرا می فریب م
ــی  ــن عیب جوی ــه از م ــر آن ک ــدرت ده، و ب ــد، ق ــون خواه ــرا زب ــه م آنک
ــرا  ــه م ــی ده کــه دروغــش را آشــکار ســازم و از چنــگ آن ک ــد توان می کن

بیــم دهــد و تهدیــد کنــد رهــا کــن. 
ــر  ــام ســجاد از منظ ــو ام ــر زورگ ــکوائیه ای در براب ــام، ش ــای ام ــن دع ای

دیگــران می باشــد.

شریف ترین مردم
 امــام ســجاد احیاگــر اخــاق عظیــم پیامبر بــود. کرامات اخاقی، ســیره 
نیکــو و رفتــار و کــردار بزرگوارانــه آن حضــرت، چنــان بــروز و نمــود داشــت که 
ــا اینکــه بیشــتر بــزرگان عصــر  دشــمن نیــز بــدان ارزش هــا اعتــراف می کــرد. ب
ایشــان، وی را امــام منصــوب از طــرف خــدا نمی دانســتند، ولــی بــر شــأن واال 
ــن در  ــام زین العابدی ــد. روزی ام ــان می کردن ــرت اذع ــی حض ــه عال و مرتب
مجلــس عمربــن عبدالعزیــز کــه در آن ســال ها حاکــم مدینــه بــود حاضــر شــد 
و چــون برخاســت و از مجلــس بیــرون رفــت، عمربــن عبدالعزیــز از حاضــران 
پرســید: »شــریف ترین مــردم کیســت«؟ همــه گفتنــد: »شــما هســتی«. او گفــت: 
ــن  ــزد م ــون از ن ــه هم اکن ــت ک ــی اس ــردم کس ــریف ترین م ــت. ش ــن نیس »چنی
ــند و او دوســت  ــته باش ــدو پیوس ــد ب ــردم دوســت دارن ــه م ــت. هم ــرون رف بی
نــدارد بــه کســی بپیونــدد«. از جملــه ســیره امــام زین العابدیــن، بــه گونــه ای 
ــد  ــا بتوان ــرد ت ــودداری1 می ک ــع خ ــود در جم ــی خ ــی از معرف ــه گاه ــود ک ب

ســعادت خدمــت بــه دوســتان را داشــته باشــد.

علم سرشار
 امــام علــی بــن الحســین، عالم تریــن فــرد زمــان خــود بــود و دانشــمندان 

1. عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 145.
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ــات بســیاری از ایشــان در مــورد اخــاق، موعظــه،  و معاصــران حضــرت، روای
ــی دانشــمندان اهــل  ــد. حت ــل کرده ان ــرآن و حــال و حــرام نق ــل ق ــا، فضای دع
ــد. در  ــه می دان ــردم مدین ــن م ــافعی، آن حضــرت را فقیه تری ــنت همچــون ش س
شــام هنگامــی کــه یزیــد بــا خطبــه خوانــدن و ســخنرانی امــام مخالفــت ورزیــد، 
بعضــی از اطرافیــان گفتنــد کــه ایــن جــوان، نیکــو ســخن نخواهــد گفــت، یزیــد 
ــادر  ــیر م ــا ش ــم را ب ــه عل ــت ک ــواده ای اس ــت: »او از خان ــان گف ــواب آن در ج
ــتاید:  ــن می س ــجاد را چنی ــام س ــهور، ام ــب مش ــظ، ادی ــیده اند.« جاح نوش
ــه و خاصــه  ــی، عام ــن الحســین، شــیعی، معتزل ــی ب ــاره شــخصیت عل »درب
ــدی  ــدام تردی ــر دیگــران، هیچ ک ــدم او ب ــری و تق یکســان می اندیشــند و در برت

ــد«. ــود راه نمی دهن ــه خ ب

اخالص در دعا
ــی دارد.  ــراد مراتب ــاوت درک و شــناخت اف ــه خاطــر تف ــا ب  اخــاص در دع
بعضــی در ایــن مقــام هســتند کــه انگیــزه را از دعــا خوانــدن از مقاصــد مــادی 
ــد  ــه قص ــال و ب ــاب اعم ــواب و عق ــه ث ــه ب ــا توج ــد و ب ــاک کنن ــوی پ و دنی
رســیدن بــه حــور و غامــان و قصرهــای آخــرت و تــرس از عــذاب دوزخ دعــا 
ــر  ــد و ه ــتجو می کنن ــا جس ــای دع ــت در کتاب ه ــن عل ــه همی ــد و ب می خوانن
ــد. فصاحــت و  ــواب اخــروی بیشــتری داشــت انتخــاب می کنن ــه ث ــی ک دعای
باغــت1 بــی پایــان دعاهــای امــام ســجاد، معانــی و مضامیــن بســیار عالــی 
آن هــا هــر انســانی را امیــدوار کــرده تــا بــا فروتنــی در پیشــگاه خداونــد منــان 
طلــب عفــو و رحمــت و نیــاز نمایــد. برخــی پــا را فراتــر نهــاده و بــدون طمــع 
ــراری  ــط جهــت برق ــم، بلکــه فق ــش جهن ــرس از آت ــا ت ــه بهشــت و ی ــن ب رفت
ــروه از  ــن گ ــه ای ــد ک ــا می خوانن ــش دع ــا حضرت ــس ب ــود و ان ــا معب ــاط ب ارتب
ــی هلل  ــای و ممات ــی و محی ــاتی و نسک ــل اّن ص ــد. »ق ــرار و آزادگان ان اح
ــن  ــال م ــه اعم ــات و کلی ــاز و طاع ــا نم ــر همان ــو ای پیامب ــن«؛ بگ رب العالمی
و زندگــی و مــرگ مــن همــه بــرای خداســت، کــه پــروردگار جهانیــان اســت. 

1. اعیان الشیعه، ج 4، ص 638.
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ــد:  ــته تقســیم می فرمودن ــه ســه دس ــردم را ب ــای م ــی عبادت ه حضــرت عل
اّن قومــاً عبــدوا هللا رغــبه فتلــک عبــاده التجــار: گروهــی خداونــد را بــه امیــد 
ــدوا اهلل  ــًا عب ــان اســت. اّن قوم ــادت بازرگان ــه آن عب ــد ک ــادت کردن بهشــت عب
ــادت  ــم عب ــرس جهن ــد را از ت ــی خداون ــد: و گروه ــاده العبی ــک عب ــه فتل رهب
کردنــد کــه آن عبــادت بــردگان اســت. اّن قومــًا عبــدوا اهلل شــکراً عبــاده االحــرار 
و گروهــی خداونــد را عبــادت کردنــد از روی شکــر و ســپاس کــه آن عبــادت 
آزادگان اســت. قصــه همــه وصــل حــور و خلــد بریــن اســت غایــت مقصــود مــا 

نــه آن و نــه ایــن اســت.

دعای 27 صحیفه سجادیه )فتنه انگیزی در مال(
ــود،  ــاک وارد می ش ــود، پ ــی می ش ــک می دان ــات وارد ی ــی اوق ــان گاه  انس
ــای  ــد. انگیزه ه ــرون نیای ــا بی ــاک از آنج ــرده پ لیکــن ممکــن اســت خــدای نک
مــادی جــذاب  و خطرناکنــد. امــام ســجاد در آن دعــای مــرزداراِن صحیفــه 
ــد، از  ــا می کن ــه دع ــدان جبه ــربازان و مجاه ــرزداران و س ــه م ــه ب ــجادیه، ک س
ــاد مــال فتــون را از دل این هــا  ــروردگارا! ی جملــه دعاهایــش ایــن اســت کــه پ
ــه کار  ــن دعــا ب ــال در ای ــز، فقــط در مــورد م ــون«؛ فتنه انگی ــر »فت ــن تعبی ــر. ای بب
ــه معنــای فتنــه  رفتــه؛ »المــال الفتــون«1. مــال، فتنه انگیــز اســت. فتنــه همیشــه ب
در عرصــه اجتمــاع نیســت؛ بدتــر از او، فتنــه در عرصــه دل انســان اســت. اگــر 
ــه جــاه و جــال و  ــه تشــریفات و ب ــی و ب ــه زندگ ــول و ب ــه پ راه دل بســتن ب

ــدارد.  ــف ن ــًا حــد یق ــد، دیگــر واقع ــاز کردی ــر روی دل ب ــا را ب این ه
یکــی از دســتاوردهای بــزرگ مــاه رمضــان توبــه و انابــه اســت؛ بازگشــت بــه 
خــدای متعــال. در دعــای شــریف ابی حمــزه ثمالــی می خوانیــم: »و اجمــع بینــی 
و بیــن المصطفــی و انقلنــی الــی درجــه التّوبــه الیــک« مــا را بــه درجــه و مقــام 
ــد، از اخــاق  ــدار ب ــد، از پن ــم. از راه کــج، از عمــل ب ــه برســان کــه برگردی توب
ــه  ــجاد ب ــام س ــان، ام ــارک رمض ــاه مب ــای وداع م ــم. در دع ــت برگردی زش
پــروردگار عالــم عــرض می کنــد: »انــت الـّـذی فتحــت لعبــادک بابــا الــی عفــوک 

1. صحیفه سجادیه، دعای 27.
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و ســّمیته التّوبــه« ایــن بــاب را بــاز کــردی بــه روی مــا کــه بــه ســوی عفــو تــو 
بشــتابیم، از نعمــت عفــو و رحمــت تــو بهــره ببریــم. ایــن در، درِ توبــه اســت؛ 
پنجــره دلگشــا بــه ســوی فضــای مصفــای عفــو الهــی. اگــر خــدای متعــال راه 
توبــه را بــه روی بنــدگان بــاز نمی کــرد، وضــع مــا بنــدگان گنــه کار خیلــی بــد 
ــای نفســانی دچــار خطــا  ــز انســانی، هوی ه ــر غرای می شــد. انســان تحــت تأثی
ــان  ــن گناه ــدام از ای ــر ک ــد. ه ــاه می کن ــود و گن ــزش می ش ــار لغ ــود، دچ می ش
ــر راه  ــم اگ ــه کار می کردی ــد. چ ــا وارد می کن ــان م ــره دل و ج ــر پیک ــی ب زخم
ــه نبــود؟ در دعــای کمیــل امیرمؤمنــان عــرض می کنــد: »ال اجــد مفــّرا مّمــا  توب
کان منـّـی و ال مفزعــا اتوّجــه الیــه فــی امــری غیــر قبولــک عــذری«1 اگــر مســأله 
ــود،  ــم نب ــم و رحی ــروردگار کری ــذر از ســوی پ ــول ع ــردن و قب ــی ک عذرخواه
چطــور مــا می توانســتیم از آنچــه بــر ســر خــود آورده ایــم از گنــاه، از تخلــف، 
ــاه،  ــنگین گن ــای س ــه باره ــن هم ــر ای ــا، از ش ــروی از هوی ه ــزش، از پی از لغ
خودمــان را خــاص کنیــم؛ مفــّری نداشــتیم، پناهگاهــی نداشــتیم. ایــن پناهــگاه 
ــدر  ــه را ق ــه اســت. توب ــا گشــوده اســت و آن توب ــه روی م را خــدای متعــال ب

بدانیــد.

نیایش زین العابدین
ــای  ــته، در دع ــداران ناشایس ــا زمام ــه ب ــن در راه مقابل ــام زین العابدی  ام
ــدان نبــوت و  ــان از خان ــران الهــی و امام ــژه رهب ــه از نقــش و موقعیــت وی عرف
ــت  ــروعیت حکوم ــی مش ــه آن نف ــه نتیج ــد ک ــخن می گوی ــان س ــای آن امتیازه

ــود:  ــت ب ــداران وق زمام
پــروردگارا! بــر خانــدان پیامبــر درود فرســت کــه ایشــان را بــرای اجــرای 
ــان  ــم و حافظ ــای عل ــان را گنجینه ه ــرده ای، و آن ــان خــود انتخــاب ک فرم
ــر بندگانــت قــرار  دیــن و جانشــینان خــود در زمیــن و حجــت خویــش ب
داده ای و بــه اراده خــود، ایشــان را از پلیــدی بــه تمــام معنــا پــاک کــرده ای 
و آنــان را وســیله ای بــه ســوی خــود و راه بهشــت خــود قــرار داده ای... . 

1. مصباح المتهجد، شیخ طوسی، ص 582.
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ــر حــق تأییــد  ــه ســبب رهبــری ب ــدا! تــو در هــر زمــان دینــت را ب خداون
کــردی و او را نشــانه ای بــرای بندگانــت و مشــعلی فــروزان در شــهرهایت 
بــه پــا داشــتی، پــس از آنکــه او را بــه ریســمان خــود وصــل کــردی و او 
ــه  ــر هم ــش را ب ــاختی و طاعت ــود س ــای خ ــه رض ــت یابی ب ــبب دس را س

واجــب نمــودی...

تجلی نیایش
ــی  ــه وجــودش تجل ــش در آیین ــا نیای ــد ت ــور می آی ــار ن ــردی از تب ــروز م  ام
ــا  ــد ت ــت. او می آی ــی اس ــی و ملکوت ــتی اش، اله ــه ذره ذره هس ــردی ک ــد؛ م یاب
ــم  ــه عال ــک هایش در کتابچ ــا زالل اش ــق را ب ــدان عش ــاک و جاوی ــه تابن صحیف
ــا  ــد ت ــد. او می آی ــا کن ــخنانش معن ــوت را در س ــا ملک ــد ت ــگارد. او می آی بن
ــد  ــداد بخش ــوی را امت ــاله نب ــا س ــد ت ــد. می آی ــیر کن ــین را تفس ــه حس حماس
ــن  ــام، روش ــر از ابه ــک و پ ــه تاری ــوی را در زمان ــش عل ــتی بخ ــراغ هس و چ
نــگاه دارد. او کــه نــور کوثــر اســت و مفهــوم بندگــی در زالل کلماتــش جــاری 
اســت. ای امــام عاشــقان و اســوه نیایشــگران! مقدمــت پــر نــور بــاد دعاهــای او 
ــد و از  ــیر می کن ــر او را تفس ــای عص ــه رویداده ــت ک ــی اس ــی معان دارای نوع
ــد کــه  ــام دی ــن ام ــز اســت. »بنابرای ــای امــت لبری ــزی بن ــغ و پی ری ــم تبلی مفاهی
ــی نپوشــد. اگــر چــه در  ــد ســخنان و آرا خــود را در جامــه خشــونت انقاب بای
واقــع مفاهیــم آن گفتارهــا شــدیدتر از خشــونت و شــورش بــود. او تعابیــر آن را 
در جامــه اشــارات و تحریــک مســتقیم بیاراســت او مشــاهده کــرد کــه نظریــات 
ــروک  ــت داده و مت ــود را از دس ــت خ ــای آن، حرم ــا و روش ه ــام و راه ه اس
گردیــده اســت، پــس ســخنانش در صــورت شــکایت و دعــا شــکل گرفــت و در 
آن، هــر چــه از شــورش و تحریــک بــه قیــام کــه می خواســت گنجانیــد.1 امــام 

ــد:  ــجاد می فرماین س
خدایــا اگــر بدی هایــم در مــن فــرو رفتــه و نهادینــه شــده و خصلــت مــن 
ــه  ــرو رفت ــرک در آن ف ــت چ ــا هس ــی پارچه ه ــل بعض ــت، )مث ــده اس ش

1. سید االهل، ج 4، ص 543.
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ــه  ــَدْع َخْصَل ــا هیــچ صابونــی پــاک نمی شــود.( »اللَُّهــمَّ اَل تَ اســت، دیگــر ب
َّــُب بَِهــا  تَُعــاُب مِنِّــی إاِلَّ أَْصَلْحتََهــا«1 »أَْصَلْحتََهــا« اصــاح کــن. َو اَل َعائِبـَـه أَُون
تََها« اگــر بــد هســتم ولــی بــدی خیلــی در روح مــن فــرو نرفتــه  ــنْ إاِلَّ َحسَّ
ــت،  ــده اس ــارض ش ــن ع ــر م ــا ب ــود، ام ــرت ش ــود و فط ــه ش ــه نهادین ک
ــنْتََها« یعنــی تغییــرش بــده، بــه ُحســن تبدیــل کــن. کرامــت هــم آفــت  »َحسَّ
دارد. »الهــی َهــْب لـِـی َمَعالـِـَی األْْخــَاق« اخــاق کریمانــه بــه مــن بــده. امــا 
ــه خــود و فخرفروشــی مــرا  ِــی مِــَن الَْفْخــر« از افتخــار کــردن ب »َو اْعِصْمن

حفــظ کــن.2

دعا از نظر مفهوم  
ــا  ــد: »الدع ــا می گوی ــه دع ــل کلم ــه ذی ــس اللغ ــم مقایی ــارس در معج ــن ف  اب
ان تمیــل الشــی  الیــک بصــوت و کام بکــون منــک. دعــا آن اســت کــه کســی 
را بــا صــدا و کام خــود متوجــه خــود کنــی«. و در لســان العــرب آمــده اســت: 
»دعــا الرجــل: نــاداه«؛ راغــب نیــز در مفــردات آورده: »الدعــا کالنــدا اال ان النــدا 
قــد یقــال بــه یــا او ایــا دعــا همــان نــدا اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه در نــدا از 

ــا( اســتفاده می شــود«. ــا و ای ــدا )ی حــروف ن

دعا به طور وجود
 چنــان کــه اشــاره کردیــم، بهتریــن نــوع تعریــف تمییــز وجــودی اســت کــه 
بــه وســیله آن می تــوان مســأله را از ابهــام خــارج و از مشــترکات جــدا ســاخت؛ 
چنان کــه قــرآن کریــم، آن گاه کــه از حقیقــت انســان پــرده برمــی دارد می فرمایــد: 
و لقــد خلقنــا االنســان مــن ســاله مــن طیــَن ثــم جعلنــاه نطفــه فــی قــرار 
ــه  ــا المضغ ــه فخلقن ــه مضغ ــا العلق ــه فخلقن ــه علق ــا النطف ــم خلقن ــَن ث مکی

عظامــا فکســونا العظــام لحمــا ثــم انشــانا خلقــا آخــر؛3 
بــه راســتی کــه انســان را از چکیــده گل آفریدیــَم آن گاه او را بــه صــورت 

1. صحیفه سجادیه، ص 92.
2. رساله الحقوق، ج 1.

3. سوره مؤمنون، آیه 14.
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نطفــه در جایگاهــی اســتوار قــرار دادیــَم آن گاه نطفــه را بــه صــورت خــون 
ــم، و  ــاره درآوردی ــه صــورت گوشــت پ بســته و ســپس خــون بســته را ب
ــتخوان ها  ــر اس ــم، و آن گاه ب ــتخوان دار کردی ــاره را اس ــت پ ــپس گوش س
ــر  ــی دیگ ــورت آفرینش ــه ص ــاندیم، آن گاه آن را ب ــت پوش ــرده ای گوش پ

ــد آوردیم. پدی
این آیه کریمه انسان را به سیر وجودیش معرفی کرده است.

ــا و  ــه الدع ــان حقیق ــده: »ف ــزان آم ــف در المی ــن تعری ــز، ای ــا نی ــن دع در تبیی
ــه  ــه لســان الفطــره، دون مــا یاتــی ب الســؤال هــو الــذی یعملــه القلــب و یدعوب
اللســان الــذی یــدور کیفمــا ادیــر؛1 دعــا آن اســت کــه از قلــب برخیــزد و زبــان 
فطــرت آن را طلــب کنــد، نــه این کــه زبــان هــر طــور خواســت حرکــت کنــد«. 
ــی را در باطــن جــان خــود می شناســد و  ــن حقیقت ــه انســان چنی ــا ک ــدان معن ب
ــه  ــت ک ــف آن اس ــن تعری ــم ای ــی مه ــد. ویژگ ــن آن را می فهم ــور روش ــه ط ب
شــامل دعــای تکوینــی نیــز می شــود، حــال آن کــه هیچ یــک از تعاریــف دیگــر 
ــا  ــارت ب ــان عب ــل هم ــی، در ذی ــه طباطبای ــذا عام ــد، ل ــی ندارن ــن جامعیت چنی
ــه تعالــی عــد مــا ال عمــل للســان  کمــی فاصلــه می نویســد: »و لذالــک تــری ان
فیــه ســؤاال، قــال تعالــی آتاکــم مــن کل ماســالتموه«2 و لــذا می بینیــد کــه خــدای 
ــمرده و در  ــؤال ش ــدارد س ــت ن ــان در آن دخال ــه زب ــه را ک ــی آنچ ــی حت تعال
قــرآن کریــم فرمــوده: »آنچــه را ســؤال کرده ایــد بــه شــما عطــا شــده، فهــم فیمــا 
ــل  ــم یســالوها بلســانهم الظاهــر ب ــن النعــم داعــون ســائلون و ل ال یحصونهــا م
بلســان فقرهــم و اســتحقاقهم لســانا فطریــا وجودیــا و قــال تعالــی: یســاله مــن 
فــی الســموات«3 اجمــال مطلــب آن کــه نعــم الهــی قابــل ذکــر و ســؤال و احصــا 
نیســت و هرگــز بــا زبــان آن را نخواســته اند. و نیــز فرمــوده کــه ســؤال می کنــد 
از حــق متعــال آنچــه کــه در آســمان ها و زمیــن اســت. و داللتــه علــی مــا ذکرنــا 

ــر اســت. ــر مطلــوب واضح  ت ــر ب ــه اخی ــت آی اظهــر و اوضــح4 و دالل
1. المیزان، ج 2، ص 33.

2. سوره ابراهیم، آیه 4.
3. سوره الرحمن، آیه 29.
4. المیزان، ج 2، ص 33.
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شــاید بتــوان از مجمــوع تعاریــف دعــا چنیــن اســتفاده کــرد کــه بهتریــن و 
جامع تریــن تعریــف بــرای دعــا، همــان طلــب بــه معنــی عــام اســت کــه شــامل 
ــای  ــود. ویژگی ه ــز می ش ــی - نی ــای تکوین ــی دع ــا - حت ــام دع ــی اقس تمام
ــه  ــه انگیزه هــای خاصــی برمی گــردد ک ــز، ب ــف نی ــوارد مختل ــا در م خــاص دع
ــوان گفــت کــه کلمــه  ــه همیــن جهــت، می ت ــه آن هــا عنایــت دارد. ب ــده ب گوین
دعــا بــر طلــب مافــوق از زیردســت، یــا زیردســت از مافــوق و یــا مســاوی از 
ــز  ــری نی ــؤال فط ــی و س ــب تکوین ــامل طل ــت و ش ــاق اس ــل انطب ــاوی قاب مس

می گــردد.

ضرورت دعا و نیایش
 آیــه کریمــه )قــل مــا یعبــوا بکــم ربــی لــوال دعاؤکــم؛1 ای رســول مــا، بــه 
امــت بگــو کــه اگــر دعاهــای شــما نبــود؛ خــدا بــه شــما توجــه نمی کــرد(، ناظــر 
ــا مبــدا بــوده و  ــه را ارتبــاط بنــدگان ب ــه همیــن معنــا اســت؛ یعنــی دعــا یگان ب
تنهــا وســیله ای اســت کــه خــدای متعــال بــرای ارتبــاط بــا خــود مقــرر فرمــوده 
اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، مجموعــه ادعیــه ماثــوره )نقــل شــده از معصومیــن( 
ــق برقــرار می کنــد کــه اگــر ایــن ارتبــاط و توجــه  ــان خلــق و خال رابطــه ای می
بــه مبــدا نباشــد، خــدای منــان عنایــت خاصــه خــود را قطــع می  کنــد. در ایــن 
ــدگان اســتعداد پذیــرش ایــن عنایــت را از دســت داده و مقتضــای  صــورت، بن
رحمــت الهــی را از کــف می دهنــد. قــرآن کریــم ایــن حالــت را نوعــی اســتکبار 
ــط  ــت رب ــز حیثی ــی ج ــچ حیثیت ــًا هی ــه تکوین ــودی ک ــم از موج ــد، آن ه می دان
ــن یســتکبرون  ــی اســتجب لکــم ان الذی ــال ربکــم ادعون ــدارد: )و ق و بندگــی ن
عــن عبادتــی ســیدخلون جهنــم داخریــن(؛2 )و خــدای شــما فرمــود کــه مــرا بــا 
ــان کــه از دعــا  ــا دعــای شــما را مســتجاب کنــم(. و آن ــد ت خلــوص دل بخوانی
ــت و خــواری در دوزخ  ــه ذل ــد، زود ب ــن اعــراض و سرکشــی کنن ــادت م و عب
وارد شــوند. البتــه از چنیــن موجــودی ایــن حالــت بســیار قبیــح، و وقاحــت و 

1. سوره فرقان، آیه 77.
2. سوره غافر، آیه 60.
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ــا  ــی ب ــه حضــرت ربوب ــوری ک ــه ط ــل وصــف می باشــد، ب ــر قاب ــتی آن غی زش
صراحــت اعــام فرمــوده کــه چنیــن افــرادی مــورد بی اعتنایــی و قطــع مراحــم 

مبــدأ متعــال هســتند. 
ــم  ــرآن کری ــرا ق ــه چ ــد ک ــوان فهمی ــات می ت ــن آی ــه ای در نتیجــه، از مجموع
بــا تعبیــرات مختلــف انســان را بــه دعــا دعــوت نمــوده اســت؛ بــه طــور مثــال، 
ــات  ــن و آی ــم داخری ــیدخلون جهن ــی س ــن عبادت ــتکبرون ع ــن یس ــه ان الذی آی
دیگــری کــه بــه ایــن مســأله مهــم اشــاره کــرده و بــه عاقبــت ناگــوار تــرک دعــا 
ــل ان  ــن قب ــه م ــلموا ل ــم و اس ــی ربک ــوا ال ــه: )و انیب ــه آی ــد، از جمل پرداخته ان
یاتیکــم العــذاب ثــم ال تنصــرون؛1 و متذکــر نشــوند مگــر آنــان کــه دائمــًا رو بــه 
خــدا دارنــد( و آیــه )و یهــدی الیــه مــن ینیــب؛2 و خداونــد هــر کــه را کــه بــه 
تضــرع و دعــا بــه بــارگاه او بــاز آیــد، هدایــت می نمایــد( و آیــه )و مــا یتذکــر 
ــد( و  ــه خــدا دارن ــًا رو ب ــه دائم ــان ک ــر نشــوند مگــر آن ــن ینیــب3 و متذک االم
آیــه )و الذیــن اجتنبــوا الطاغــوت ان یعبدوهــا و انابــوا الــی اهلل لهــم البشــری4 و 
آنــان کــه از پرســتش طاغــوت دوری جســتند و بــه درگاه خــدا بــا توبــه و انابــه 
بازگشــتند، آن هــا را بشــارت و مــژده رحمــت اســت(. ماحظــه در ایــن آیــات 
ــرک  ــای ســخت در ت ــذاب و وعیده ــول ع بیانگــر دو مســأله اســت: یکــی حل
دعــا و دیگــری هدایــت و رشــد و عنایــت فوق العــاده در اثــر مبــادرت بــه آن در 
ایــن زمینــه، روایــات بســیاری در محجــه البیضــا، بحارالانــوار و کافــی آمــده اســت 
کــه آن چنــان بــه همــه جوانــب رســیده و تمــام نــکات را ذکــر کرده انــد کــه بــه 

ــد. ــده ای عــذری باقــی نمی مان ــار و درمان ــرای هیــچ گرفت راســتی ب
در محجــه البیضــا از امــام صــادق نقــل شــده اســت کــه: »ان عنــداهلل منزلــه 
ال تنــال اال بمســاله: در نــزد خداونــد مقامــی هســت کــه فقــط بــه واســطه دعــا 
می تــوان بــه آن رســید«.5 از امــام علــی نیــز نقــل شــده اســت کــه: »ادفعــوا 

1. سوره زمر، آیه 54.
2. سوره شوری، آیه 13.

3. سوره غافر، آیه 13.
4. سوره زمر، آیه 17.

5. محجه البیضاء، ج 2، ص 283.
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امــواج البــا بالدعــا؛1 امــواج باهــا را بــه وســیله دعــا از خــود دور کنیــد«.

امام سجاد و دعا
ــره، احســاس،  ــر از مخاط ــاور و پ ــای پهن ــن دنی ــه در ای ــی ک ــان هنگام  انس
ــیری  ــود را در مس ــد، و خ ــتی می نه ــه هس ــه عرص ــا ب ــی پ ــت، و تاریک ضال
ــب  ــرت و قل ــا فط ــواره ب ــد، هم ــردرگمی می یاب ــال و س ــام و اغتف ــر ابه سراس
ســلیم خــود بــه دنبــال روزنه هــای امیــد و چراغ هــای هدایــت و نــور 
ــت و  ــت و رحم ــار از برک ــار و سرش ــور، افتخ ــر ن ــی سراس ــردد. زندگ می گ
هدایــت پیشــوایان معصــوم و حجت هــای الهــی بــر روی زمیــن چنــان امیــد و 
ــه  ــی ب ــان حرکت ــد و چن ــاد می نمای ــو ایج ــان حقیقت ج ــقی را در دل آدمی عش
ســوی هدایــت ایجــاد می کنــد کــه همــگان بــر ســر ایــن ســفره هدایــت متنّعــم 
ــت  ــی و دســتورات اهل بی ــروی از ســیره عمل ــا پی ــت، ب شــده و در مســیر هدای
عصمــت و طهــارت می تواننــد بــه اوج کمــال و معرفــت و ســعادت دســت 
یابنــد. البتــه توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه معصومیــن هــر کــدام در 
ــه ای  ــه گون ــان و شــرایط خــود ب ــه اقتضــای زم ــی خــود ب ــات نوران طــول حی
ــه ایــن شــرایط، مســیر هدایــت را  ــا توجــه ب ــد کــه الگوپذیــری ب عمــل کرده ان
بســیار آســان و پرمعنــی می نمایــد. چهارمیــن پیشــوای معصــوم شــیعیان، زینــت 
ــمان  ــروغ آس ــتارگان پرف ــی از س ــه یک ــجاد ک ــام س ــدان ام ــدان و زاه عاب
امامــت و والیــت هســتند، زندگــی سراســر نــور و معنویــت و عشــق بــه خداونــد 
ــای  ــا و درس ه ــن آموزه ه ــاخته و زیباتری ــود س ــی خ ــیره عمل ــرلوحه س را س

ــد.  ــان آورده ان ــه ارمغ ــه و ب ــرای همــگان آموخت ــوی را ب ــی و معن اخاق
امامــان شــیعه، ایــن قهرمانــان تمامــی عرصه هــای فضیلــت، پیوســته مظلــوم 
ــد و ایــن مظلومیــت، تنهــا از ناحیــه دشــمنان نبــوده اســت بلکــه گاهــی  بوده ان
از ناحیــه دوســتان نــاآگاه نیــز بــه ایــن مظلومیــت دامــن زده شــده اســت. امــام 
ــاکان معصــوم اســت کــه غبــار مظلومیــت بیشــتری  ســجاد از زمــره ایــن پ
بــر چهــره اش نشــانده اند. امامــی کــه در حســاس ترین دوره هــا و شــرایط 

1. نهج البالغه، قصار الحکم، شماره 146، ص 435.
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حکومــت، علــم امامــت را بــه دوش گرفتــه و کیــان اســام را از خطــرات حتمــی 
ــرت و شــجاعت  ــع، غی ــده اســت. امامــی کــه ســمبل عــزت، مناعــت طب رهاین
ــا افــزودن پســوند نابجــای »بیمــار« بــه  ــاآگاه ب ــا برخــی ن علــوی اســت. اّم
ــه از  ــت گرفت ــره ای همیشــه بی حــال و بی نشــاط و عزل ــن بزرگــوار، چه ــام ای ن
ــا حــدی  ــام همــام، ت ــن ام ــه ابعــاد مختلــف زندگــی ای او ســاخته اند.1 توجــه ب
ــا را از  ــاع م ــو اط ــام و س ــته و ابه ــی آن حضــرت برداش ــره نوران ــار از چه غب
عظمــت و بینــش عمیــق و زندگــی حماســی و عزت آفریــن آن حضــرت، از بیــن 
ــای  ــن الگوه ــوان یکــی از زیباتری ــه عن ــی آن حضــرت را ب ــیره عمل ــرده و س ب
ــه  ــت آن حضــرت در حادث ــاری موق ــد. بی شــک بیم ــر می نمای بشــریت جلوه گ
ــاد  ــه جه ــیله از وظیف ــا بدین وس ــت ت ــوده اس ــد ب ــت خداون ــا عنای ــورا، ب عاش
ــد محفــوظ  ــزدوران یزی معــذور گــردد2. و وجــود مقدســش از خطــر کشــتار م
بمانــد و از ایــن رهگــذر، رشــته امامــت تــداوم یابــد، کــه اگــر آن حضــرت نیــز 
در جهــاد شــرکت می نمــود ماننــد ســایر فرزنــدان امــام حســین بــه شــهادت 
ــن  ــه ای ــم و قابل توج ــه مه ــد. نکت ــوش می ش ــت خام ــور هدای ــد و ن می رس
اســت کــه امــام ســجاد مــدت کوتاهــی در کربــا بیمــار بــوده و پــس از آن 
بهبــود یافتــه و در حــدود 35 ســال همچــون ســایر امامــان از ســامت جســمی 

برخــوردار بــوده اســت.3 
از مهم تریــن القابــی کــه امــام ســجاد بــه آن منســوب اســت زین العابدیــن 
)زینــت عبادت کننــدگان( ذوالثقنــات )کســی کــه دارای پینه هــای بــزرگ بــود کــه 
ــی  ــه می بســت و پــس از مدت ــو و پیشــانی آن حضــرت پین ــادت زان ــر عب ــر اث ب
آن را جــدا می کردنــد(. ســید العابدیــن )ســرور و آقــای عبادت کننــدگان( ســید 
ــده(  ــجده کنن ــاد س ــجاد )زی ــن ـ س ــزکاران( امی ــای پرهی ــرور و آق ــن )س المتقی
ــان و درســتکاران(4. جالب توجــه ایــن اســت کــه  زیــن الصالحیــن )زینــت خوب

1. سیمای حماسی امام سجاد، ج 1، ص،675.
2. تذكره الخواص، نجف، ج 3، ص 324.

3. سیره پیشوایان، ص 235 و 236.
4. زندگانی علی بن الحسین، ج 3، ص 8876.
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ایــن القــاب را نــه فقــط شــیعه بلکــه بســیاری از افــرادی کــه آن امــام را منصــوب 
از طــرف خــدا نمی دانســتند و یــا پیــروان آن امــام نبودنــد، بــا دیــدن نورانیــت و 
شــکوه و عظمــت آن امــام، همگــی اذعــان بــه اوج عظمــت عبــادت آن حضــرت 
می کردنــد. ایــن القــاب و صفــات هــر یــک، نشــان دهنــده مرتبــه ای از کمــال و 
درجاتــی از ایمــان و مرحلــه از اخــاص و تقــوی و معرفــت و شــناخت واالی 

آن حضــرت نســبت بــه خداونــد اســت. 
ــی،  ــف سیاس ــاد مختل ــوان از ابع ــجاد را می ت ــام س ــی ام ــی نوران زندگ
ــرار داد و  ــق ق ــی و تحقی ــورد بررس ــی م ــردی، فرهنگ ــی، ف ــی، اجتماع مبارزات
بــه ســیره عملــی و گفتــاری آن حضــرت کــه برگرفتــه از نهانــی عمیــق و الهــی 
ــد  ــه بع ــتار، ب ــن نوش ــه اختصــار ای ــا توجــه ب ــا ب ــرد، ام ــی ب ــود پ ــوی ب و معن
فرهنگــی زندگــی آن حضــرت خصوصــًا ســیره آن حضــرت در مســأله دعــا و 
عبــادت اشــاره می نماییــم. ابعــاد عملکــرد فرهنگــی امــام ســجاد عبارت انــد 
از: ارشــاد و هدایــت امــت، تربیــت اصحــاب خــاص و کادرســازی، هشــدار بــه 
عقایــد غالیــان، جبرگرایــان و منحرفــان و دفــاع جــدی از حریــم دیــن و ســنّت 
ــدگان،  ــف، دســتگیری از درمان ــراد مختل ــا اف ــوی، احتجاجــات و مناظــرات ب نب
ــا تهاجــم فرهنگــی، تفســیر و تبییــن معــارف  ــارزه ب ــه، مب تأســیس حــوزه علمی
ــی،  ــی اخاق ــار تربیت ــی، نشــر احــکام و آث ــج فرهنــگ قرآن ــرآن و تروی واالی ق
ــه  ــد ک ــی می ده ــخ گواه ــا و... تاری ــن و کاس دع ــارف واالی دی ــن مع تبیی
دانشــگاه علمــی و فرهنگــی امــام باقــر و امــام ســجاد اســتمرار حرکــت 
علمــی فرهنگــی امــام ســجاد بــوده اســت. و چه بســا تربیت یافتــگان مکتــب 
پربــار امــام چهــارم، از اصحــاب دیــن و دانــش آن دو امــام همــام بوده انــد .1 

دعا و صحیفه سجادیه
ــر  ــه اث ــال ک ــروردگار متع ــان و پ ــان انس ــوی می ــت معن ــدی اس ــا پیون  دع
ــی  ــگاه خاص ــام جای ــر اس ــا از نظ ــذا دع ــی دارد، ل ــازندگی مهم ــی و س تربیت
دارد و دعاهــای معصومیــن مکتــب تربیتــی بزرگــی اســت کــه در ســازندگی 

1. سیره عملی و علمی امام سجاد، ص 71.
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ــی و  ــای تبلیغ ــی از روش ه ــی دارد. یک ــش مهم ــان ها نق ــی انس ــد روح و رش
ــن معــارف واالی اســام در  ــام ســجاد، تبیی ــی ام عملکــرد فرهنگــی مبارزات
قالــب دعــا بــود. از آنجــا کــه در زمــان امــام ســجاد شــرایط اختنــاق آمیــزی 
ــب دعــا و  ــامَ بســیاری از اهــداف و مقاصــد خــود را در قال ــود، ام ــا ب حکم فرم
مناجــات بیــان می کــرد.1 و از ایــن طریــق رســالت الهــی امامــت خویــش را بــه 
ــام صحیفــه  ــه ن ــام ســجاد ب ــود. مجمــوع دعاهــای ام ــاغ می فرم همــگان اب
ــن و  ــه بزرگ تری ــد و نهج البلاغ ــرآن مجی ــس از ق ــه پ ــت ک ــروف اس ــجادیه مع س
ــه  ــه شــمار مــی رود، ب مهم تریــن گنجینــه گران بهــای حقایــق و معــارف الهــی ب
طــوری کــه از ادوار پیشــین از طــرف دانشــمندان برجســته مــا »آخــت القــرآن2 
ــخن  ــت. س ــه اس ــب گرفت ــد« لق ــور آل محم ــت« و »زب ــل اهل بی »انجی
ــی صحیفــه ســجادیه  ــم نوران ــوا و مفاهی ــگاه، محت ــن از ارزش، عظمــت، جای گفت
ــه  ــن صحیف ــارف واالی ای ــم، گرچــه درک مع ــس دشــوار و عظی کاری اســت ب
ارزشــمند و نورانــی محــال و غیرممکــن نیســت ولــی بــه هــر حــال درک عمق آن 
معارفــی کــه برگرفتــه از کامــی الهــی اســت شــاید بتــوان گفــت فقــط بــر اهــل 
معنــا و معرفــت و عرفــان ممکــن باشــد. امــام علــی کــه سرسلســله فصیحــان 
ــرت  ــف کام آن حض ــی )ره( در وص ــید رض ــت، س ــان اس ــان و متکلم و بلیغ
می گویــد: بــدان جهــت کــه بــر کام او نشــانه ای از دانــش خدایــی و بویــی از 

ســخن نبــوی اســت.3 
در کام امــام ســجاد نیــز دانــش و نــور الهــی مــوج می زند و بــوی خوش 
تعالیــم و ســخن نبــوی بــه مشــام جــان می رســد، دعاهــای امــام ســجاد از 
ســوز و گــداز و مشــاهده جمــال جمیــل خداونــد متعــال و ســبحان اســت، زیــرا 
ــد، و آن  ــری را خلــق نمای ــه اث ــد این گون ــدارد، نمی توان آن کــه شــوری در دل ن
کــه گلســتان و بــاغ را ندیــده باشــد هرگــز نمی توانــد از طــراوت گل و گلســتان 
ســخن آغــاز نمایــد. عظمــت ایــن صحیفــه نورانــی و منبــع فیــض الهــی مــورد 

1. همان، ص 270.
2. ذریعه الی تصانیف الشیعه، ج 15، ص 18.

3. سیری در نهج البالغه، ص 38.
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ــر شــیعه( اســت. عامــه معاصــر صاحــب تفســیر  اذعــان همــگان )شــیعه و غی
طنطــاوی، مفتــی اســکندریه )از علمــای ســنی قاهــره( وقتــی کــه صحیفــه ســجادیه 
ــن از  ــت: ای ــن نوش ــرار داد، چنی ــی ق ــورد بررس ــید و آن را م ــتش رس ــه دس ب
بدبختــی مــا اســت کــه تاکنــون بــر ایــن اثــر گران بهــای جاویــد کــه از مواریــث 
نبــوت اســت، دســت نیافتــه بودیــم، مــن هرچــه در آن می نگــرم، آن را از گفتــار 
ــه قابل توجــه و مهــم در  ــم.1 نکت ــر می یاب ــق پایین ت ــر و از کام خال ــوق برت مخل
شــناخت دعاهــای امــام ســجاد در صحیفــه ســجادیه ایــن اســت کــه اهــداف 
ایــن صحیفــه نورانیــه عبــارت اســت از: 1. رهایــی بنــدگان از زنــدان طبیعــت؛ 2. 
فهمانــدن ادب عبودیــت؛ 3. قیــام در خدمــت ربوبیــت؛ 4. بیــان معــارف نــاب و 
آداب و تهذیــب اخــاق.. بــا اســتفاده از کام امــام راحــل2 )ره(، مرحــوم عامــه 
مجلســی )ره( در مــورد وجــه نام گــذاری صحیفــه ســجادیه و در وصــف آن چنیــن 
ــان  ــر زب ــد متعــال ب ــور و انجیــل از جانــب خداون ــگارد: همان طــور کــه زب می ن
داود و عیســی بــن مریــم جــاری شــد، صحیفــه ســجادیه نیــز از جانــب 
 خداونــد متعــال بــر زبــان ســید ســاجدین، علــی بــن الحســین زین العابدیــن

ــت.3  ــان یاف جری
نکتــه مهــم دیگــر اینکــه معــارف ادبــی صحیفــه ســجادیه، آموزنــده و بیانگــر 
مباحــث مختلــف در زمینــه مســائل اعتقــادی )توحیــد، عــدل، نبــوت، امامــت، 
ــادات )نمــاز، حــج، زکات و...( سیاســت،  معــاد، فرشــتگان و...( طاعــات و عب
اقتصــاد، مســائل تربیتــی و اخاقــی، مســائل اجتماعــی، مســائل فــردی، علــم، 
ــخ، بهداشــت، مســائل نظامــی و... اســت کــه همــه این هــا  انسان شناســی، تاری
بیانگــر علــم لدنــی آن حضــرت و توجــه بــه جمیــع جهــات و نیازهــای مــادی 
و معنــوی و دنیــوی و اخــروی در مســائل مختلــف و موردنیــاز انســان ها 

می باشــد.

1. ترجمه صحیفه سجادیه، ص 37.
2. آداب الصلوه، ص 192.

3. بحاراالنوار، ج 107، ص 43.
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علم امام سجاد در قالب دعا
 فرمودنــد: »الیقــاس بــه آل محمــد حضــرت مولی الموحدیــن علــی 
مــن هــذه االمــه احــٌد؛ هیچ کــس از ایــن امــت را نمی شــود )و نمی تــوان( بــا آل 

محمــد مقایســه نمــود«.1 
ــود  ــاه خ ــم و کوت ــش ک ــت و دان ــن معرف ــا ای ــز ب ــان هرگ ــا دنیوی آری م
ــم بی انتهــای معصومیــن را درک  ــم اوج عظمــت و مقــام واال و عل نمی توانی
کنیــم، چراکــه وقتــی چشــمه ای بــه دریــای بیکــران و الیــزال الهــی وصــل گــردد 

ــردد. ــت می گ ــعت و عظم ــه آن وس ــف ب متص
ــام  ــت ام ــت و معنوی ــم و عظم ــه ای از عل ــم گوش ــرای فه ــند ب ــن س بهتری
ــدر  ــر و تعمــق در صحیفــه ســجادیه اســت کــه هــر ق ســجاد بررســی و تدب
ــه معــارف بیشــتری پــی می بریــم، همچنیــن رســاله  ــم ب بیشــتر در آن فــرو روی
حقــوق آن حضــرت و کلمــات نورانــی منقــول از آن حضــرت همگــی گویــای 
ــی  ــی در تمام ــکام اله ــارف و اح ــه نشــر مع ــام در زمین ــب اســت. ام ــن مطل ای
زمینه هــا و معــارف در قالــب دعــا و مناجــات چنــان عمیــق و ســترگ و گســترده 
ــل  ــین غیرقاب ــه تحس ــمندان را ب ــه دانش ــته اند ک ــزرگ برداش ــد و ب ــای بلن گام ه
وصــف و اعجــاب واداشــته اســت؛ چنــان کــه دانشــمند بــزرگ شــیعه، مرحــوم 
ــل  ــوم از او نق ــدری عل ــه ق ــل تســنن ب ــای اه ــد)ره( می نویســد: فقه ــیخ مفی ش
ــرآن  ــل ق ــا و فضای ــظ و دعاه ــد، و مواع ــمارش نمی گنج ــه ش ــه ب ــد ک کرده ان
ــان  ــه در می ــت ک ــده اس ــل ش ــرت نق ــدی از آن حض ــه ح ــرام ب ــال و ح و ح
ــه  ــم، ســخن ب ــم آن هــا را شــرح دهی دانشــمندان مشــهور اســت و اگــر بخواهی

می کشــد.2    درازا 

عبادت امام سجاد
 خانــدان پیغمبــر بــه پیــروی از ســید و مقتــدای خــود در عبــادت پــروردگار 
ــی از  ــه پاس ــرد ک ــر ک ــرم ام ــر اک ــه پیامب ــرآن ب ــتند. ق ــی داش ــام خاص اهتم

1. نهج البالغه، خطبه 2.
2. االرشاد، ج 2، ص 260.
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ــه مقامــی محمــود برســاند:  ــه نمــاز بگذرانــد تــا آن کــه خــدا او را ب شــب را ب
ــام  ــادت اهتم ــان در کار عب ــوداً 1.او  هچن ــًا محم ــک مقام ــک رب »عســی اَن یبعث
ورزیــد کــه قــرآن بــه دلداریــش آمــد »و مــا انزلنــا علیــک القــرآن لتشــقی.2  پــس 
ــان  ــان آن ــگاه داشــتند و در می ــده ن ــن ســیرت جــد خــود را زن ــان دی از او امام
علــی ابــن ابی طالــب و علــی ابــن الحســین در کثــرت عبــادت امتیــازی 
ــن، ســید الســاجدین، و  ــای او ســید العابدی ــه از لقب ه ــد چنان ک خــاص یافته ان
ذو الثفنــات اســت.3 قطعــًا آنچــه کــه از عبــادت و طاعــت امــام ســجاد نقــل 
شــده، گوشــه ای از عبــادت آن حضــرت اســت کــه دیگــران مشــاهده کرده انــد و 
بــرای مــا نقــل شــده اســت. خلوت هــای مناجــات امــام بــا خداونــد بــه گونــه ای 
ــود کــه پــس از هــر  ــود کــه صفــت ذوالثفنــات از ویژگی هــای آن حضــرت ب ب
ــد. یکــی از  ــه بســته و آن را جــدا می کردن مدتــی پیشــانی آن امــام بزرگــوار پین
یــاران آن حضــرت نقــل می کنــد کــه: او )امــام ســجاد  ( را دیــدم از شــامگاه 
ــد، آن  ــه بودن ــه همــگان خفت ــی ک ــرد در حال ــادت می ک ــا ســحر طــواف و عب ت
ــا ســوز و عشــق مناجــات می کردنــد.4 عبــداهلل  حضــرت بــا چشــمانی گریــان ب
ــن الحســین وضــو  ــی ب ــه: چــون عل ــد ک ــت می کن ــن محمدقرشــی روای ب
ــود«،  ــو را چــه می ش ــد »ت ــه ایشــان می گفتن ــد، ب ــت، رنگــش زرد می ش می گرف

ــا بایســتم«؟ 5 ــر پ ــد پیــش چــه کســی ب ــا می دانی ــود: »آی می فرم
ــه او  ــاد، ب ــه اش افت ــش در خان ــود، آت ــجده ب ــجاد در س ــام س روزی ام
گفتنــد: »یابــن رســول اهلل آتــش، آتــش!« و او همچنــان در ســجده بــود تــا آتــش 
ــه خــود مشــغول  ــش ب ــز شــما را از آت ــد: »چــه چی ــه او گفتن خامــوش شــد، ب
ــد:  ــام فرمــود: »آتــش آخــرت«.6  خــادم آن حضــرت نقــل می کن کــرد؟« ام
ــفره ای  ــرای او س ــه در روز ب ــتردم و ن ــی گس ــرای او رختخواب ــب ب ــه در ش »ن

1. سوره اسراء، آیه 17.
2. سوره طه، آیه 2.

3. زندگانی علی بن الحسین، همان، ص 139.
4. مناقب، ج 4، ص 151.
5. االرشاد، ج 2، ص143.

6.  كشف الغمه، ج 2، نشر تبریز، ص 74 .
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ــوارش  ــدر بزرگ ــای پ ــف عبادت ه ــر در توصی ــام باق ــرت ام ــادم«.1 حض نه
ــد،  ــاز می خوان ــزار رکعــت نم ــک شــبانه روز، ه ــدرم در ی ــد: »پ ــن می فرمای چنی
ــت  ــد درخ ــرت پانص ــرد. آن حض ــن می ک ــی چنی ــرت عل ــه حض ــان ک چن
ــد.  ــاز می خوان ــت نم ــا دو رکع ــک از آن ه ــر ی ــار ه ــه در کن ــت ک ــا داش خرم
هنــگام نمــاز رنــگ از چهــره پــدرم می پریــد و همچــون بنــده ای ذلیل در پیشــگاه 
خداونــد بــه نمــاز می ایســتاد و اعضــای بدنــش از خــوف پــروردگار بــه شــدت 
ــت و  ــاز اوس ــن نم ــا آخری ــه گوی ــد ک ــاز می خواندن ــه ای نم ــد و به گون می لرزی

ــا خواهــد رفــت«. 2  پــس از آن از دنی
 روزی امــام باقــر هنگامــی کــه پــدر بزرگــوار خــود را در حــال عبادتــی 
عمیــق و ســجده های طوالنــی و زیــاد دیــد از ایشــان پرســید: »پدرجــان! چگونــه 
 ــجاد ــام س ــوی؟« ام ــود می ش ــود بی خ ــد و از خ ــادت می کنی ــه عب ــن هم ای
ــزم! اگــر  ــد عزی ــاد و پــس از لحظــه ای ســکوت فرمــود: »فرزن ــه افت ــه گری ــاز ب ب
تــو بــه عبادت هــای جــدت امیرالمؤمنیــن آگاه می شــدی، هرگــز عبــادت مــرا بــه 
حســاب نمــی آوردی، عبــادت مــن کجــا و عبــادت امیــر مؤمنــان علــی کجــا؟« 

ضرورت دعا و نیایش 
ــات و  ــد آی ــه اکی ــام و توصی ــوان اس ــن پرت ــا در آیی ــب دع ــیس مکت  تأس
روایــات بــر نیایــش بــه درگاه ایــزدی، مجموعــًا کاشــف از رازی اســت کــه در 
ــی  ــاد زندگ ــور آن در نه ــرورت حض ــر ض ــل ب ــود دارد و دلی ــب وج ــن مکت ای
ــه راز  ــائل در زمین ــن مس ــن و مهم تری ــود از ابتدایی تری ــن خ ــت، و ای ــر اس بش
ــت و  ــرا حرک ــود، قه ــه ش ــدان توج ــر ب ــه اگ ــت ک ــوق اس ــق و مخل ــن خال بی
عمــل را در پــی خواهــد داشــت. طبیعــت انســان کــه پیوســته درصــدد جلــب 
ــارج از  ــات خ ــود و واقعی ــه خ ــه ب ــض   توج ــه مح ــت، ب ــوده و هس ــع ب مناف
ــیدن  ــه رس ــد ک ــی می رس ــته و دائم ــای پیوس ــی از احتیاج ه ــه انبوه ــود، ب خ
ــر وســیله ای  ــه ه ــد. ناچــار انســان ب ــاده ای را می طلب ــاش فوق الع ــا، ت ــه آن ه ب

1. علل الشرایع، ج 1، ص 232.
2. بحاراالنوار، ج 46، ص 59.
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بــرای رفــع نیازهــای خــود تمســک می جویــد و از هیــچ اقدامــی بــرای رســیدن 
ــا ایــن حــال، هــر چــه انســان بیشــتر  ــه مقاصــد خــود خــودداری نمی کنــد. ب ب
کوشــش می کنــد، خــود را در میــان یــک سلســله آمــال و آرزوهــا - کــه دامنــه 
ــه  ــت اســت ک ــن حال ــد. در ای ــداد دارد - می بین ــده امت ــا آین ــا از گذشــته ت آن ه
حرکــت انســان بــه یکــی از دو راه منتهــی خواهــد شــد: یــا یــأس، ســرخوردگی 
ــرای رســیدن  ــه انســان ب ــا ک ــن معن ــه ای ــه وار. ب ــاش دیوان ــا ت ــدی؛ و ی و ناامی
بــه اهــداف خــود مــرز انســانیت را رهــا کــرده و در پــی خواســته هایش چنــان 
ــرا  ــدارد، زی ــدی توجــه ن ــچ امــر خــوب و ب ــه هی ــی ب ــد کــه گوی تــاش می کن

ــت. ــرده اس ــی ک ــز ته ــر او، وی را از همه چی ــم ب ــر حاک فک
اینجاســت کــه بــه رمــز و راز توصیه هــای اکیــد آییــن مقــدس اســام پــی می بریم 
ــر کــرده  ــه ایــن دیــن، خــأ معنــوی و روحــی انســان ها را پ ــم کــه چگون و می بینی
اســت و دســتاویزی بــس قــوی بــه آن هــا داده اســت تــا در بیــن امــواج ســهمگین 
ــه دور از  ــد و ب ــش را نبازن ــم و ســنگین، خوی ــای متراک ــش نیازه گذشــته ها و پیدای
هرگونــه عجــز و ضعــف، در مقابــل مشــکات بایســتند. آری، انســان بــا دعــا نیــروی 
ــن رو، در  ــط می ســازد. ازای ــم مرتب ــدأ غیرمتناهــی عال ــه مب ــوان خــود را ب ــازوان نات ب
مقابــل هرگونــه مشــکلی می ایســتد و بــا ایــن قــدرت روحــی تــازه توانایــی خــود را 
برتــر از همــه نیازمندی هــا می بینــد؛ زیــرا او نیــروی غیرمتناهــی حــق متعــال را بــه 
مــدد طلبیــده و در رســیدن بــه اهــداف خــود - بــه دلیــل موقعیــت تضمیــن شــده ای 
کــه دارد - مصمــم اســت. ایــن را هــم بگوییــم کــه فرزانگــی انســانی، اجــازه نمی دهد 
کــه انســان بــا انبــوه احتیاجــات و لحظــات نامایــم زندگــی بــه تنهایــی بــه مبــارزه 
برخیــزد و از کنــار قــدرت عظیــم دعــا بی تفــاوت بگــذرد، زیــرا دعــا نزدیک تریــن 
وســیله، مطمئن تریــن راه، مــددکاری خالــی از شــائبه، پشــتوانه ای بــه دور از انزجارهای 

فطــرت و طبیعــت، و الهامــی منطبــق بــا تمامیــت الهیــت وجــودی انســان اســت.

دعای تکوینی
ــی  ــام طبیع ــان آن اســت. اصــوالً نظ ــن خواه ــام تکوی ــط نظ ــه فق ــی ک دعای
ــه تمــام نیازهــای موجــودات، گیاهــان،  ــه ب ــم شــده اســت ک ــان تنظی ــم چن عال
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حیوانــات و... جــواب مثبــت داده و آن را آمــاده ســاخته اســت؛ هماننــد غــذای 
متناســب بــا نــوزاد کــه در ســینه مــادر قبــل از تولــد آماده ســازی شــده و کــودک 
بــا تمــام وجــود خواهــان آن اســت. در قــرآن کریــم آمــده اســت: )یســاله مــن 
ــن هســتند، از خــدای  ــی الســموات و االرض 1 تمــام آنچــه در آســمان و زمی ف
خــود ســؤال می کننــد(. و همچنیــن )و آتاکــم مــن کل مــا ســالتموه و ان تعــدوا 
نعمــه اهلل ال تحصوهــا؛ 2 تمــام آنچــه را شــما درخواســت کردیــد عطــا نمودیــم 
ــن  ــت( روش ــد توانس ــمارید، نخواهی ــد بش ــدا را بخواهی ــای خ ــر نعمت ه و اگ
ــه  ــی ای را ک ــای غیرمتناه ــب نعمت ه ــی طل ــز توانای ــان هرگ ــه انس ــت ک اس
ــارج  ــم خ ــه در عال ــی ک ــام نعمت های ــس تم ــدارد، پ ــت ن ــاج اس ــا محت بدان ه
ــی  ــت تکوین ــش و اجاب ــد - بخش ــم نمی باش ــمارش ه ــه قابل ش ــت - ک هس

ــم اســت. ــروردگار عال پ
ــد کــه بســیاری از مواهــب الهــی، اصــًا در مســیر فکــر انســان  ــه نمان ناگفت
قــرار نمی گیــرد تــا انســان آن را تمنــا نمایــد، ازایــن رو اگــر دســتگاه آفرینــش، 
ــا،  ــبزی ها، رنگ ه ــا، س ــام میوه ه ــواع و اقس ــد ان ــا مانن ــای م ــیاری از نیازه بس
زیبایی هــا و... را در خــود نداشــت، در تــوان هیــچ فکــر و اندیشــه ای نبــود کــه 
حتــی یکــی از آن هــا را تصــور کنــد و ســپس تمنــا نمایــد. مثــًا اگــر میوه هــای 
ــا  ــه آن ه ــود ک ــن فکــر ب ــوان کدامی ــق نمی شــد، در ت زمســتانی و تابســتانی خل
را تصــور کنــد و درخواســت نمایــد؟ پــس، بیشــترین عطایــای الهــی در جــواب 
بــه حاجــات تکوینــی انســان اســت، بــدون آن کــه تقاضایــی از مــا در کار باشــد. 
ــاج  ــی محت ــه چیزهای ــه چ ــاص ب ــود خ ــن موج ــد ای ــه می دان ــت ک ــط اوس فق
ــا  ــه او عط ــف ب ــد، از راه لط ــتی در کار باش ــه درخواس ــدون این ک ــت و ب اس

فرمــوده اســت.
ما نبودیم و تقاضامان نبود      لطف تو ناگفته ما می شنود.

البتــه ایــن نکتــه هــم دانســتنی اســت کــه این گونــه از دعــا، هرگــز از اجابــت 
جــدا نیســت؛ زیــرا امــری اســت کــه آن را نظــام احســن ایجــاب کــرده اســت، 

1. سوره الرحمن، آیه 29.
2. سوره ابراهیم، آیه 34.
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ــی  ــد، وجــودش حتم ــام احســن الزم باش ــی، در نظ ــت اله ــر اســاس حکم و ب
ــه اقســام  ــل ذکــر اســت کــه تقســیم دعــا ب ــر می باشــد. قاب ــوده و تخلف ناپذی ب
ــش آن  ــکان افزای ــذا ام ــد، ل ــی نمی باش ــر عقل ــی از حص ــوق، نوع ــش گانه ف ش
خصوصــًا در زمینه هــای عرفانــی وجــود دارد؛ در عیــن حــال، ایــن مقولــه فعــًا 

از بحــث مــا خــارج اســت.

دعا و مرتبه لفظ
ــظ در کار  ــه لف ــی ک ــه در جای ــاظ - البت ــری الف ــه کارگی ــس از ب ــا پ در دع
ــول  ــه معل ــد ک ــدی باش ــا اراده ای ج ــراه ب ــتعمالی هم ــد اراده اس ــت - بای اس
همــان جــذب و انجــذاب و حالــت معنــوی انســان اســت؛ یعنــی انســان آنچــه 
را می خوانــد، بــه راســتی همــان را هــم بخواهــد. بنابرایــن،. در همیــن رابطــه، 
اســتاد بزرگــوار عامــه طباطبایــی در المیــزان بــه خطــای نویســنده المنــار کــه 
توهــم کــرده اســت هــر عبادتــی دعــا نیســت )ماننــد روزه کــه نمی تــوان آن را 
دعــا دانســت، هــر چنــد عبــادت اســت( اشــاره فرمــوده و جــواب داده انــد کــه 
ــز کــه  ــی اســت. پــس   روزه نی ــام ربوب ــارت از طلــب رحمــت از مق دعــا، عب
خــود نوعــی طلــب کمــال، رشــد و رحمــت اســت، تمنــا و درخواســتی بســیار 
بااهمیــت می باشــد.1 بنابرایــن بیــن زبــان ســر و زبــان قلــب نیــز دوگانگــی در 
کار اســت؛ یعنــی زبــان ســر چیــزی را می خواهــد کــه زبــان قلب از درخواســت 
ــرای  ــدری ب ــه پ ــده می شــود ک ــی دی ــال گاه ــور مث ــه ط ــد! ب آن ســرباز می زن
هدایــت فرزنــد خــود دســت بــه دعــا برمــی دارد و از خــدای متعــال درخواســت 
می کنــد کــه فرزنــدش در راه خــدا قــدم بــردارد، ولــی همیــن پــدر در مرتبــه 
عمــل کاری می کنــد کــه بــه ضالــت فرزنــد می انجامــد؛ ماننــد معاشــرت های 
نامطلــوب یــا ایجــاد جــو غیــر مناســب در محیــط خانــواده. مســلم اســت کــه 
ــا وقتــی توجــه قلبــی  ــرا ت ــد نیســت، زی خواســته قلبــی ایــن پــدر رشــد فرزن
ــود؛  ــری نخواهــد ب ــی نباشــد، دعــای لفظــی منشــأ اث ــر خواســته زبان ــدم ب مق
ــام  ــی از انج ــد، ول ــود را درخواســت می کن ــه ســامت خ ــد مریضــی ک همانن

1. تفسیر المیزان، ج 10، ص 39.
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هرگونــه عملــی کــه در شــفای او مؤثــر اســت خــودداری می نمایــد. بی گمــان 
در چنیــن مــواردی دعــا نافــذ نیســت.

ــه  ــان العطی ــد: »ف ــام حســن می فرمای ــه ام ــن رابطــه ب ــان در همی امیرمؤمن
ــته اند: »ان  ــخن نوش ــن س ــرح ای ــی در ش ــه طباطبای ــه«.1 عام ــدر النی ــی ق عل
االســتجابه تطابــق الدعــوه فمــا ســاله الســائل منــه تعالــی علــی حســب مــا عقــد 
علیــه حقیقــه ضمیــره و حملــه ظهــر قلبــه هــو الــذی یــؤ تــاه ال مــا کشــف عنــه 
قولــه و اظهــره لفظــه فــان اللفــظ ربمــا ال یطابــق المعنــی المطلــوب کل المطابقــه 
کمــا مــر بیانــه فهــی احســن جملــه و اجمــع کلمــه لبیــان االرتبــاط بیــن المســاله 
و االجابــه«. 2 ناگفتــه نگذاریــم کــه بــه ایــن حــاالت، در روایــات قلــب ســاهی 
گفتــه می شــود. در عــده الداعــی از امــام صــادق نقــل شــده اســت: »ان اهلل ال 
یســتجیب دعائــا بظهــر قلــب ســاه فــاذا دعــوت فاقبــل ثــم اســتیقن باالجابــه«.3 و 
نیــز از حضــرت امیــر نقــل شــده اســت کــه فرمــود: »ال یقبــل اهلل دعــا قلــب اله: 
خداونــد دعــای فــردی را کــه از روی )غفلــت( و بازیگــری دعــا کنــد اجابــت 
نمی فرمایــد«. در تفســیر المیــزان در ذیــل ایــن دو روایــت آمــده اســت: »و الســر 
فیــه عــدم تحقــق حقیقــه الدعــا و المســاله فــی الســهو و اللهــو؛4  راز ایــن عــدم 

اســتجابت آن اســت کــه دعــا از روی حقیقــت نبــوده اســت«.

چند نکته قرآنی پیرامون بحث دعا
1. تالزم فرمان به دعا با استجابت

ــم.  ــت کن ــما را اجاب ــای( ش ــا )دع ــد ت ــرا بخوانی ــم، م ــتجب لک ــی اس ادعون
امــکان نــدارد خــدای متعــال فرمــان بــه دعــا کــردن بدهــد ولــی اجابــت نکنــد، 
ــه امــام رضــا عــرض کــردم: »فدایــت شــوم مــن چنــد  بزنطــی می گویــد: ب
ســال اســت کــه از خــدا درخواســتی دارم و حاجتــم بــه تأخیــر افتــاده و از ایــن 

1. نهج البالغه، نامه 31.
2. المیزان، ج 2، ص 37.
3. عده الداعی، ص 138.

4. تفسیر المیزان، ج 2، ص 39.
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تأخیــر در دلــم شــک و شــبهه ای وارد شــده!« حضــرت می فرماینــد: »... بــه مــن 
بگــو اگــر مــن بــه تــو حرفــی گفتــه باشــم بــه مــن اعتمــاد داری یــا نــه؟« بزنطــی 
ــه چــه کســی  ــه شــما اعتمــاد نداشــته باشــم ب ــد: »فدایــت شــوم اگــر ب می گوی
ــا ایــن کــه شــما حّجــت خدایــی؟!« حضــرت  می توانــم اعتمــاد داشــته باشــم ب
می فرماینــد: »پــس بــه خــدای متعــال اعتمــاد و اطمینــان بیشــتری داشــته بــاش 
کــه تــو در مقابــل وعده هــای الهــی هســتی، ... پــس بــه خــدا بیــش از دیگــران 

اعتمــاد داشــته بــاش تــا بــه دیگــران«.
2. عدم استحقاق ما در استجابت دعا

ــرای  ــه؛ و از فضــل خــدا )ب ــد: )وســئلوا اهلل مــن فضل ــد می فرمای ــرآن مجی ق
ــم  ــا اســتحقاق داری ــه م ــم ک ــد فکــر کنی ــد(. نبای ــع تنگناهــا( اســتمداد جویی رف
کــه تــا دعــا کردیــم خــدا اجابــت کنــد! ایــن اجابت هــا از فضــل الهــی اســت، 
ــد کــه: از فضــل الهــی تقاضــا کنیــد. امــام ســجاد نیــز همیــن  ــذا فرموده ان ل
ــی:  ــا خــودت گفت ــد: »خدای ــان کــرده و می فرماین ــب دعاهــا بی مطلــب را در قال
"وســئلوا اهلل مــن فضلــه"، خــودت فرمــودی: "ان اهلل کان بکــم رحیمــا"، پــس 

ــم«. ــو تقاضــا می کن ــت از ت ــن هــم از فضل ــا م خدای
 3. تضمین استجابت دعا

ــان  ــداع اذا دع ــوه ال ــب دع ــب اجی ــی قری ــی فان ــادی عن ــالک عب )و اذا س
ــت،  ــیار زیباس ــه بس ــن آی ــدون(؛ ای ــم یرش ــی لعله ــوا ب ــی ولیؤمن ــتجیبوا ل فلیس
چــون هفــت بــار خــدای متعــال اســم خــودش را تکــرار کــرده اســت. هرچنــد 
ایــن آیــه بــه دنبــال آیــه 183 ســوره بقــره اســت کــه بحــث مــاه مبــارک رمضــان 
اســت و بــزرگان گفته انــد مناســبتش ایــن اســت کــه بهتریــن زمــان بــرای دعــا 
ــت نیســت،  ــش محدودی ــت معنای ــن اولوی ــا ای ــارک رمضــان اســت، ام ــاه مب م
ــد  ــار خداون ــه هفــت ب ــن آی ــا مناســب اســت. در ای ــرای همــه زمان ه ــا ب و دع
ــت  ــک بچــه را اذی ــد ی ــه اگــر بخواهن ــد ک ــن ... دیده ای ــن م ــن م ــد: م می فرمای
کننــد مــادرش می گویــد بچــه مــن اســت، ایــن یعنــی: اگــر بــا او برخــورد کنیــد 
بــا مــن برخــورد کرده ایــد و مــن حامــی او هســتم، خــدای متعــال در ایــن آیــه 
هفــت بــار بندگانــش را بــه خــودش نســبت می دهــد: و اذا ســألک عبــادی عنــی، 
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ــب،  ــی قری ــو: فإن ــواب بگ ــد، در ج ــؤال می کنن ــن س ــن از م ــدگاِن م ــی بن وقت
ــه کــس  ــم ن ــت می کن ــن اجاب ــب، م ــه شــما، اُجی ــک هســتم ب ــن نزدی ــی: م یعن
دیگــر، دعــوه الــداع اذا دعــاِن، کســره نــون بجــای یــا اســت کــه در اصــل دعانــی 
ــود:  ــرا، و فرم ــد م ــد و صــدا می زن ــا می کن ــن دع ــده م ــی بن ــی: وقت ــوده، یعن ب
فالیســتجیبوا لــی، بایــد اجابــت کننــد ایــن دعوتــی را کــه کــرده ام، ولیؤمنــوا بــی، 
بایــد ایمــان بــه مــن بیاورنــد، لعلهــم یرشــدون، ایمــان بــه مــن بیاورنــد یعنــی 
ــر  ــدرت ب ــدا ق ــه خ ــه این ک ــد ب ــان بیاورن ــی ایم ــد: یعن ــت می گوی ــه؟ روای چ

ــت دارد. اجاب

ایمان به سه صفت الهی در استجابت
ــم و  ــی عل ــت: یک ــم هس ــر ه ــت دیگ ــراه دو صف ــه هم ــت ب ــدرت اجاب  ق
دیگــری رأفــت. چــون گاهــی انســان پــول دارد کــه کمــک کنــد ولــی نمی دانــد 
ــد باشــد  ــد ممکــن اســت همســایه اش نیازمن ــی ندان ــاز دارد، وقت چــه کســی نی
ولــی او نمی دانــد، لــذا کمــک نمی کنــد، پــس در کنــار قــدرت علــم هــم بایــد 
ــاز  ــد چــه کســی نی ــت اســت، گاهــی انســان می دان ــل رأف باشــد، ســومین عام
ــن کــه  ــد. ای ــذا کمــک نمی کن ــی آدم بخیلــی اســت، ل ــول هــم دارد ول دارد و پ
ــرای الصــاق اســت،  ــی ب ــر ادب ــا از نظ ــن ب ــی، ای ــوا ب ــد: ولیؤمن ــرآن می فرمای ق
یعنــی: بنــده مــن بایــد ایمــان بــه مــن بــا تمــام وجــودش بچســبد، یعنــی: ایمــان 
بــه مــن بــا تمــام وجــودش عجیــن شــود، یعنــی بدانــد کــه مــن، هــم قــدرت 
ــن  ــود ای ــم فرم ــه ه ــت. آخــر آی ــم رأف ــم و ه ــم عل ــم، ه ــت کن ــه اجاب دارم ک
ایمــان باعــث رشــد او می شــود، لعلهــم یرشــدون، چــون دعــا بهتریــن وســیله 
تقــرب انســان بــه خداســت. امــام صــادق می فرماینــد: علیکــم بالدعــا فانکــم 
ال تقربــون بمثلــه، بــر شــما بــاد کــه حتمــًا دعــا کنیــد و بدانیــد بــا هیچ چیــز بــه 

ــد. ــدا نمی کنی ــه خــدا پی ــدازه دعــا تقــرب ب ان
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نتیجه
ــه  ــام ســجاد ب ــام ام ــورد اهتم ــب مطــرح شــده در م ــه مطال ــا توجــه ب ب
ــان،  ــظ بی ج ــطح لف ــه از س ــت ک ــی اس ــا حقیقت ــود، دع ــن می ش ــا، روش دع
خــارج بــوده و دارای روح خاصــی اســت کــه همــان ارتبــاط دقیــق بیــن داعــی 
ــل  ــورد تحلی ــا اگــر م ــا شــونده( اســت. حقیقــت دع ــده( و مدعــو )دع )دعاکنن
قــرار گیــرد، بندگــی و عبــادت حضــرت حــق اســت، بــه طــوری کــه می تــوان 
ــی  ــرد، نوع ــورت می پذی ــدگان ص ــوی بن ــه از س ــی ک ــوع عبادت ــر ن ــت ه گف
نیایــش، دعــا و درخواســت لطــف و کرامــت الهــی اســت اگــر زبــان درخواســت 
کنــد، ولــی قلــب در ســراپرده غفلــت باشــد، از گوینــده ایــن الفــاظ درخواســت 
و نیایشــی حقیقــی نیســت. بنابرایــن نتیجــه می گیریــم بهتریــن ســند بــرای فهــم 
ــر و  ــی و تدب ــجاد بررس ــام س ــت ام ــت و معنوی ــم و عظم ــه ای از عل گوش

ــد. ــجادیه می باش ــه س ــجاد در صحیف ــام س ــای ام ــق در دعاه تعم
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کرامت انسانی در سیره و سخن امام زین العابدین
حمیدرضامطهری1

چکیده
کرامــت انســانی، بــه عنــوان یکــی از ارزش هــای اســالمی و انســانی، 
مــورد توجــه امــام ســجاد بــوده و همــواره بــدان اهتمــام داشــتند. 
ــالمی  ــه اس ــه جامع ــت ک ــیعیان در دوره ای می زیس ــارم ش ــام چه ام
ــوی، دچــار  ــان ام ــژه حاکم ــه وی ــای پیشــین، ب ــر سیاســت  خلف در اث
ــای  ــالمی، ارزش ه ــای اس ــر ارزش ه ــالوه ب ــود؛ ع ــده ب ــاط ش انحط
ــن  ــه فراموشــی ســپرده می شــد. در ای ــه و ب ــده گرفت انســانی هــم نادی
ــد،  ــت بودن ــار غرب ــم دچ ــه ه ــت در مدین ــه اهل بی ــرایط ک ش
حضــرت علــی بــن الحســین رهبــری شــیعیان را برعهــده گرفــت. 
او بــرای نجــات جامعــه و احیــای ارزش هــای دینــی و انســانی، تــالش 
ــای  ــت انســانی، راه  کاره ــای کرام ــتای احی ــی داشــت و در راس فراوان
ــان  ــزت انس ــه ع ــام ب ــون اهتم ــواردی چ ــت. م ــه کار بس ــی ب مختلف
ــض  ــه، دوری از تبعی ــات جامع ــه نج ــام ب ــگاه واالی او، اهتم و جای
ــان را  ــزت آن ــظ ع ــران و حف ــم فقی ــیتی، تکری ــض جنس ــژادی، تبعی ن

ــت. ــانی دانس ــت انس ــه کرام ــه ب ــای توج ــوان از نمونه ه می ت
 ،ــجاد ــام س ــی ام ــه زندگ ــی ب ــا نگاه ــم ب ــتار برآنی ــن نوش در ای
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــرت م ــخن آن حض ــیره و س ــم را در س ــن مه ای
داده و بــه ایــن پرســش پاســخ دهیــم، کرامــت انســانی در ســیره امــام 
ــی در  ــه اقدامات ــام چ ــته و ام ــی داش ــه جایگاه ــن چ زین العابدی

ــد؟ ــتا انجــام داده ان ــن راس ای
واژگان کلیــدی:  امــام ســجاد، کرامــت انســانی، عــزت انســانی، 

حق جویــی.

1. استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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مقدمه
دیــن اســام بــه ارزش هــای انســانی و کرامــت انســانی اهتمــام ویــژه دارد و 
ــان  ــیره و ســنت معصوم ــرآن، س ــات ق ــم در آی ــن مه ــد. ای ــد می  کن ــه آن تأکی ب
مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه و توجــه بــه ارزش ذاتــی آن از جهــت انســان بــودن 
ــن  ــراد، ای ــن اف ــی دی ــان و حت ــس، زب ــژاد، جن ــگ، ن ــژه ای دارد؛ رن ــت وی اهمی

ــداده اســت. ــرار ن ــر ق ارزش را تحــت تأثی
ــر  ــم را ب ــم اســام، ارزش و تکری ــی تعالی ــع اصل ــوان منب ــه عن ــم ب ــرآن کری ق

ــد:  ــرده و می فرمای ــاق ک ــدان آدم اط ــام فرزن تم
یبــاِت  ْمنــا بَنــی آَدَم َو َحَمْلناُهــْم فـِـی الْبـَـرِّ َو الْبَْحــِر َو َرَزْقناُهــْم ِمــَن الطَّ َو لََقــْد كرَّ

ــْن َخَلْقنــا تَْفضیــال1.  ْلناُهــْم َعلــی كثیــٍر ِممَّ َو فَضَّ
عامه طباطبایی در تفسیر این آیه می گویند:

... مــراد از آیــه، بیــان حــال جنــس بشــر اســت، صرف نظــر از کرامت هــای 
خــاص و فضائــل روحــی و معنــوی کــه بــه عــده ای اختصــاص داده... . 2

ــه  ــانی آن را ب ــت انس ــث از کرام ــز در بح ــری نی ــی جعف ــه محمدتق عام
کرامــت ذاتــی و ارزشــی تقســیم کــرده و آیــه فــوق را ناظــر بــه کرامــت ذاتــی 

ــد:  ــته و می گوی ــان دانس انس
ایــن آیــه بــا کمــال صراحــت اثبــات می کنــد خداونــد متعــال فرزنــدان آدم 
را ذاتــًا مــورد تکریــم قــرار داده و آنــان را بــرای مقــداری فــراوان از کائنــات 

ــت.  برتری داده اس
ایشان در ادامه بر لزوم رعایت این حق تأکید کرده و می  گوید: 

ــه  ــر ب ــرای همدیگ ــت را ب ــت وحیث ــن کرام ــد ای ــانی بای ــراد انس ــه اف هم
ــد.3 ــف ببینن ــر آن مکل ــود را در براب ــند و خ ــق بشناس ــک ح ــوان ی عن

ــد.  ــد کرده  ان ــر آن تأکی ــته و ب ــر داش ــوع را مدنظ ــن موض ــز ای ــان نی معصوم
ــی  ــراد نظام ــوق اف ــت حق ــاره رعای ــان درب ــتورات و ســخنان آن بســیاری از دس

1. سوره اسراء، آیه 70.
2. طباطبایی، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، ج 13، ص 214.

3. محمدتقــی جعفــری، تحقیــق در دو نظــام حقــوق جهانــی بشــر از دیــدگاه اســالم و غــرب و تطبیــق آن دو بــر 
یکدیگــر، ص 224.
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ــرا بیشــتر  ــوده اســت؛ زی ــه رســول خــدا ب ــا از ناحی ــی در جنگ ه و غیرنظام
ــه  ــه ب ــانی ک ــرکان و کس ــتان، مش ــا بت پرس ــرت ب ــان آن حض ــا در زم جنگ  ه
 ادیــان آســمانی معتقــد نبودنــد،  اتفــاق می  افتــاده اســت. بــا ایــن حــال، پیامبــر
ــان، کــودکان و ســالخوردگان1  ــر رعایــت حــال زن دســتورهای ویــژه ای مبنــی ب

ــد.2 ــتورات برخــورد می کردن ــن دس ــان ای ــا خاطی ــتند و ب داش
در ســخنان امامــان نیــز دســتورهایی دربــاره رعایــت حــال مــردم بــدون توجه 
ــان  ــه امیرمؤمن ــن آن هــا وجــود دارد، چنان ک ــی دی ــان و حت ــگ، زب ــژاد، رن ــه ن ب

ــد:  ــک اشــتر می فرمای ــه مال ــاره خطــاب ب علــی در این  ب
وال تکونــن علیهــم ســبعا ضاربــا، فانهــم صنفــان: امــا آخ لــک فی  الدیــن و امــا 

ــر لــک فــی الخلق؛3 نظی
ــان دو  ــرا آن ــاش، زی ــده مب ــوان درن ــد حی ــردم مانن ــر م ــو ب ــک ت ای مال
ــش. ــو در آفرین ــد ت ــا همانن ــتند و ی ــو هس ــی ت ــرادر دین ــا ب ــد: ی گروه ان
ــی از  ــه یک ــت ک ــر آن اس ــور، بیان گ ــای مذک ــات و گزارش ه ــات، روای آی
مــوارد بــا اهمیــت در اســام و دســتورات معصومــان، ارزش و کرامــت ذاتــی 
انســان اســت. ایــن مهــم در ســیره و ســخنان امــام چهــارم زین العابدیــن هــم 

مــورد توجــه ویــژه بــوده اســت.
ــار و ســخنان  ــش، گفت ــه روش، من ــا نگاهــی ب ــا ب ــم ت ــن نوشــتار برآنی در ای
ــانی در  ــت انس ــی آن دوران، کرام ــای بحران ــژه در فض ــه وی ــجاد ب ــام س ام
ــه  ــم ک ــخ دهی ــش پاس ــن پرس ــه ای ــوده و ب ــی نم ــرت را بررس ــیره آن حض س
ــوده و آن  ــی ب ــه جایگاه ــجاد دارای چ ــام س ــدگاه ام ــانی از دی ــت انس کرام

ــد؟ ــام دادن ــه انج ــن زمین ــی در ای ــه اقدامات حضــرت چ
بــرای تبییــن ایــن نکتــه و پاســخ به پرســش فــوق، ضمن اشــاره بــه برخــی مؤلفه های 

کرامــت انســانی، چگونگی اهتمام امــام زین العابدیــن را بیــان خواهیم کرد. 
1. ر.ک. حّر عاملی، وسایل الشیعه، ج 15، ص 59-58.

ــد  ــد محم ــق مســعد عبدالحمی ــد مســند الحــارث، تحقی ــة الباحــث عــن زوائ ــی اســامه، بغی ــن اب 2. حــارث اب
ــای  ــتانه در جنگ ه ــر دوس ــوق بش ــی حق ــی تاریخ ــری، بررس ــا مطه ــز حمیدرض ــعدنی، ص 207 و نی الس

ــار 1391، ص 7 – 24]. ــماره 49، به ــالم، ش ــخ اس ــه تاری ــر، [ فصل نام پیامب
3. نهج البالغه، نامه 53.
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مهم ترین محورهای جایگاه کرامت انسانی در سیره امام سجاد
1. اهتمام به عزت انسانی

عــزت یکــی از صفــات خداونــد متعــال اســت کــه آن را بــه بندگانــش عطــا 
کــرده اســت؛ خداونــد عــزت بندگانــش را نیــز دوســت دارد. عــزت از مهم تریــن 
ــورد  ــات م ــات و روای ــه در آی ــت انســانی اســت ک ــه کرام ــتیابی ب ــای دس راه ه
توجــه قــرار گرفتــه اســت؛ لــذا عواملــی چــون خدابــاوری، اطاعــت خداونــد و 
تقــوای الهــی را بــه عنــوان عوامــل آن برشــمرده اند کــه ضمــن بررســی آن هــا، 

ــاره اشــاره خواهیــم کــرد. بــه نمونه هایــی از ســیره حســینی در ایــن ب
1-1- خدا باوری و اطاعت الهی

یکــی از مهم تریــن راه هــای دســت  یابی بــه عــزت، بــاور داشــتن خداونــد و 
اطاعــت الهــی می  باشــد. بــاور بــه ایــن کــه عــزت تنهــا از آن خداونــد اســت و 
ُة َجمیعــًا  ــزَّ ــِه الْعِ َة َفلِلَّ ــزَّ آن را بــه هــر کــه بخواهــد می دهــد. »َمــْن کاَن یریــُد الْعِ
ــزت خــاص  ــام ع ــه( تم ــد ک ــزت اســت )بدان ــب ع ــس طال ــر ک ــِه....«؛1 »ه إِلَی

خداونــد اســت«.
ــد: »ان اهلل  ــته و فرمودن ــد دانس ــزت را از آن خداون ــز ع ــدا نی ــول خ  رس
تعالــی یقــول کل یــوم؛ انــا ربکــم العزیــز، فمــن اراد العزالداریــن فلیطــع العزیــز«؛ 
ــز شــما هســتم، پــس  ــروردگار عزی ــد: مــن پ ــی هــر روز می فرمای »خــدای تعال
هرکــس خواهــان عــزِت دو جهــان اســت، بایــد کــه از )خــدای( عزیــز اطاعــت 
کنــد«.2 امــام علــی عــزت را در اطاعــت الهــی دانســته و فرمودنــد: »اَِذا َطَلبــَت 
ــِة«؛ »هــرگاه جویــای عــزت شــدی، آن را در اطاعــت خــدا  ــُه بِالُطاَع ــز َفاطلبُ العِ

جســتجو کــن«.3
بنابرایــن عــزت انســانی در گــرو طلبیــدن آن از خــدای عزیــز اســت؛ اوســت 
ــز  ــد و دوســتانش در ســایه عــزت او عزی ــد عــزت می  ده ــه را بخواه ــه هرک ک
ــم  ــد: »الله ــا می کردن ــه دع ــز این گون ــجاد نی ــام س ــه ام ــان ک ــوند چن می ش

1. سوره فاطر، آیه 10.
2. متقی هندی، كنزالعمال، ص 43101؛ محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج 3، ص 1958.

3. محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج 3، ص 1959.
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انــی اَخَلصــُت بِانقِطاِعــی اِلیــَک َو اَقبَللــُت بُِکلــی َعَلیــَک َو َصَرفْــُت َوجهــی َعَمــن 
ــه مهــم آنکــه امــام زین العابدیــن در ادامــه ایــن  ــِدَک«؛1 نکت ــی رِف ــاُج اِل یَحت
دعــا درخواســت از غیــر خــدا را نشــان کم خــردی و گمراهــی عقــل دانســته و بــا 
تأکیــد بــر آن تصریــح کــرده و چنیــن بــا خــدا نجــوا می کنــد: »َرأیــُت اَنَّ َطَلــَب 

الُمحتــاِج اِلــَی الُمحتــاِج َســَفٌه مـِـن َرأیـِـِه َو َضلَّــُة مـِـن َعقلـِـِه«.
ــر خــدا را  ــا، درخواســت عــزت از غی ــن دع ــه همی ــام ســجاد در ادام ام
ســبب ذلــت دانســته و چنیــن خــدا را می خوانــد »فکــم َقــد رأیــُت یــا اِلهــی مـِـن 
اُنــاس َطَلبــُوا العـِـزَّ بِغیــرَک َفَذلـّـوا؛ چــه بســا افــرادی را کــه مــن دیــده ام عــزت را 
از غیــر تــو طلــب کــرده و بــه خــواری افتاده انــد« 2 و در جــای دیگــر شــرافت 
را در طاعــت الهــی و عــزت را در عبــادت پــروردگار دانســته و بــا خــدا چنیــن 
تْــُه ِعباَدتَــک«.3 می گویــد »فــاَن الشــریَف َمــن َشــَرَفتُْه طاَعتَــَک و العزیــَز َمــن اََعزَّ

اعتقــاد بــه این کــه عــزت انســان و تمــام هســتی از آن خداونــد اســت انســان 
را بــه چنــان مرتبــه ای از خدابــاوری، رضــا و تســلیم در برابــر او می رســاند کــه 
همه چیــز را در خــدا و از خــدا می دانــد، نکتــه ای کــه در ســخنان و رفتــار علــی 
بــن الحســین دیــده می شــود چنانکــه خیــر دنیــا و آخــرت را بــرای فرزنــدان 

ــد: ــد می خواه ــد و از خداون ــب می کن طل
 اَللُهــمُّ َواجَعلنــی فـِـی َجمیــِع ذلــَک ِمــَن الُمصلِحیــَن بِســؤالی اِیــاَک الُمنِجحیــَن 

لــِب اِلیــَک َغیــَر الَممنُوعیــَن بِالتَــوُكِل َعلیــَک؛4  بِالطَّ
ــم و از  ــاز بخواه ــو نی ــا از ت ــه حــاالت تنه ــه در هم ــن ک ــان ک ــا چن خدای
شایســتگان باشــم و بــا درخواســت کــردن از تــو از کام یافتــگان بــه شــمار 
ــغ  ــان دری ــه نعمــت را از آن ــو از کســانی باشــم ک ــر ت ــوکل ب ــا ت ــم و ب آی

ــرده ای؛  نک
هرچــه ســختی ها بیشــتر می شــود ایــن ویژگــی نمایان  تــر می گــردد و 
حکــم خــدا را عیــن عدالــت دانســته و خــدا را چنیــن خطــاب می کنــد: »ال اَمــَر 

1 صحیفه سجادیه، ص 117 )دعای 28(.. 
2. همان.

3. همان ص 140، دعای 35.

4. همان ص 105، دعای 25.
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ِــیَّ َقضُاؤنــک«1و در جــای دیگــر  ــدٌل ف ــَک َع ِــیَّ ُحکُم ــِرک مــاِض ف ــَع اَم ــی َم ل
از خداونــد چنیــن درخواســت می کنــد: »خدایــا ... چنــان کــن کــه جــز در پــی 

خشــنودی تــو نــروم«.2
در جای جــای  آن حضــرت  کلمــات  در  را  اوج خدابــاوری  نشــانه های 
ــه  ــد ک ــوان دی ــام می ت ــام هم ــه آن ام ــای عرف ــژه در دع ــه وی ــه ســجادیه ب صحیف
ــد آغــاز شــده و  ــا ســتایش خداون ــوده و ب ــی ب در بردارنــده مضامیــن واال و عال

همه چیــز را در خــدا و از خــدا می دانــد و چنیــن او را می خوانــد: 
ــَماَواِت َو األْْرِض، َذا  ِ َربِّ الْعالَِمیــنَ اللَُّهــمَّ لـَـک الَْحْمــُد بَِدیــَع السَّ الَْحْمــُد هلِلَّ
ــوٍق،  ـِـَق کلِّ َمْخُل ُــوهٍ، َو َخال َــَه کلِّ َمْأل ــَرامِ، َربَّ األْْربَــاِب، َو إِل ــَاِل َو اإْلِک الَْج
َو َوارَِث کلِّ َشــی ءٍ، لَیــَس کِمثْلـِـِه َشــی ٌء، َو اَل یْعــُزُب َعنـْـُه ِعْلــُم َشــی ءٍ، َو ُهــَو 

بـِـکلِّ َشــی ءٍ ُمِحیــٌط، َو ُهــَو َعَلــی کلِّ َشــی ءٍ َرقِیــب.3 
ــه  ــن ب ــرت زین العابدی ــاد حض ــاد و اعتم ــق اعتق ــای عم ــات گوی ــن کلم ای
ــی از  ــد. در یک ــه او می دان ــته ب ــز را وابس ــه همه چی ــن ک ــت و ای ــد اس خداون

ــد:  ــاز می کن ــن راز و نی ــد چنی ــا خداون ــا ب دعاه
ــراءِ  ــُر الُفَق ــَا اَفَق َ ــَک، َو اَن ــَن یََدی ــاُدَک بَی ــُن ِعب ــا نَح ــاءِ، ه ــی االغنی ــا َغن ی

ــَک.4 ــا ِبَمنعِ ــع َرجاَءن ــعَِک َو التَقَط ــا بُِوس ــا َقتَن ــر ف ــَک، َفاجبُ الی
و در جای دیگر می فرماید: 

ُه ِخــذالُن الخاذِلیــَن و مــن اَعَطیــُت لـَـم  اللهــم انــک َمــن والیــَت لـَـم یَُضــرُّ
َــم یُغــِوهِ اضــال الُمضلیــن؛  ینُفُصــُه َمنــُع المانِعیــن و َمــن َهَدیــت ل

خدایــا هرکــه را تــو یــاری کنــی خــذالن دیگــران بــه او ضــرر نرســاند و 
هــر کــه را تــو عطــا کنــی منــع دیگــران چیــزی از او نکاهــد و آن کــه را 

تــو هدایــت کنــی ضالــت گمراهــان از راه بیــرون نبــرد5 
و در جــای دیگــر چنیــن آمــده اســت: »اللهــم ال اَشــُکو اِلــی اََحــٍد ســواک َوال 

1. همان ص 90، دعای 21.
2. و ال تَُغیِر لی اسمًا ...التَبعًا ااِل لَِمر ضاتک )صحیفه سجادیه، ص 200، دعای 47(.

3. همان، ص 185، دعای 47.
4. همان، ص 49، دعای 10.

5. همان، ص 36، دعای 5.
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اَســتعیُن بحاکــٍم َغیــِرک«.1
ایــن کلمــات و نیــز رفتــار امــام ســجاد نشــان از دلدادگــی آن حضــرت 
بــه خــدای متعــال داشــته و ایــن کــه همه چیــز را از او و وابســته بــه او می دانــد.

1-2- تقوای الهی و اجتناب از معاصی
 یکــی از راه هــای دســت  یابی بــه عــزت و درجــات واالی انســانی پرهیــز از 
معاصــی اســت. در واقــع میــان ایــن دو، رابطــه ای دوســویه برقــرار اســت؛ یعنــی 
ــگاه آدمــی می شــود، درک  ــار و جای ــن اعتب ــاال رفت ــوا باعــث ب ــان کــه تق همچن
عظمــت الهــی توســط انســان، باعــث اســتحکام جایــگاه او در میــان موجــودات 
ــاه و  ــا گن ــد و ب ــگاه بکوش ــن جای ــظ ای ــا در حف ــد ت ــده و او را وادار می کن ش
ــد توجــه داشــته باشــد کــه  ــع انســان بای ــد. در واق ــع ننمای ــت آن را ضای معصی
ارتــکاب گنــاه و معصیــت خداونــد، انســان را خــوار و ذلیــل کــرده و اعتبــار او 

را می کاهــد.
پیامبــر اکــرم راه اعتــای انســان را پــروای الهــی معرفــی کــرده و می فرمایــد: 
»َمــن اَراَد اَن یَُکــوَن اََعــَز النــاِس َفلیتـَـِق اهلّل«؛ »هرکــه می خواهــد عزیزتریــن مــردم 

باشــد، بایــد از خــدا پــروا داشــته باشــد«.2
ــته و  ــان دانس ــاه را توأم ــز از گن ــس و پرهی ــت نف ــی کرام ــام عل ام
ــةِ«؛ »کســی کــه  می فرمایــد: »َمــن َکُرَمــت َعَلیــهِ نَفَســُه لَــم یَهِنَهــا بِالَمعِصیَ

ــد«.3 ــوار نمی کن ــاه خ ــا گن ــد، آن را ب ــی باش ــرای او گرام ــش ب جان
امــام ســجاد ایــن نکتــه را در کلمــات نورانــی خــود مــورد توجــه 
ــرده اســت از  ــاره ک ــدان اش ــه ب ــف صحیف ــای مختل ــرار داده و در دعاه ق

ــد:  ــن می خوان ــد را چنی ــتعاذه، خداون ــای اس ــه در دع جمل
اللهــم انــی اَُعوُذبــَک ِمــن َهیَجــاِن الِحــرِص َو ُســورِة الَغَضــب و َغَلبـَـِة الَحَســد... 
ــدی... و  ــِة اله ــوی و ُمخالََف ــِة الَه ــِة و متابََع ــِة الحمیّ ــهوة و َمَلَک ــاِح الَش َو اِلح

ــة؛ ــتِصغاِر المعصی ــم َو اْس ــی الَمأثَ االصــراِر َعَل
1. همان، ص 62، دعای 14.

ــاِس  ــَرم الن ــوَن اَك ــَب اَن یَُک ــن اََح ــد: َم ــر می فرمای ــای دیگ ــوار، ج 74، ص 169 در ج ــی، بحاراالن 2. مجلس
. ــِق اهللَّ فَلیت

3. محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج 4، ص 3335.
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ــرار  ــد... و اص ــه حس ــب و غلب ــدت غض ــدی و ش ــر آزمن ــدا از ش  خداون
شــهوت و چیرگــی عصبیــت... و نیــز از اصــرار بــر گنــاه و کوچک شــمردن 

ــرم.1  ــاه می ب ــو پن ــه ت آن ب
ــن  ــد چنی ــاره از خداون ــدد در این ب ــت های متع ــن درخواس ــه ضم و در ادام

ــرةِ«. ــار الصغی ــریرة َو احتِق ــوءِ الَس ــن ُس ــَک مِ ــوُذ ب ــد: »َو نُع طلــب می کن
3. اخالق مداری در برخورد با دشمنان و مخالفان

ــا  ــورد ب ــو در برخ ــار نیک ــن رفت ــام زین العابدی ــای ام ــی از ویژگی ه یک
مخالفــان و حتــی دشــمنان بــود. ایــن مهــم در رفتــار آن حضــرت بــا هشــام بــن 
ــروان،  ــن م ــًا آشــکار اســت. او در عصــر خافــت عبدالملــک ب اســماعیل کام
ــا خشــونت رفتــار می کــرد؛  ــه مــردم ب )66 ـ 86( والــی مدینــه بــود و نســبت ب
ــه  ــی ک ــی داد. زمان ــین را آزار م ــن حس ــی ب ــه عل ــش از هم ــاره، بی در این ب
ولیــد بــن عبدالملــک )96ـ  86( بــه حکومــت رســید او را برکنــار کــرد و دســتور 
داد او را در جایــی قــرار داده تــا افــرادی کــه حقوقشــان توســط او پایمــال شــده 
از وی بازخواســت کننــد. لــذا مــردم از او انتقــام گرفتنــد. امــا او خــود بیــش از 
همــه از امــام زین العابدیــن می ترســید، زیــرا بیــش از همــه بــه آن حضــرت 
بــدی کــرده بــود هنگامــی کــه امــام ســجاد بــه او رســید بــر خــاف انتظــار 
او بــه وی ســام کــرد و نــه تنهــا متعــرض او نشــد بلکــه بــه نزدیــکان خــود نیــز 
دســتور داد تــا کســی متعــرض او نشــود و ضمــن اظهــار ناراحتــی از آنچــه بــرای 
هشــام پیــش آمــده از وی خواســت تــا اگــر کمکــی نیــاز دارد از امــام بخواهــد. 
ــود از کســی جــز  هشــام کــه چنیــن انتظــاری نداشــت و پیــش از ایــن گفتــه ب
علــی بــن الحســین نمی ترســم بــا دیــدن ایــن وضعیــت گفــت: »اهلَلُّ اَعَلــُم َحیــُث 

یَجعــَل رِســالَتَُه2«. 3
امــام زین العابدیــن در یکــی از دعاهــای خــود خداونــد را چنیــن 

نــد:  می خوا

1 صحیفه سجادیه، ص 45، دعای 8..
2 تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 283، تاریخ طبری، ج 6، ص 428. ابن سعد، طبقات الکبری، ج 5 ص 170.. 

3. سوره انعام، آیه 124.
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اللهــم صــِل علــی محمــٍد و آلــه و ســددنی الن اعــارض مــن غشــن بالنصــح و 
اجزنــی مــن هجرنــی بالبــر واثیــب مــن حرمنــی بالبــذل و اكافــی مــن قطعنــی 
ــنه و  ــکر الحس ــر و ان اش ــن الذك ــی حس ــی ال ــن اغتابن ــف م ــة و اخال بالصل

اغضنــی عــن الســیئة؛1 
خدایــا مــرا بــر آن دار کــه خیرخــواه کســی باشــم کــه بدخــواه مــن اســت 
و بــه آن کســی کــه از مــن کنــاره می گیــرد پاســخ نیــک دهــم و بــه کســی 
کــه مــرا محــروم می کنــد بخشــش کنــم و کار کســی را کــه از مــن می بــرد 
بــا آشــتی تافــی کنــم و کســی را کــه غیبــت مــن را می کنــد بــه نیکــی یــاد 

کنــم و خوبــی را ســپاس گفتــه و از بــدی چشــم بپوشــم.
ــه  ــد را ب ــد می خواهــد کــه پاســخ همســایگان ب و در جــای دیگــر از خداون

ــد: ــا می کن ــن دع ــی داده و چنی نیک
 َواجَعلنـِـی اللَُّهــَم اَجــِزی بِاالحســاِن ُمســیئَُهم َو اُعــِرُض بِالتَجــاُوِز َعــن ظالمیِهــم 

َو اَســتَعِمُل ُحســَن الَظــنِّ فـِـی َكافَتِِهــم؛2 
خدایــا چنــان مــرا بــر آن دار کــه رفتــار همســایگان بــد کــردار خــود را بــه 
نیکــی پاســخ دهــم و از ستمگرانشــان درگــذرم بــی آن کــه بــه ایشــان ســتم 

نمایــم و دربــاره همــه آن هــا گمــان نیــک بــرم.
یکــی دیگــر از اقدامــات عملــی حضــرت زین العابدیــن در ایــن رابطــه، 
رفتــار آن حضــرت بــا یکــی از خویشــان خــود بــود کــه نســبت بــه آن حضــرت 
ــه او  ــه در خان ــبانه ب ــد و ش ــاکت مان ــگام س ــام در آن هن ــود. ام ــی نم بی  احترام
ــام  ــه ام ــده ک ــن آم ــری چنی ــزارش دیگ ــرد.3 در گ ــی ک ــت و از او دل  جوی رف
ســجاد در بیــرون مســجد مــورد بی احترامــی مــردی قــرار گرفــت. اطرافیــان 
امــام بــه او حملــه ور شــدند؛ امــام زین العابدیــن ضمــن جلوگیــری از یــاران 
ــه او  ــم ب ــزار دره ــود ه ــرار داده و فرم ــش ق ــف و بخش ــورد لط ــود، او را م خ
بخشــیدند. آن مــرد کــه شــرمنده رفتــار امــام شــده بــود بــه امــام گفــت: »گواهــی 

1. صحیفه سجادیه، ص 83، دعای 20.
2. همان، ص 109، دعای 29.

3. ابن كثیر، البدایة و النهایه، ج 9، ص 105.
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ــر آن حضــرت  ــه ب ــرادی ک ــام همــه اف ــری«.1 ام ــد پیغمب ــو فرزن ــه ت می دهــم ک
ســتم کــرده بودنــد را در دعــای خــود بخشــید و از خداونــد خواســت کــه آن هــا 

را ببخشــد و چنیــن درخواســت کــرد: 
خداونــدا هــر کــدام از بندگانــت کــه از جانــب آن هــا بــه مــن آزاری رســیده 
و زنــده هســتند اگــر مــن بــر آن هــا حقــی دارم آن هــا را بخشــیدم تــو هــم 
ــد آن هــا  ــه وســیله آن بــدی کــه در حــق مــن کرده ان از آن هــا درگــذر و ب

را متوقــف نکــن.2 
ــه  ــت ک ــه اس ــن نکت ــای ای ــجاد گوی ــام س ــخنان ام ــات و س ــن اقدام ای
ــه  ــام حســین در فکــر نجــات هم ــوارش ام ــدر بزرگ ــد پ آن حضــرت، مانن
ــد. ــدان ســتم کرده ان ــن خان ــر ای ــی دشــمنان و آن هــا کــه ب ــد حت انســان ها بودن

4. حق طلبی و عدالت خواهی
کــه  هســتند  ارزش هایــی  مهم تریــن  از  عدالت خواهــی  و  حق طلبــی 
ــرده و  ــد ک ــریعت رش ــتر ش ــن  رو، در بس ــد؛ ازای ــی دارن ــرت آدم ــه در فط ریش
ــانی  ــت انس ــا کرام ــط ب ــات مرتب ــه، از موضوع ــن دو مقول ــد. ای ارزش می یابن
ــه  ــوده، وجــود و تقویــت آن دو در هــر جامعــه نشــان از اهتمــام آن جامعــه ب ب
ارزش هــا و کرامــت انســانی دارد. در عصــر امــام ســجاد بــه دالیــل سیاســی، 
ــه تحــت  ــده و جامع ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــم ب ــن مه ــی ای ــی و مذهب اجتماع
ــامی  ــه اس ــت جامع ــود. حاکمی ــاوت ب ــه آن بی تف ــبت ب ــت، نس ــر حاکمی تأثی
ــه و  ــه گرفت ــر فاصل ــای پیامب ــری از آرمان ه ــرن اول هج ــه ق ــان نیم در هم
بــا نادیــده گرفتــن دســتورات آن حضــرت و زیــر پــا نهــادن ارزش هــای عصــر 
نبــوی در مســیر انحــراف قــرار گرفــت اگــر چــه امــام علــی تــاش فراوانــی 
کردنــد تــا انحرافــات را اصــاح نمــوده و جامعــه را بــه وضعیــت عصــر رســول 
خــدا هدایــت کننــد، امــا کارشــکنی منافقــان و دشــمنان مانــع تحقــق اهــداف 
ــال صلحــی  ــه دنب ــس از شــهادت آن حضــرت و ب ــذا پ ــد؛ ل آن حضــرت گردی
ــار  ــت جامعــه اســامی در اختی ــل شــد، حاکمی ــی تحمی ــام مجتب ــر ام ــه ب ک

1. همان.
2. صحیفه سجادیه، ص 149، دعای 39.
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ــای  ــت ج ــاد و بدع ــض، فس ــم، تبعی ــن دوران، ظل ــت. در ای ــرار گرف ــان ق اموی
ــاد  ــژادی و فس ــی و ن ــض طبقات ــت. تبعی ــی را گرف ــی و حق طلب عدالت خواه
ــامی  ــه اس ــت جامع ــا هوی ــه نه تنه ــد ک ــواردی بودن ــن م ــی از مهم تری اجتماع

ــد.  ــد می کردن ــم تهدی ــانی را ه ــوق انس ــه حق بلک
 امویــان بــا احیــای ارزش هــای جاهلــی عــرب و نادیــده گرفتــن ارزش هــای 
ــن  ــیدند. اوج ای ــه می کوش ــادن حــق، در انحــراف جامع ــا نه ــر پ اســامی و زی
 ــدا ــول خ ــدان رس ــهادت فرزن ــا و ش ــان کرب ــوان در جری ــراف را می ت انح
ــتند،  ــوی می دانس ــت نب ــود را وارث حکوم ــه خ ــی ک ــرد. حکومت ــاهده ک مش
فرزنــدان آن حضــرت را بــه طــرز مظلومانــه ای بــه شــهادت رســانده و اهل بیــت 
آن حضــرت را بــه اســارت بردنــد. امویــان در ادامــه اقدامــات خــود، حــرم نبــوی 
را آمــاج حملــه  قــرار داده و حرمــت شــهر رســول خــدا و در ادامــه حرمــت 
کعبــه را نیــز رعایــت نکردنــد بــه طــوری کــه بــا فاصلــه کمتــر از ده ســال، دو 
مرتبــه خانــه کعبــه تخریــب شــد.1 اهل بیــت در چنــان وضعیــت اســفناکی قــرار 
گرفتــه بودنــد کــه در زادگاه و حــرم جــد خــود، حامــی و یــاور چندانــی نداشــتند 
ــه  ــه و مدین ــد: »در مک ــه می فرمای ــن رابط ــن در ای ــام زین العابدی ــه ام چنانک

بیســت نفــر یافــت نمی شــود کــه مــا را دوســت بدارنــد«.2
در چنیــن فضــا و شــرایطی، امــام ســجاد هیچ گونــه ســتمی را برنمی تابــد 
ــد:  ــن می خواه ــد و چنی ــرار نده ــان ق ــی ظالم ــد او را حام ــدا می خواه و از خ
ــُروَم  ــًا، أَْو نَ ــُذَل َمْلُهوف ــًا، أَْو نَْخ ــَد َظالِم ــن... أَْن نَْعُض ِــک مِ ــوُذ ب ــی أَُع ــمَّ إِن »اللَُّه
ــتمگری را  ــه س ــرم از این ک ــاه می ب ــو پن ــه ت ــا ب ــق«؛3 »خدای ــا بَِح ــَس لَنَ ــا لَی َم
یــاری کنــم یــا ســتمدیده ای را خــوار کــرده و یــا چیــزی را قصــد کنــم کــه در 
ــا او را در  ــروردگار خــود می خواهــد ت ــدارم«. در دعــای دیگــر از پ ــی ن آن حق
ــٍد َو آلـِـِه، َو َحلِّنِی  بســط عدالــت و رفــع ظلــم یــاری دهــد؛ »اللَُّهمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــه حــره،  ــه )ســیدعلیرضا واســعی، واقع ــردم مدین ــم و ســركوب شــدید م ــداد مه ــن روی ــرای آگاهــی از ای 1. ب

ــی(. ــنت های جاهل ــی و س ــای دین ــی ارزش ه رویاروی
ــه، ج 4، ص 104،  ــرح نهج البالغ ــی، ش ــد معتزل ــی، ج 8، ص 209. ابن ابی الحدی ــی، االغان ــرج اصفهان 2. ابوالف

ثقفــی كوفــی، الغــارات، ج 2، ص 573.
3. صحیفه سجادیه، ص 45 دعای 8.
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الِِحیــَن، َو أَلْبِْســنِی زِینَــَة الُْمتَّقِیــَن، فـِـی بَْســِط الَْعــْدِل ...«.1 بِِحْلیــِة الصَّ
5. حمایت از مظلوم و مقابله با ظالم

امــام ســجاد هیــچ گاه در کنــار ظالمــان و حاکمــان مســتبد قــرار نگرفــت 
و از آن هــا حمایــت نکــرد. در راه حمایــت از مظلومــان و بــرای بیــدار ســاختن 
خفتگانــی کــه بــا وجــود ظلــم و بی عدالتــی چشــم بــر هــم نهــاده و خــود را بــه 
غفلــت می زدنــد، بــا زبــان دعــا، بــه میــدان آمــد و خداونــد را بــه عنــوان یــاور 

مظلومــان معرفــی کــرد و چنیــن فرمــود: 
یــا َمــْن اَل یْخَفــی َعَلیــِه أَنْبـَـاُء الُْمتََظلِِّمیــَن َو یــا َمــْن اَل یْحتـَـاُج فـِـی َقَصِصهـِـْم 
ــاِهِدیَن َو یــا َمــْن َقُربـَـْت نُْصَرتـُـُه مـِـَن الَْمْظُلومِیــَن َو یــا َمْن  إِلـَـی َشــَهاَداِت الشَّ

الِِمیــَن ...2  بَُعــَد َعْونـُـُه َعــِن الظَّ
و در جای دیگر از خدا چنین درخواست کردند: 

اللهــم انــی اَعتَــِذُر اِلیــَک مـِـن َمظُلــومٍ ُظلــَم بَحضَرتــی َفَلــم اَنَصــرَه، و مــن 
حــق ذی حــق لَِزَمنــی لمؤمــٍن َفَلــم اَُوفـِـرُه.3

خداونــدا مــن از اینکــه مظلومــی در برابــر چشــمان مــن مــورد ســتم قــرار 
گرفتــه باشــد و او را یــاری نکــرده باشــم، از درگاه تــو پــوزش می خواهــم 
و از هــر حقــی کــه از ناحیــه مؤمنــی بــر عهــده  مــن بــوده اســت و مــن آن 

را بــه جــای نیــاورده ام، عــذر می جویــم.
خــدا  از  ســجادیه،  دعــای ششــم صحیفــه  در   زین العابدیــن امــام 
ــه افــراد ضعیــف مــدد رســاند.4 و در  می خواهــد کــه او را در یــاری و کمــک ب
ــد: »َوال  ــرار نده ــاور ظالمــان ق ــا او را ی ــد ت ــد می خواه ــه از خداون ــای عرف دع

ــراً«.5 ــن َظهی ــی لِلطالمی تَجَعلن
6. امربه معروف و نهی از منکر

یکــی از مهم تریــن اصــول مــورد توجــه ائمــه در همــه ادوار، امربه معــروف 

1. همان، ص 82، دعای 20.

2. همان، ص 61، دعای 14.
3. همان، ص 147، دعای 38.

4. همان، ص 41، دعای 6.
5. همان، ص 202، دعای 47.
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ــی و  ــرایط زمان ــب ش ــه تناس ــه ب ــدام از ائم ــر ک ــود و ه ــر ب ــی از منک و نه
مکانــی بــدان اهتمــام داشــتند. ماننــد امــام حســین بــا اهل بیــت و 
خانــدان خــود کــه بــرای از میــان برداشــتن کژی هــا قیــام کــرد و یــا ماننــد امــام 

ــت. ــا  پرداخ ــا بدعت ه ــه ب ــه مقابل ــا، ب ــب دع ــه در قال ــن ک زین العابدی
امــام ســجاد دوران ســخت و پــر مشــقتی را پشــت ســر نهــاد. او در عصری 
ــاء  ــرای احی ــد؛ ب ــت بودن ــت در اقلی ــروان اهل بی ــیعیان و پی ــه ش می زیســت ک
ــه  ــد ک ــد می خواه ــرده و از خداون ــتفاده ک ــا اس ــب دع ــم از قال ــه مه ــن فریض ای

توفیــق اقامــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را بــه او ارزانــی دارد:
ــٍد َو آلـِـِه، َو َوفِّْقنـَـا فـِـی یْوِمنـَـا َهــَذا َو لَیَلتِنـَـا َهــِذِه َو فِی   اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــاِع  ــِم، َو اتِّبَ ــکِر النَِّع ، َو ُش ــرِّ ــَراِن الشَّ ــِر، َو ِهْج ــتِْعَماِل الَْخی ــا اِلْس ــِع أَیاِمنَ َجِمی

ــُروِف، َو النَّْهــی َعــِن الُْمْنکــر...«.1 ــِر بِالَْمْع ــَدِع، َو اْلَْم ــِة الْبِ ــنَِن، َو ُمَجانَبَ السُّ
7. اهتمام به نجات جامعه

ــزان  ــر می ــه بیانگ ــجاد ک ــام س ــی ام ــکات در زندگ ــن ن ــی از مهم تری یک
توجــه امــام بــه کرامــت انســانی اســت اهتمــام آن حضــرت بــه نجــات جامعــه 
ــه  ــان، ب ــه اموی ــی سیاســت های نابخردان ــه در پ از انحــراف اســت. جامعــه ای ک
ــل  ــر و مح ــهر پیغمب ــه ش ــه مدین ــه ای ک ــه گون ــود. ب ــده ب ــیده ش ــراف کش انح
ــل  ــان آوازه خــوان و تبدی ــده از زن نشــر اســام و آغــاز حکومــت اســامی، آکن
ــزان را در  ــان و کنی ــن دوران، غام ــود. در ای ــا و موســیقی شــده ب ــه مرکــز غن ب
ــد.2  ــیقی می فروختن ــا و موس ــوزش غن ــس آم ــرده و پ ــداری ک ــالی خری خردس
اینــان مجالــس لهــو و لعــب را اداره می کردنــد؛ مجالســی کــه بــه گفتــه منابــع، 
ــود.3 ــان نب ــان آن ــرده ای هــم در می ــد و پ ــردان در آن حضــور می یافتن ــان و م زن
ــردم و  ــاد م ــی و ارش ــن راهنمای ــجاد ضم ــام س ــی، ام ــن فضای در چنی
ــت.  ــز در پیــش گرف ــا، راه  کار دیگــری نی ــب دع ــن معــارف اســامی در قال تبیی
آن حضــرت ضمــن خریــد بــردگان و کنیــزان فــراوان و پــس از تربیــت صحیــح 

1. همان، ص 41، دعای 6.
2. برای اطالع بیشتر در این باره نک ابوالفرج اصفهانی، االغانی، ج 8.

3. همان.
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ــود،  ــپس آزاد می نم ــت س ــه می داش ــود نگ ــزد خ ــی ن ــا را مدت ــامی، آن ه اس
ــرد. ــم می ک ــز فراه ــا را نی ــی آن ه ــات زندگ ــی احتیاج حت

ــد کــه آزاد شــده آن  ــه بودن ــی امــام ســجاد در مدین ــادی از موال عــده زی
ــام  ــای ام ــا و روش ه ــی از ویژگی ه ــع، یک ــزارش مناب ــه گ ــد. ب ــرت بودن حض
زین العابدیــن آزادســازی بــردگان در مــاه مبــارک رمضــان بــود. امــام آن هــا 
ــان رفتــار  ــا آن را مدتــی نــزد خــود نگــه می داشــت و هماننــد فرزنــدان خــود ب
ــام  ــار ام ــن رفت ــرد.1 ای ــان آزاد می ک ــارک رمض ــاه مب ــا را در م ــرد و آن ه می ک
ــه  ــه جامع ــود ک ــی ب ــران اجتماع ــر آن بح ــی در براب ــع اقدام ــجاد در واق س
مدینــه دچــار آن شــده و بــردگان و کنیــزان را در خدمــت غنــا و موســیقی قــرار 

می دادنــد.
8. قناعت و بی اعتنایی به دنیا

ــه  ــی ب ــا و بی توجه ــه دنی ــی ب ــان بی اعتنای ــدی انس ــای عزتمن ــی از راه ه یک
ــا  ــران و ی ــی دیگ ــوال و دارای ــه ام ــه ب ــت. توج ــران اس ــادی دیگ ــته های م داش
درخواســت از آنــان، ســبب کاهــش جایــگاه آدمــی در جامعــه شــده و عــزت او 
ــادی،  ــد در زندگــی م ــه انســان همــواره بای ــد. از این روســت، ک ــل می کن را زای
ــا افــراد پایین تــر مقایســه کنــد؛ زیــرا بدین وســیله داشــته های  ثــروت خــود را ب
ــان می شــود و دچــار حســرت  ــرای او نمای خــود و نعمت هــای اللهــی بیشــتر ب
و حســد نخواهــد شــد. همیــن نکتــه در ســخن معصومــان نیــز مــورد توجــه 
ــی دیگــران  ــه دارای ــن ب ــام ضمــن نهــی از چشــم دوخت ــه اســت. ام ــرار گرفت ق
می فرماینــد: »و ایاکــم ان تَُمــُدوا اَطراَفُکــم اِلــَی مــا فـِـی اَیــِدی أبنــاء الدنیــا«؛ »بــه 
آنچــه در دســت دنیاطلبــان اســت چشــم مــدوز« و در ادامــه دلیــل ایــن نکتــه را 

ــد:  ــرده و می فرماین ــان ک بی
فََمــن َمــد َطرفَــُه الــی ذلــک َطــاَل ُحزنـَـه َو لـَـم یَشــِف َغیَظــُه َو اســتَصَغر نِعَمــَة 
هُ فَیَُقــِل ُشــکَرهُ هلِلِ فَانُظــر اِلــی َمــن ُهــو ُدونـَـک فتکــوَن ِلنُعِمــِه شــاِكراً.2 اهللِّ ِعنــدَ

ــم  ــت چش ــران اس ــت دیگ ــه در دس ــه آنچ ــد )ب ــن کن ــس چنی ــر ک ه

1. مجلسی، بحاراالنوار، ج 46، ص 103 ـ 105.
2. همان، ج 72، ص 367.
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بــدوزد( انــدوه او طوالنــی خواهــد شــد و حســرتش پایــان ناپذیــر اســت 
و نعمت هایــی کــه خداونــد بــدو داده را کوچــک شــمرده در نتیجــه 
ــر از  ــه آنکــه پایین ت ــس ب ــکرگزاری او از خداونــد کــم می شــود. پ ش

ــی. ــای او باش ــکرگزار نعمت ه ــا ش ــن ت ــگاه ک ــت ن توس
ــا  ــی بِم ــَم، ... َوالتَفتِن ــد: »اَلّلُه ــای خــود می فرمای ــن در یکــی از دعاه همچنی
ــم بِمــا َمنَعتَنــی َفَاحُســُد َخلَقــک«.1 در جــای دیگــر فرمودنــد:  اَعَطیتَُهــم َو التُفِتهِ
»مــن دوســت نــدارم کــه خــود را بــه خاطــر نعمت هــای گوناگــون )رنگارنــگ( 
دنیــا خــوار کنــم«. »َمــن َکُرَمــت َعَلیــه نَفَســه هانـَـت َعلیــه الدنیــا»؛ »هــر کــس کــه 
شــخصیت خــود را گرامــی دارد دنیــا در نظــر او خــوار گــردد«.2 ایــن ســخنان و 
رفتــار امــام نشــان می دهــد کــه قناعــت و بی توجهــی بــه دنیــا بــه ویــژه آنچــه 
در دســت دیگــران اســت تــا چــه انــدازه در حفــظ کرامــت انســان مؤثــر اســت.

9. حفظ عزت نیازمندان
یکــی از وظایــف همــه انســان ها در جامعــه توجــه بــه نیازمنــدان و دســتگیری 
ــه  ــوع یاری رســانی و کمــک اســت ب ــر از آن، ن ــه مهم ت ــا نکت ــان اســت. ام از آن

طــوری کــه شــأن و جایــگاه و انســانیت آنــان دچــار لطمــه نشــود.
ــر و  ــرط اج ــرار داده و ش ــد ق ــورد تأکی ــه را م ــن نکت ــز ای ــم نی ــرآن کری ق
ــَن  َّذی ــد: »ال ــرار داده و می فرمای ــز از منت گــذاری و آزار ق ــاداش انفــاق را پرهی پ
ِ ثـُـمَّ ال یتْبُِعــوَن مــا أَنَْفُقوا َمنًّــا َو ال أَذی لَُهــْم أَْجُرُهْم  ینْفُِقــوَن أَْموالَُهــْم فــی َســبیِل اهللَّ
ــْم َو ال ُهــْم یْحَزنُــوَن«3 و در ادامــه از ضمــن نهــی  ــْم َو ال َخــْوٌف َعَلیهِ ِّهِ ــَد َرب ِعنْ
ــن  ــل و از بی ــان عم ــب بط ــه دادن، آن را موج ــگام صدق ــذاری هن از منت  گ
ــوا  ــوا ال تُبِْطُل ــَن آَمنُ َّذی ــا ال ــا أَیَه ــد: »ی ــرده و می فرمای ــی ک ــاداش معرف ــن پ رفت
ِ َو  ـِـاهللَّ ــُن ب ــاِس َو ال یْؤمِ ــاَء النَّ ــُه رِئ َ ــُق مال َّــذی ینْفِ ــنِّ َو األْذی کال ــْم بِالَْم َصَدقاتِک

ــِر...«.4 ــْومِ اآْلِخ الْی
امــام ســجاد نیــز تکریــم فقــراء را مدنظــر داشــته و همــواره بــر آن تأکیــد 

1. صحیفه سجادیه، ص 139، دعای 35.
2 مجلسی، همان، ج 75، ص 135؛ ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 278..

3. سوره بقره، آیه 262.

4. سوره بقره، آیه 264.
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ــزد  ــائلی ن ــی س ــع، وقت ــزارش مناب ــه گ ــد. ب ــل می کردن ــز عم ــود نی ــرده و خ ک
ــام او را می بوســید و ســپس آنچــه همــراه داشــت  ــام ســجاد می رفــت ام ام
بــه او می بخشــید.1 ایــن رفتــار امــام، ســبب می شــد تــا فــرد نیازمنــد، احســاس 
حقــارت و ذلــت نداشــته باشــد و شــأن و جایــگاه و کرامــت انســانی او لکــه دار 
نشــود. همچنیــن از خداونــد می خواســتند کــه کمک هــای او بــه دیگــران 
همــراه منــت نگــردد: »... َو اَجــِر لِلنــاس َعلــی یـَـِدَی الخیــر َو ال تَمَحقــُه بِالَمــن«.2

ــت و آن را از  ــت داش ــرا را دوس ــا فق ــینی ب ــن هم نش ــام زین العابدی ام
ــی  ــی َعل ــراء و اَِعنّ ــَة الُفَق ــیَّ ُصحبَ َ ِــب اِل ــمَّ َحب ــرد: »اَلله ــدا درخواســت می  ک خ

ــِر«.3 ــِن الَصب ــم بُِحس ُصحبَتِهِ
ــودن آن  ــی ب ــر نهان ــدان ب ــه کمــک نیازمن ــه ب ــام ســجاد ضمــن توصی ام
ــوش  ــدا را خام ــم خ ــش خش ــی آت ــه نهان ــد: »صدق ــرده و می فرمودن ــد ک تأکی
ــهود  ــی مش ــه خوب ــن ب ــام زین العابدی ــیره ام ــم در س ــن مه ــد«.4 ای می کن
ــان فقــرای مدینــه  ــر دوش می کشــید و می اســت. آنجــا کــه غــذا را در انبانــی ب
تقســیم می کــرد. امــا کســی متوجــه آن حضــرت نبــود و زمانــی مدنیــان متوجــه 
ــی  ــد.5 حت ــع ش ــا قط ــت و آن کمک ه ــا رف ــجاد از دنی ــام س ــه ام ــدند ک ش
ــه خــود نمی شــدند. چنانکــه  نزدیــکان امــام هــم متوجــه کمــک آن حضــرت ب
ــردی  ــه ف ــود ک ــکان خ ــی از نزدی ــه یک ــن ب ــام زین العابدی ــده ام ــه ش گفت
ــا کســی آن  ــه کمــک می کــرد و ســعی داشــت ت ــود شــبانه و مخفیان مســتمند ب
ــام شــکایت  ــود همــواره از ام حضــرت را نشناســد و آن مــرد چــون متوجــه نب
ــد«.  ــاوندی را نمی کن ــت خویش ــین رعای ــن الحس ــی ب ــت: »عل ــرد و می گف می ک
امــا هنگامــی کــه امــام از دنیــا رفــت و آن هدایــا و کمک هــا قطــع شــد او تــازه 
 فهمیــد کســی کــه شــبانه بــه یــاری او می آمــد حضــرت علــی بــن الحســین

1. مجلسی، همان، ص 136.
2. صحیفه سجادیه، ص 81 ، دعای 20.

3. همان، ص 122، دعای 30.
4. حلیة االولیاء، ج 3، ص 136.
5. تاریخ یعقوبی، ج 3، ص 45.
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ــای  ــه، از کمک ه ــد مدین ــر و نیازمن ــای فقی ــیاری از خانواده ه ــت.1 بس ــوده اس ب
ــا  ــناختند ت ــز او را نش ــه هرگ ــدند ک ــد می ش ــردی بهره من ــبانه ف ــه و ش مخفیان
ــع  ــا قط ــید و آن کمک ه ــهادت رس ــه ش ــن ب ــام زین العابدی ــه ام ــی ک زمان
شــد و مدنیــان تــازه فهمیدنــد کــه از ســوی چــه کســی بــه آن هــا کمک رســانی 
می شــده اســت.2 ایــن رفتــار و گفتــار امــام بــه خوبــی بیانگــر تــاش او بــرای 

حفــظ عــزت و آبــرو و کرامــت انســانی افــراد نیازمنــد اســت.
10. عدم تبعیض نژادی و طبقاتی

یکــی از مهم تریــن آموزه هــای اســامی کــه در قــرآن کریــم بــه آن توجــه و در 
ســیره پیامبــر و ائمــه نیــز بــر آن تأکیــد شــده یک  ســانی و برابــری انسان هاســت. 
یکــی از ماک هــا و معیارهــای مهــم در تکریــم انســان و حفــظ جایــگاه و شــأن 
ــژاد و جنســیت  ــگ و ن ــن انســان ها براســاس رن ــض بی ــاوت و تبعی او عــدم تف

اســت کــه ایــن مهــم در ســیره علــی بــن حســین بــه خوبــی نمایــان اســت.
ــان  ــا آن ــود ب ــاب خ ــان اصح ــض در می ــه تبعی ــدون هیچ گون ــر ب پیامب
برخــورد می کــرد. از همیــن رو، بــال حبشــی را بــه عنــوان مــؤذن خــود انتخــاب 
کــرد و ســلمان فارســی را بــه انــدازه ای بــه خــود نزدیــک ســاخت کــه دربــاره 
ــدی  ــه فرزن ــرده خــود را ب ــرده آزاد ک ــت«3 و ب ــا اهل البی ــود: »ســلمان من او فرم
پذیرفــت و بــا زیــر پــا نهــادن آداب و رســوم عــرب جاهلــی دختــر عمــه خــود 

ــه ازدواج او در آورد.4 را ب
ایــن مهــم در ســیره امــام علــی هــم دیــده می شــود؛ آنجــا کــه پــس از اعتراض 
ــن حقــوق و  ــان و در نظــر گرفت ــا ایرانی ــار آن حضــرت ب ــاره رفت ــراد، درب برخــی اف
ــدم و  ــرآن را خوان ــود: »کل ق ــا فرم ــرای آن ه ــا دیگــر مســلمانان ب ــر ب ــازات براب امتی

هیچ گونــه برتــری بــرای فرزنــدان اســماعیل بــر فرزنــدان اســحاق نیافتــم«.5
1. حلیة االولیاء، ص 140.

2. ابن كثیر دمشقی، البدایة و النهایة، ج 9، ص 105.
3 طبری، تاریخ الرسل و الملوک، ج 2، ص 568؛ ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 4، ص 62.. 

4. ابــن عبدالبــر، االســتیعاب فــی معرفــة االصحــاب، ج 4، ص 184، ابن اثیــر، اســدالغابة فــی معرفــة الصحابــة، 
ج 2، ص 131.

5. قاضــی نــوراهلل تســتری )شوشــتری(، احقــاق الحــق و ازهــاق الباطــل، ج 18، ص 22؛ مجلســی، بحاراالنــوار، 
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ــه،  ــراد جامع ــه همــه اف ــگاه یک  ســان ب ــز ضمــن ن ــن نی ــام زین العابدی ام
توجــه ویــژه ای بــه قشــر پاییــن جامعــه به ویــژه افــراد غیــر عربــی کــه بســیاری 
ــی  ــام یک ــده ام ــه ش ــی گفت ــتند. حت ــد داش ــزان بودن ــردگان و کنی ــا از ب از آن ه
ــی  ــک زن آزاد و معمول ــد ی ــرده و ســپس او را همانن ــزان خــود را آزاد ک از کنی
جامعــه بــه ازدواج خــود درآورد. ایــن اقــدام امــام ســجاد بهانــه ای بــه دســت 
ــرار داد.  ــد ق ــی بودن ــرای عیب جوی ــی ب ــد فرصت ــه مترص ــدان ک ــی معان برخ
عبدالملــک بــن مــروان بــه قصــد عیب جویــی از امــام، در نامــه ای آن حضــرت 
ــت.  ــده اس ــن کاری ش ــه چنی ــی ب ــرا راض ــه چ ــرار داد ک ــرزنش ق ــورد س را م
ــخ  ــوی، پاس ــیره نب ــران و س ــه ق ــه آی ــتناد ب ــن اس ــن ضم ــام زین العابدی ام
ــلمانان  ــوی مس ــدا را الگ ــول خ ــرآن، رس ــی ق ــد. از طرف ــک را دادن عبدالمل
ــنة«.1 از  ــَوٌة َحَس ــوِل اهلّل اُس ِــی َرُس ــم ف ــد کان لُک ــد: »َق ــرده و می فرمای ــی ک معرف
ســوی دیگــر رســول خــدا دختــر عمــه خــود را بــه ازدواج غــام آزاد کــرده 
خــود زیــد بــن حارثــه در آورد2 و خــود نیــز بــا کنیــزی ازدواج کــرد. بدین ســان 
ضمــن یــادآوری ســیره رســول خــدا بــه احیــاء آن پرداخــت آن هــم در زمانی 

ــیدند. ــو آن می کوش ــرده و در مح ــان ب ــان آن را از می ــه اموی ک
ــزت و  ــه در ع ــدان ک ــت: »ب ــک نوش ــخ عبدالمل ــجاد در پاس ــام س ام
جوانمــردی کســی باالتــر از پیامبــر خــدا نیســت. ایــن کنیــز ملــک خــودم بــود و 
بــا اراده خــدا و بــر اثــر کاری کــه پــاداش آن را از خــدا می خواهــم از ملکیــت 
مــن خــارج شــد و بــار دیگــر او را بــر طبــق ســنت پیامبــر بــه ازدواج خــود 
ــتی از وجــود انســان مســلمان  ــه، ضمــن نفــی پَس ــان  نام ــام در پای درآوردم«. ام

تأکیــد کردنــد کــه پَســتی همــان پَســتی جاهلیــت اســت.3

ج 32، ص 134.
1. سوره آل عمران، آیه 134.

2. طبری، تاریخ الرسل و الملوک، ج 2، ص 568؛ ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 4، ص 62 
3. ابن شهرآشوب مازندرانی، المناقب، ج 4، ص 162؛ ابن عبدربه، عقد الفرید، ج 7، ص 140.
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نتیجه
از آن چــه گفتــه شــد، چنیــن بــر می آیــد کــه امــام ســجاد بــه تبعیــت از 
قــرآن، ســیره نبــوی و امامــان پیشــین، اهتمــام فراوانــی بــه حفــظ کرامــت انســانی 
داشــت و در ایــن راه از هیــچ تاشــی فروگــذار نکــرد. اهتمــام بــه عــزت انســانی 
ــت انســانی،  ــل عــزت و کرام اطاعــت الهــی و خدامحــوری در راســتای تحصی
اخاق مــداری در برخــورد بــا دشــمان و مخالفــان نیــز از اهــداف امــام بــود بــه 
طــوری کــه بــا افــرادی کــه بــه آن حضــرت ظلــم کــرده بودنــد بــا عطوفــت و 

ــرد. گذشــت برخــورد می ک
ــت از  ــر و حمای ــی از منک ــروف و نه ــم، امربه مع ــا ظل ــارزه ب ــی، مب حق طلب
ــای  ــردن ارزش ه ــاال ب ــظ و ب ــه و حف ــتای اصــاح جامع ــز در راس ــان نی مظلوم
ــرا و  ــه فق ــه ب ــا، توج ــه دنی ــی ب ــت. بی اعتنای ــورت می گرف ــلمان ص ــان مس انس
تــاش بــرای رفــع نیازهــای آنــان بــه صورتــی کــه شــخصیت و جایــگاه آن هــا 
حفــظ شــود بیان گــر تــاش امــام ســجاد بــرای بــاال بــردن کرامــت انســانی 

می باشــد.
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سبك زندگي قرآني امام سجاد
سیدضیاءالدینعلیانسب1
اکرمعشقي2

چکیده
ــوه  ــوان اس ــه عن ــوم ب ــان معص ــی امام ــه زندگ ــد مطالع بی  تردی
و الگــو در عرصه  هــای مختلــف زندگــی می  توانــد در تحکیــم و 
ــی  ــادی، اخالق ــاظ اعتق ــه لح ــان ها ب ــط انس ــا و رواب ــت رفتاره تثبی
ــب  ــا اســتخراج مطال ــتا، ب ــن راس و اجتماعــی تأثیرگــذار باشــد. در ای
ــي- و  ــي و حدیث ــر تاریخ ــناد معتب ــه  اي - از اس ــورت کتابخان ــه ص ب
بــه روش توصیفــي درصــدد تبییــن ســنت قرآنــي امــام ســجاد بــه 
ــد در نتیجــه  ــوان الگــوی کامــل انســانی هســتیم کــه بشــر می  توان عن
عمــل بــه گفتــار، رفتــار، اخــالق و منــش ایشــان، در ســاختار فــرد و 

ــد. ــل آی ــه ســعادت نائ اجتمــاع ب
واژگان کلیــدي: الگــوي تربیتــي، ســنت، ســیره   قرآنــي، امــام 

ثقلیــن. و   ســجاد

مقدمه
بــراي چگونــه بــودن بــه اســوه نیــاز داریــم؛ نقــش اســوه در تربیــت انســان، 
ــاق  ــه اخ ــي ب ــوه  یابي و تأس ــن اس ــت. در ای ــح اس ــان و توضی ــاز از بی بي  نی
ــار آن حضــرات ضــروري اســت.  ــات و رفت ــات صف ــا جزیی ــنایي ب ــاء، آش اولی
 ــوم ــان معص ــر و امام ــاري پیامب ــاي رفت ــیره، نمونه  ه ــث و س ــع حدی در مناب
بــه صــورت ریــز و جزیــي نقــل گردیــده کــه آشــنایي بــا آن هــا بســیار ســودمند 

1 . استادیار گروه معارف اسالمي دانشگاه علوم پزشکي تبریز
2 . كارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآني
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ــا  ــه اســت. انســان ب ــه جامع ــي بخشــیدن ب ــي جهــت خودســازي و تعال و گام
ــودي  ــه موج ــت؛ بلک ــي نیس ــرگردان در زندگ ــردي س ــر، بیابان  گ ــد ژرفنگ دی
مســئول اســت کــه بــا مقصــد و مقصــودي مشــخص، بــا زاد و توشــه  اي کامــل 
و راهنمایانــي درونــي و برونــي بــه ســفري پرداختــه کــه از صحــراي عــدم آغــاز 
ــه لقــاي الهــي ادامــه دارد. انســان بــراي بــه دســت  ــار یافتــن ب ــا ب مي  شــود و ت
ــد  ــه بای ــعادت  مندي جامع ــش و س ــي خوی ــد و نیک  بخت ــت خداون آوردن رضای
در طــول ایــن ســفر، چگونــه زیســتن را بیامــوزد و ایــن آموزه  هــا را در زندگــي 
خویــش بــه  کار گمــارد. اســام بــراي پاســخ  گویي بــه ایــن ســؤال بســیار اساســي، 
دو شــیوه را دنبــال نمــوده اســت: الــف( بیــان احــکام و دســتورهاي زندگــي از 
ــر  ــي کمــال. ب ــي و نمونه  هــاي عین ــه   الگوهــاي تربیت ــا فرجــام؛ ب( ارائ ــاز ت آغ
اســاس همیــن شــیوه دوم، در قــرآن کریــم، بارهــا از پیامبــران و دیگــر انســان های 
ــا  ــده ت ــتایش ش ــان س ــي آن ــاي الگوی ــده و از جنبه  ه ــان آم ــه می ــخن ب واال س

دیگــران نیــز بــه آنــان تأســي جوینــد.
ــت  ــترده  تر اس ــي گس ــاي اله ــي الگوه ــیع، معرف ــش تش ــب حیاتبخ در مکت
ــه  ــتند ک ــي هس ــاي زندگ ــوه  ها و الگوه ــن اس ــوم بهتری ــوایان معص و پیش
ــالت  ــي و رس ــئولیت اله ــه مس ــا آنان  ک ــد ت ــرار دارن ــای آگاه ق ــراروي دل ه ف
ــت و  ــه فضیل ــیدن ب ــراي رس ــم ب ــد و تصمی ــش را درک کرده  ان ــاني خوی انس
ــان زیســتني شــرافت  مندانه کــه ســعادت  ــا درس گرفتــن از آن کمــال را دارنــد ب
ــا  ــتار ب ــن نوش ــا در ای ــد. م ــش گیرن ــد در پی ــن مي  کن ــرت را تأمی ــا و آخ دنی
روش توصیفــي بــه گفتــار و رفتــار امــام ســجاد )ســبک زندگــي قرآنــي( بــر 
اســاس قــرآن پرداختیــم و بــه ایــن نتیجــه   اساســي دســت یافتیــم کــه آشــنایي بــا 
ــد ره  گشــاي  ــاري آن امــام معصــوم، مي  توان ــاري و رفت نمونه  هایــي از ســیره   گفت
ــت  ــي خلق ــدف نهای ــرا ه ــردد زی ــت گ ــال و عبودی ــیر کم ــودن مس ــا در پیم م

ــه کمــال و عبودیــت خــداي متعــال اســت. انســان، رســیدن ب

همتایي قرآن و اهل بیت
ــا قــرآن، رابطــه  ای عمیــق و همــه جانبــه اســت.  رابطــه اهل بیــت پیامبــر ب
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ارتبــاط میــان آن دو بــه حــدی مســتحکم اســت کــه بــر اســاس حدیــث متواتــر 
ــدون  ــرآن ب ــه ق ــان اســت. ن ــاه ســاختن آن ــه تب ــه منزل ــک آن دو، ب ــن، تفکی ثقلی
اهل بیــت، هدایت  بخــش اســت و نــه وجــود اهل بیــت بــدون قــرآن 
ــه جدایــي  ــه یکــي و رهــا کــردن دیگــري، ب ــر اســت و چنــگ زدن ب امکان  پذی

ــد. ــر دو مي  انجام از ه
رابطــه قــرآن و اهل بیــت از جهــات مختلــف قابــل بررســی اســت. شــاید 
ــنت از  ــب س ــم در قال ــان آن مفاهی ــرآن، بی ــم ق ــان مفاهی ــرد بی ــن رویک مهم  تری
ــرآن در  ــن ق ــان مضامی منظــر اهل بیــت باشــد. یکــی از آن مباحــث، روش بی
قالــب گفتــار و عمــل می  باشــد کــه می  توانــد در فهــم تبییــن آیــات و دریافــت 
ــواردی از ســنت  ــا م ــن راســتا، م ــع شــود.  در ای ــد واق ــراد جــّدي الهــي مفی م
ــرار  ــورد بررســی ق ــرآن م ــر اســاس ق ــام ســجاد را ب ــاري ام ــاری و رفت گفت
می  دهیــم و پاســخ ایــن ســؤال را تبییــن خواهیــم کــرد کــه ســبک گفتــار و عمــل 

امــام ســجاد بــر اســاس آیــات قــرآن چگونــه بــوده اســت.

الف( گفتار امام سجاد بر اساس قرآن
امــام ســجاد یکــی از مصادیــق قــرآن ناطــق هســتند و بیانــات ارزش  منــد 
ــواهدی  ــر ش ــه ب ــا تکی ــا ب ــن مدع ــت. ای ــی اس ــی قرآن ــاس مبان ــر اس ــان ب ایش
بدســت می  آیــد کــه ایــن شــواهد عبارتنــد از: اســنتناد مســتقیم بــه آیــات قــرآن، 
تطبیــق بیانــات امــام ســجاد بــه آیــات قــرآن، بــه کار گیــري الفــاظ قرآنــی در 
ــن  ــده در خصــوص ای ــر ش ــای ذک ــه مثال  ه ــه ب ــا توج ــات آن حضــرت. ب کلم
شــواهد، بــه دســت می  آیــد کــه بیانــات امــام ســجاد دارای پایــه و اســاس و 

مبانــی قرآنــی و مبتنــی بــر تعالیــم وحــی اســت.
بــر اســاس حدیــث متواتــر ثقلیــن کــه از فریقیــن نقــل شــده1 و مــورد اتفــاق 
ــرت  ــارز عت ــق ب ــی از مصادی ــوان یک ــه عن ــجاد ب ــام س ــت، ام ــگان اس هم
رســول خــدا، تالــی قــرآن بــوده و کام ایشــان همــواره، همــراه قــرآن اســت 
ــي،  ــار قم ــند،  ص 397؛ صف ــري، مس ــد الجوه ــن عبی ــن الجحدب ــي ب ــي، ج 1، ص 294؛ عل ــي، كاف 1 . كلین

بصائرالدرجــات، ج 1، ص 414، ح 6.
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و ایــن همراهــی تــا روز قیامــت باقــی خواهــد مانــد و از قــرآن جــدا نخواهــد 
شــد. بنــا بــر احادیــث دیگــر، حضــرت امــام ســجاد از زمــره کســانی هســتند 

کــه تبییــن قــرآن را بــر عهــده دارنــد.1
ــه دو بخــش تقســیم  ــوان ب ــام ســجاد را می  ت ــات ام ــی بیان ــور کل ــه ط ب
کــرد. بیاناتــی کــه در صحیفــه ســجادیه آمــده و بیاناتــی کــه در صحیفــه ســجادیه 
ــا اســنادی معتبــر و محکــم وجــود  ذکــر نشــده، امــا در ســایر منابــع حدیثــی ب

دارد.
امــام ســجاد در دعاهــای خــود همــواره از خداونــد می  خواهنــد در برابــر 
کام الهــی توفیــق یابنــد تــا حــق قــرآن را ادا نماینــد و تســلیم اوامر آن باشــند؛ آن 
ــهِ ،  ــقَ  ِرَعايَتِ ــاُه َح ــْن يَْرَع ــا ِممَّ ــد: »فَاْجَعْلنَ ــن خصــوص می  فرماین حضــرت در ای
َو يَِديــنُ  لـَـَك  بِاْعتَِقــاِد التَّْســلِيِم لُِمْحَكــِم آيَاتِــِه«.2 عبــارت »يَْرَعــاُه َحــقَ  ِرَعايَتِــِه«، 
حاکــي از اهتمــام امــام بــه رعایــت شایســته   حــق قــرآن بــوده و عبــارت بعــدي، 

ــات محکــم الهــي مي  باشــد. ــر آی ــودن آن حضــرت در براب نشــان  گر تســلیم ب
ــات امــام ســجاد– چــه در دعاهــای   پــس از بررســی  های بســیار در بیان
ــرآن در  ــه ق ــد ک ــه دســت می  آی ــث – ب موجــود در صحیفــه و چــه ســایر احادی
ــت.  ــوردار اس ــژه  ای برخ ــت وی ــه از اهمی ــایر ائم ــون س ــام همچ ــات آن ام بیان
ــام  ــات آن ام ــم بیان ــای محک ــرآن مبن ــات ق ــه آی ــت ک ــوان گف ــن رو می  ت از ای
معصــوم اســت. و دلیــل ایــن مدعــا برخــی شــواهدی اســت کــه در ادامــه ذکــر 

ــرد: ــیم ک ــی تقس ــش کل ــه بخ ــه س ــوان ب ــوارد را می  ت ــن م ــردد. ای می  گ

1� استناد مستقیم به آیات قرآن در بیانات امام سجاد
امــام ســجاد در مجمــوع بیانــات خــود بــه آیــات قرآنــی اســتناد فرموده  انــد. 
به طــوری کــه می  تــوان گفــت آیــات قــرآن کریــم حــدود 30 بــار عینــاً در دعاهــای 
صحیفــه آمــده اســت در حالــی کــه ایــن عــدد در ســایر بیانــات حضــرت بــه غیــر 

از صحیفــه بســیار فراتــر از ایــن میــزان اســت. امــام ســجاد مي  فرمایــد:
1 . حر عاملي، وسائل الشیعه، ج 18، ص 136، ح 25 و ص 19، ح 9؛ بصائرالدرجات، ج1، ص 414.

2. صحیفه سجادیه، دعای 42، فراز 4.
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َــُه  ــُه الــی  مــا نََدب ــِرِه قَبََض ــِرهِ  َو اْســتَْوَعَب ِحســاَب ُعُم ــغَ  اْقصــی  أَثَ ــی  إِذا بََل َحتّ
َّذیــَن اســاُؤا بِمــا َعِمُلــوا  إِلَْیــِه ِمــْن َمْوفـُـوِر ثَوابـِـِه أَْو َمحــُذوِر ِعقابـِـهِ   )... لِیَْجــِزَى ال
َســْت أَْســماُؤُه َو تَظاَهــَرْت  َّذیــَن اْحَســنُوا بِالُْحْســنی ( َعــْداًل ِمْنــُه تََقدَّ َو یَْجــِزَى ال

ــا یَْفَعــُل َو ُهــْم یُْســَألُوَن(.1 ُل َعمَّ آالُؤُه )ال یُْســئَ
ــه  ــه کار رفت ــارت ب ــجادیه، دو عب ــه س ــای اول صحیف ــش از دع ــن بخ  در ای
اســت کــه درســت دو آیــه از قــرآن کریــم اســت. در ســوره مبارکــه نجــم آمــده 
ــا  ــاُؤا بِم ــَن أَس َّذي ــِزَي ال ــي  الْْرِض لِيَْج ــا فِ ــماواِت َو م ــي السَّ ــا فِ ــت:  »َو ِلَّ م اس
ــنَى«.2 و هرچــه در آســمان ها و هــر چــه  ــنُوا بِالُْحْس ــَن أَْحَس َّذي ــِزَي ال ــوا وَ يَْج َعِمُل
ــزاى [  ــه ]س ــد، ب ــد كرده ان ــه ب ــانى را ك ــا كس ــت، ت ــت از آِن خداس ــن اس در زمي
آنچــه انجــام داده انــد كيفــر دهــد، و آنــان را كــه نيكــى كرده انــد، بــه نيكــى پــاداش 
ــورد  ــجاد م ــام س ــات ام ــًا در بیان ــه، دقیق ــه مبارک ــن آی ــی از ای ــد. بخش ده

اســتناد قــرار گرفتــه اســت.
ــئَُلون«3 در آنچــه ]خــدا[ انجــام  ــْم يُْس ــُل َو ُه ــا يَْفَع ــئَُل َعمَّ ــه دیگــر، »ال يُْس آی
ــد  ــؤال خواهن ــان ها[ س ــان ]انس ــى [ آن ــدارد، و ]ل ــرا راه ن ــون و چ ــد چ مى ده

ــد. ــه آن اســتناد کرده  ان ــب خــود، ب ــان مطال ــرای بی شــد. کــه حضــرت ب
ــت از  ــدود 122 روای ــوق، ح ــوارد ف ــار م ــه در کن ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
زبــان امــام ســجاد در تفســیر برخــي از آیــات نقــل گردیــده اســت.4 کــه در 
آن  هــا بــه عیــن الفــاظ آیــات پرداختــه می  شــود کــه در ایــن بخــش از ســخنان 
حضــرت قــرار خواهنــد گرفــت. بنابرایــن می  تــوان گفــت کــه مبنــای بســیاری 
ــت.  ــوده اس ــرآن ب ــات ق ــیر آی ــن و تفس ــح، تبیی ــرت، توضی ــخنان آن حض از س
کــه گاهــی خــود امــام ســجاد در ضمــن ســخنانش بــه ایــن مطلــب اشــاره 
ــرت  ــال حض ــرای مث ــت. ب ــم اس ــرآن کری ــه  ای از ق ــارت آی ــن عب ــه ای ــد ک دارن
ــى   َــرُّ الْْوفَ می  فرمایند:»فَُقْلــَت َو قَْولـُـَك الَْحــقُ  الْْصــَدقُ  َو أَْقَســْمَت  َو قََســُمَك الْب
ــماِء َو الْْرِض  ــَو َربِّ السَّ ــَت  »فَ ــمَّ قُْل ــُدوَن«  ثُ ــا تُوَع ــْم َو م ــماِء ِرْزقُُك ــي السَّ »َو فِ

1. همان، دعای 1، فراز 6 و 7.
2. سوره نجم، آیه   31.

3. سوره انبیاء، آیه 23. 
4. عطاردی، مسند امام سجاد، ج 1، چاپ اول، ص 376-434.
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ــه  ــی کــه حضــرت خطــاب ب ــن عبارات ــونَ «.1 ای ــْم تَْنِطُق َُّك ــا أَن ــَل م ــقٌّ ِمْث َّــُه لََح إِن
ــت. ــات اس ــه ذاری ــوره مبارک ــات 22 و 23 س ــته  اند، آی ــه داش ــروردگار عرض پ

2� مطابقت بیانات امام سجاد با آیات قرآن
 بخــش دوم مــوارد یافــت شــده، عبــارت اســت از بیاناتــی از امــام ســجاد 
ــم و  ــرآن کری ــات ق ــا آی ــق ب ــًا مطاب ــا دقیق ــده، ام ــه در آن نیام ــظ آی ــن لف ــه عی ک
مضمــون آن  هــا می  باشــد. ایــن نکتــه گویــای احاطــه کافــی و وافــی حضــرت، 
بــه آیــات قــرآن کریــم و اســتناد حضــرت بــه آیــات اســت کــه نشــان مي  دهــد 
بیانــات آن حضــرت، از مبانــی قرآنــی برخــوردار اســت. »َحْمــداً تََقــرُّ بـِـهِ  ُعيُونُنـَـا 
ــا إَِذا اْســَودَِّت الْبَْشــاُر«.2با کمــی دقــت  ـِـِه ُوُجوُهنَ ــِت الْبَْصــاُر، َو تَْبيَــضُّ ب إَِذا بَِرقَ
ــق  ــم تطبی ــرآن کری ــی از ق ــا آیات ــه ب ــای صحیف ــن دع ــه ای ــد ک ــت می  آی ــه دس ب
ِــهِ   ــرُّ ب ــا آیــه؛ »الحمــُد لِ َربِّ العالميــن«3 تطبیــق دارد. »تََق دارد، ماننــد: »حمــداً« ب
ــِاذا بـَـِرَق البََصــُر«4 و همچنیــن بــا آیــه؛  ــِت الْبَْصــاُر« بــا آیــات؛ »فَ ــا إَِذا بَِرقَ ُعيُونُنَ
ــٌۀ  ــا آیــه؛ »ضاِحَك ــاُر« ب ــَودَِّت الْبَْش ــضُّ ُوجــوٌه«5 تطبیــق دارد. و »إَِذا اْس ــوَم تَْبيَ »يَ

ُمْستَْبِشــرٌۀ«6 تطبیــق دارد.
ــر  ــي از نظ ــوارد گوناگون ــجاد در م ــام س ــخنان ام ــاس، س ــن اس ــر ای ب
محتوایــي، مطابــق بــا آیــات قرآنــي بــوده و حاکــي از ســریان روح قــرآن در بیــان 

ــد. ــرت مي  باش ــل آن حض و عم

3� الفاظ قرآنی
 ،بخــش ســوم مــوارد یافــت شــده بــر مبنــای قرآنــی بیانــات امــام ســجاد
تعابیــر و عبــارات قرآنــی امــام اســت کــه بــه دالیلــی بــا اعــراب و یــا ضمایــر 

1. صحیفه سجادیه، دعای 29، فرازهای 4 و 5.
2. همان، دعای 1، فراز 14.

3. ستایش خدا را كه پروردگار جهانیان. سوره حمد، آیه 1.
4. پس آن گاه كه دیده خیره گردد. سوره قیامت، آیه 7.

5. ]در آن [ روزى كه چهره هایی سپید گردد. سوره آل عمران، آیه 106.
6. خندان ]و[ شادانند. سوره عبس، آیه 39.
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ــرت  ــر حض ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــاوت می  باش ــرآن، متف ــارت در ق ــی آن عب اصل
ــر  ــات را ذک ــظ آی ــن لف ــه عی ــا ن ــد، ام ــره برده  ان ــرآن به ــات ق ــی از آی ــه نوع ب
ــًا از  ــه صرف ــت؛ بلک ــه اس ــون آی ــا مضم ــق ب ــان مطاب ــان ایش ــه بی ــرده و ن ک
ــعُ   ــداً يَْرتَِف ــد. »َحْم ــتفاده کرده  ان ــود اس ــب خ ــان مطال ــرای بی ــی ب ــاظ قرآن الف
ــارت  ــوَن«.1 عب ُ ب ــَهُدُه الُْمَقرَّ ــومٍ  »يَْش ــاٍب َمْرقُ ــي ِكتَ ــَن فِ ــى ِعلِّيِّي ــى  أَْعَل َ ــا إِل ِمنَّ
 كتــاٍب َمرقُــوٍم« کــه در ایــن بیــان ارزشــمند از دعــای امــام ســجاد«
ــه    ــه مبارک ــه در آی ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت. ب ــی اس ــی قرآن ــت، عبارت ــده اس آم
 قــرآن کریــم، ایــن عبــارت در حالــت رفعــی قــرار دارد. »كتــاٌب مرقــوٌم«.2 

ــه از  ــک آی ــًا ی ــون«.3 دقیق ــَهده المقرب ــی »يَْش ــد از آن یعن ــارت بع ــن عب و همچنی
ــان حضــرت ذکــر شــده اســت. ــن بی ــًا در ای قــرآن کریــم اســت و عین

از مجمــوع مطالــب یــاد شــده مي  تــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه آن 
حضــرت، بــراي بیــان معــارف و حقایــق آن از ســبک قرآنــي اســتفاده مي  کــرد؛ 
ــروان آن  ــا پی ــر م ــوند. اگ ــوب مي  ش ــرآن محس ــن ق ــارح و مبی ــان ش ــرا ایش زی
حضــرت نیــز، بخواهیــم بــه ســبک اهــل بیــت زندگــي کنیــم، بایــد بــه گفتــار 
و کــردار آن هــا تمســک جســته و گفتارهایمــان را مملــو از الفــاظ و محتویــات 

ــم. ــي بکنی قرآن

ب( سیره   عملی امام سجاد بر اساس قرآن
ــاالت  ــر اســاس کم ــان ب ــه رفتارش ــتند ک ــعي داش ــاي خــدا همیشــه س  اولی
انســاني باشــد و بیان  گــر مجموعــه  اي از ارزش هــای واالي انســاني شــود. یکــي 
از ایــن برجســتگان اولیــاي خــدا امــام زیــن العابدیــن اســت. خداونــد هیــچ 
فضیلــت و یــا موهبــت واالیــي را نیافریــده اســت کــه باعــث تشــخص و تمیــز 
انســان باشــد؛ مگــر ایــن کــه آن فضیلــت از جملــه عناصــر شــخصیت و ذاتیــات 
ــتن  ــت بربس ــان و رخ ــلط اموی ــي تس ــه   زمان ــود. در آن بره ــجاد ب ــام س ام

1. صحیفه سجادیه، دعای اول، فراز 13.
2. كتابی است نوشته شده. سوره مطففین، آیه20.

3. مقربان آن را مشاهده خواهند كرد. همان، آیه 21.



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج5221

ــات روحــي  ــا و خصوصی ــس در ویژگي  ه ــه   مســلمانان، هیچ  ک اخــاق در جامع
کــه بیان  گــر آداب بلنــد و اخــاق واال و تقــواي شــدید دینــي اســت، همتــاي آن 
حضــرت نمي  باشــد و ممکــن نیســت کســي ســیره   ارزشــمند امــام را مطالعــه 
کنــد مگــر ایــن کــه در برابــر آن حضــرت ســر تســلیم و تعظیــم فــرود آورد و 
بیــش از حــد در شــگفتي بمانــد و تمــام بــزرگان اســام از معاصــران آن بزرگــوار 
ــز بشــمارد. ــل و برازندگي  هــاي آن حضــرت ناچی ــر انبوهــي از فضای را در براب

 پیشــواي چهــارم شــیعیان انســاني کامــل و برگزیــده حــق و در همــه جهــات 
اخاقــي، عبــادي و علمــي بــه اوج کمــال رســیده و نمونــه مجّســم و عینــي قــرآن 
و رســول خــدا بــود. در دوران ســیاه حکومــت امــوي کــه ارزش هــای انســاني 
و فضایــل اخاقــي بــه فراموشــي ســپرده شــده و مــردم بــه جــاي مشــاهده زهــد، 
ساده  زیســتي، تواضــع، نــوع دوســتي، اخــاص، نــرم خویــي و رعیــت پــروري 
از زمامــداران خــود بــه عنــوان خلیفــه پیامبــر شــاهد دنیــا طلبــي، اشــرافیت، 
ــاء  ــا احی ــام ب ــد، آن ام ــان بودن ــي آن ــزرگ بین ــي، خــود محــوري و ب تجمل  گرای
ــده،  ــوش ش ــاي فرام ــل و ارزش  ه ــام فضای ــع تم ــع و منب ــدش، مجم ــیره   ج س

گشــت. چنــان کــه دوســت و دشــمن را بــه تحســین واداشــت.
روایــات بســیاری، ســخن از پرســتش خــدا، زهــد و عبــادت، محاســبه نفــس، 
ــخاوت  مندی،  ــی، س ــان و نیک ــی، احس ــی و مهربان ــت، نرم  خوی ــو و گذش عف
دســت  گیری مســتمندان، پرهیــزگاری و شــجاعت امــام ســجاد گفته  انــد و بــر 
صفــات و رفتارهــای اخاقــی ایشــان تأکیــد کرده  انــد. بــا دقــت در آیــات پایانــی 
ســوره فرقــان کــه در آن خداونــد صفــات مؤمنــان برگزیــده »عبادالرحمــان« را بــر 
ــل  ــدگان کام ــرای بن ــه ب ــه آن نشــانه  ها  یی ک ــه هم ــده می  شــود ک شــمرده، فهمی
ــکار اســت.  ــن الحســین آش ــی ب ــام عل ــده در وجــود ام ــن ش ــد معی خداون
ــا رفتــار و گفتــار خــود در آن دوره  ي تاریــک، چــون چراغــی روشــن  ایشــان ب
ــر متناهــی الهــی  ــود. او مظهــر تمــام کمــاالت غی ــدگان انســانیت ب ــرای جوین ب
و بــه حــق »خليفــه ال« در روی زمیــن و در همــه عوالــم وجــود بــود. در ایــن 
راســتا گوشــه  ای از ســیره عملــی آن امــام- کــه نمــود بیشــتري دارد و مي  تــوان 
ــر گــذار دانســت- مــورد  ــردي فــردي و اجتماعــي تأثی ــوان الگــوي کارب ــه عن ب
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 بررســی قــرار می  گیــرد. تــا بــا تمســک بــه آن بتــوان بــه ســبک اهــل بیــت
زندگــي کــرد.

ــته    ــه رش ــوان ب ــات نمی  ت ــاظ و کلم ــب الف ــت را در قال ــیره اهل بی  س
تحریــر درآورد؛ زیــرا آنــان تجســم عالــی و جامــع کمــاالت و فضایــل انســانی 
ــان  ــا آن ــوان ب ــی را نمی  ت ــی کس ــان عل ــش امیرمؤمن ــه فرمای ــتند و ب هس
ــان  ــا آن ــد ب ــت پیامبرن ــت اهل بی ــروده   نعمــت هدای ــه پ ــان ک ــرد و آن مقایســه ک
برابــر نخواهنــد بــود. عتــرت پیامبــر اســاس دیــن و ســتون  های اســرار یقیــن 
ــه آن  ــد ب ــده بای ــردد و عقب  مان ــان بازگ ــه آن ــد ب ــده بای ــتاب کنن ــند. ش می  باش
ــان اختصــاص دارد و وصیــت  ــه آن ــرا ویژگی  هــای حــق والیــت، ب ــدد؛ زی بپیون
پیامبــر نســبت بــه خافــت مســلمانان و میــراث رســالت بــه آنــان تعلــق دارد.1

 ســیره فــردی و اجتماعــی امــام ســجاد بــر طبــق ســنت نبــوی و علــوی، 
بــر اصــل نفــی تکلــف اســتوار بــود. کلینــی از امــام صــادق روایــت می  کنــد:

ــش ســوار  ــر مرکــب خوی ــه ب ــی ک ــن الحســین در حال ــی ب روزی عل
بــود، بــر گروهــی از جذامیــان گذشــت کــه مشــغول ناهــار خــوردن بودنــد. 
ــا ایشــان هــم غــذا شــود. حضــرت  ــد کــه ب آن حضــرت را دعــوت کردن
فرمودنــد: »اگــر روزه نبــودم می  پذیرفتــم«، چــون بــه خانــه رفــت خوراکــی 
نیکــو، بــرای آنــان ســفارش داد وقتــی آمــاده شــد در پــی ایشــان فرســتاد و 

بــا آنــان نشســت و هــم غــذا شــد.2
آن حضــرت، چنــان بی  پیرایــه می  زیســت کــه حتــی بــه طــور ناشــناس ســفر 
می  کــرد تــا کســی بــا او دچــار تکلــف نشــود، از آن حضــرت پرســیدند: » چــرا 
ناشــناس ســفر می  کنــی؟« فرمــود: »دوســت نــدارم بــه خاطــر پیونــد بــا رســول 
ــد آن را بدهــم«.3 تواضــع آن حضــرت  ــم مانن ــرم کــه نتوان ــزی بگی خــدا چی
ــرای کاری صــدا زد،  ــان خــود را ب ــه روزی یکــی از غام ــود ک ــدازه  ای ب ــه ان ب
ولــی پاســخی نشــنید. بــار دوم و ســوم آن غــام را صــدا زد و پاســخی نشــنید. 
ــود:  ــرا!« فرم ــت: »چ ــنیدی؟« گف ــرا نش ــرم آواز م ــید: »پس ــرانجام از او پرس س

1. نهج  البالغه، خطبه 3.
2. كلینی، اصول كافی، ج 2، ص 123.

3. دلشادتهرانی، سیره نبوی، ج 3، ص620.
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»بــرای چــه پاســخ نــدادی؟« گفــت: »چــون از تــو نمی  ترســم«. آن  گاه حضــرت 
ــده مــن، از مــن نمی  ترســد«.1 فرمــود: »ســپاس خــدا   را کــه بن

ــا آن  ــرت ب ــث، آن حض ــوم حدی ــه مفه ــه ب ــا توج ــه، ب ــخن آنک ــل س حاص
عظمــت و مقــام امامــت، اعتقــاد داشــت کــه بایــد انســان ها نســبت بــه یکدیگــر 

بخاطــر کرامــت انســاني احتــرام بگذارنــد نــه از حیــث بزرگــي مقــام.

1� عبادت پروردگار
داً  ــجَّ ــمْ ُس ِِّه ــوَن لَِرب ــَن يَبيتُ َّذي ــد: »وَ ال ــاد الرحمــن مي  فرمای خــدا در وصــف عب
ــال و  ــام افع ــت و تم ــادت اس ــر عب ــان سراس ــی معصوم ــًا«2 زندگان َو قِيام
ــا  ــرا تمامــی کارهــای خــود را ب ــان عبــادت محســوب می  شــود؛ زی حــرکات آن
ــره  ــج و غی ــاز، روزه، ح ــه نم ــادت را ب ــان عب ــد. آن ــق داده  ان ــدا وف ــی خ بندگ
ــان ظاهــر  ــب رفتارهــای اجتماعــی از آن منحصــر نمی  دانســتند و آن چــه در قال
می  شــد، عبــادت بــه حســاب می  آمــد. در بررســی زندگانــی امــام ســجاد بــه 
دلیــل شــرایط ویــژه دوران امامتــش در کثــرت عبــادت، امتیــاز خاصــی داشــت 
و آن چنــان بــه عبــادات اهتمــام داشــت کــه بــه حــق بــه او ســیدالعابدین، زیــن 
ــجاد در  ــام س ــد. ام ــب داده  ان ــات4 لق ــاجدین و ذوالثفن ــن،3 سیدالس العابدی
برهــه  ای می  زیســت کــه جامعــه از معنویــات و عبــادات واقعــی بی  بهــره گشــته 
بــود، امــا توانســت کانونــی فــروزان از توجــه واقعــی بــه حضــرت حــق را ایجــاد 
نمایــد تــا مــردم بــا تأســی بــه او از آن همــه غفلــت و انحــراف نجــات یابنــد.

شــیخ مفیــد از عبــداهلل بــن محمــد مرتشــی نقــل می  کنــد: چــون آن حضــرت 

12. عکبری بغدادی، االرشاد، ج 2، ص 373.
2 . و آنانند كه در حال سجده یا ایستاده، شب را به روز می آورند. سوره فرقان، آیه 64.

ــی،  ــب، ج4، ص188؛ یعقوب ــوب، مناق ــن شهرآش ــق، ج41، ص 378؛ اب ــه دمش ــخ مدین ــاكر، تاری ــن عس 3. اب
ــوار،  ــۀ االئمــه، ج2، ص74؛ مجلســی، بحاراالن ــی معرف ــی، كشــف الغمــۀ ف ــی، ج2، ص228؛ اربل ــخ یعقوب تاری

ــه، ص197. ــل االمامیّ ــری، دالئ ــرایع، ص229؛ طب ــل الش ــی، عل ــه قم ــن بابوی ج46، ص5، ح6؛ اب
ــب، ج4،  ــوب، مناق ــن شهرآش ــان، ج2، ص303؛ اب ــی، هم ــوری، ج1، ص480؛ یعقوب ــالم ال ــی، اع 4. طبرس
ــروج  ــعودی، م ــرایع، ج1، ص273؛ مس ــان، علل  الش ــار، ص65؛ هم ــی، معانی  االخب ــه قم ــن بابوی ص188؛ اب

ــین، ص8. ــن الحس ــی ب ــی عل ــهیدی، زندگان ــب، ج3، ص160؛ ش الذه
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وضــو می  گرفــت رنــگ چهــره  اش زرد می  شــد و وقتــی علــت را می  پرســیدند، 
ــز  ــا می  ایســتم!«1 و نی ــر پ ــر چــه کســی ب ــه در براب ــد ک ــا می  دانی ــود: »آی می  فرم

گفتــه شــده در هنــگام نمــاز رعشــه بــر اندامــش می  افتــاد.2
زمخشری گوید: 

شــبی علــی بــن الحســین بــه قصــد وضــو دســتش را در آب فــرو کــرد 
ــتارگان در  ــاه و س ــدن م ــا دی ــرد. ب ــاال ب ــه طــرف آســمان ب و ســرش را ب
آن هــا بــه تفکــر پرداخــت و تــا صبــح در حالــی کــه دســتش هنــوز در آب 

ــدای مــؤذن داد کــه اذان می  گفــت.3 ــه ن ــود، گــوش ب ب
طاووس یمانی می  گوید:

ــه  ــا و گری ــه نمــاز ایســتاده، دع ــه در مســجد الحــرام ب ــدم ک ــردی را دی م
ــن  ــی ب ــدم عل ــم دی ــزد او رفت ــت، ن ــان یاف ــازش پای ــی نم ــد. وقت می  کن
 !اســت. بــه ایشــان عــرض کــردم: »ای فرزنــد رســول خــدا الحســین
ــه  ــت ک ــز اس ــه چی ــو س ــه در ت ــی ک ــدم در صورت ــال دی ــو را در آن ح ت
امیــدوارم بــه یــاری آن هــا در امــان از تــرس و هــراس باشــی اول ایــن کــه 
فرزنــد رســول خــدا هســتی. دوم شــفاعت از آن جــد توســت و ســوم 
رحمــت خداونــد«. امــام در پاســخ فرمــود: »ای طــاووس! ایــن کــه مــن 
فرزنــد رســول خــدا هســتم مــرا در امــان نمــی  دارد، از خداونــد شــنیده  ام 
ــٍذ َو  ِ ــْم یَْوَمئ ــدَ بَیْنَُه ــه کار نمی  آی ــاوندی ب ــود: »در آن روز خویش ــه فرم ک
الیَتَســاَءلُون4«؛ ]دیگــر[ آن روز میانشــان نســبت خویشــاوندی وجــود 
نــدارد، و از ]حــال [ یکدیگــر نمی پرســند. در   مــورد شــفاعت جــدم، آن نیــز 
در امانــم نگــه نمــی  دارد؛ زیــرا خداونــد متعــال می  فرمایــد: »َوالیَْشــَفُعوَن إاِلّ 
ــد:  ــد می  فرمای ــن اْرتَضــی5« و باالخــره در مــورد رحمــت الهــی، خداون َلَِم

ِ َقریــبٌ مِــَن الُْمْحِســنین6"«.7 “إِنَّ َرْحَمــَت اهللَّ
1. مفید، االرشاد، ج2، ص143؛ ابن شهرآشوب، مناقب، ج4، ص150.

2. ابن حیون، شرح االخبارفی فضائل االئمه االطهار، ج3، ص258.
3. زمخشری، ربیع االبرار و نصوص االخبار، ج3، ص160.

4. سوره مومنون، آیه 101.
5. و جز براى كسی كه ]خدا[ رضایت دهد، شفاعت نمی كنند. سوره انبیاء، آیه 28.

6. كه رحمت خدا به نیکوكاران نزدیك است. سوره اعراف، آیه 56.
7. مجلسی، بحاراالنوار، ج46، ص101.
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ــه ســفر حــج داشــت. در راه حــج چــه  امــام ســجاد اشــتیاق فراوانــی ب
بســیار پیــاده می  شــد کلــوخ جــاده را کنــار مــی  زد تــا حاجیــان آســیبی نبیننــد.1 
ــه  ــاده حــج ب ــه صــورت پی ــن الحســین ب ــی ب ــد می  نویســد: »عل شــیخ مفی

جــای آورد. پــس فاصلــه مدینــه تــا مکــه را در خــال بیســت روز پیمــود«.2
ــی  ــجده  های طوالن ــین س ــن الحس ــی ب ــادت عل ــق عب ــر مصادی از دیگ
اوســت. بــه همیــن جهــت لقــب ســجاد را بــه ایشــان دادنــد. ایشــان گاهــی بــر 
ــه ســجده می  رفــت3 و ســجده  های  ــی ســخت ب ــر زمین ســنگی خشــت و گاه ب
ــرازیر  ــان س ــرو رویش ــرق از س ــه ع ــوری ک ــته  اند، به  ط ــادی داش ــی و زی طوالن

می  شــد.4

2� علم و دانش
ــَم َدَرجــات«.5 او افضــل،  ــوا الِْعْل َّذيــَن أُوتُ ــوا ِمْنُكــْم َو ال َّذيــنَ آَمنُ ُ ال ــِع الَّ »...يَْرفَ
 اعلــم و افقــه زمــان خــود بــود و در علــم و دانــش پیــرو جــّدش امیرمؤمنــان
بــود. ایشــان مقــام واالی امامــت داشــت و در خانــدان وحــی و رســالت پــرورش 
یافــت. علــم و دانــش را از خزانــه پــروردگار و باغــت را از جــدش امیرمؤمنــان 
بــه ارث بــرد. نگاهــی بــه صحیفــه ســجادیه، رســاله الحقــوق و دقــت در مضمــون 
ــم  ــخنان ه ــن س ــه ای ــد ک ــان می  ده ــزه، نش ــروف ابوحم ــای مع ــای دع فقره  ه
ــتر در  ــد و بیش ــده می  باش ــی و آموزن ــغ، پر  معن ــان، بلی ــر امام ــد کام دیگ مانن
ــا  ــی ب ــی اســت. صحیفــه ســجادیه مشــتمل دعاهای موضوع  هــای اخاقــی و تربیت

مضامیــن و نــکات عالــی اســت و در مناســبات خــاص گفتــه شــده اســت.
ابــن ســعد می  نویســد: »علــی بــن الحســین فــردی امیــن، کثیــر الحدیــث، 

1. همان، ص76؛ عقدالفرید، ج3، ص103.
2. عکبری، االرشاد، ج2، ص143؛ مجلسی، همان، ج46، ص76.

3. همان، ص 108.
4. همان، ص64.

ــد  ــر حســب [ درجــات بلن ــده و كســانی را كــه دانشــمندند ]ب ــه [ كســانی از شــما را كــه گروی ــا خــدا ]رتب 5. ت
گردانــد. ســوره مجادلــه، آیــه11.
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واال مقــام و بســیار پرهیــزگار بــود«.1 او مدرســه فقــه و حدیــث دایــر نمــود کــه 
ــد.2  ــرا می  دادن ــوش ف ــه درس او گ ــان ب ــی موالی ــن و حت ــه، تابعی در آن صحاب
ــام را  ــث ام ــان احادی شــیخ طوســی در رجــال خــود تعــداد اصحــاب راوی
صــد و هفتــاد و ســه نفــر دانســته، کــه در موضوعــات مختلــف از ایشــان روایــت 
کرده  انــد. گروهــی چــون »جابــر بــن عبــداهلل انصــاری، عامــر بــن وائلــه و ســعید 
بــن مســیب« از صحابــه و افــرادی از تابعــان چــون »ســعید بــن جبیــر، محمــد 
جبیــر، ابــو خالــد کابلــی، قاســم بــن عــون و اســماعیل بــن عبــداهلل بــن جعفــر« 

هســتند.3
در مورد امام سجاد دو نکته حائز اهمیت است:

ــر  ــام جعف ــر و ام ــام محمدباق ــه در عصــر ام ــی ک ــراث علم ــام می 1. تم
صــادق در اختیــار جامعــه اســامی قــرار گرفــت، از امــام ســجاد بــوده 

اســت.
ــث  ــوق و احادی ــاله الحق ــجادیه و رس ــه س ــمند صحیف ــه ارزش 2. دو مجموع
ــو،4  ــر س ــاز از دیگ ــاگردانی ممت ــت ش ــو و تربی ــک س ــام از ی ــات ام و روای

ــرت دارد. ــی حض ــی و فرهنگ ــع علم ــگاه رفی ــه جای ــح ب ــت واض دالل
امــام ســجاد بعــد از واقعــه عاشــورا، زمینــه یــک انقــاب فرهنگــی بــزرگ 
کــه بایــد بــه دســت دو امــام بعــد از او بــه وقــوع بپیونــدد را، فراهــم ســاخت. او 
تــاش نمــود تــا انحطــاط روحیــه   جامعــه را برطــرف نمــوده و شــور و نشــاط و 
بــاور داشــتن و اعتمــاد را بــه پیــروان حقیقــی خــود، برگردانــد. ایشــان بــا رفتــار 

و گفتــار خویــش، بهتریــن عملکــرد را در تاریــخ از خــود ارائــه داد.

3� عزت و کرامت نفس
ُۀ و َلَِرُســولِِه َو لِْلُمْؤِمنيــن«.5 یکــی از  ِ الِْعــزَّ خــدا در قــرآن مي  فرمایــد: »ِلَّ

1. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 5، ص160.
2. نجاشی، رجال نجاشی، ص116 و 157؛ كلینی، كافی، ج 8، ص 17؛ مؤدب، تاریخ حدیث، ص52.

3. امین، فی رحاب ائمه اهل البیت، ج3، ص213.
4. طوسي، اختیار معرفه الرجال، ص 118-119.

5. عّزت از آن خدا و از آِن پیامبر او و از آِن مؤمنان است. سوره منافقون، آیه 8.
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ویژگی  هــای شــخصیت اجتماعــی امــام ســجاد، عــزت نفــس ایشــان 
اســت. ایــن عــزت از عــزت ذات حضــرت حــق، نشــأت می  گیــرد. از ایــن رو 
در زندگــی اولیــای الهــی هیــچ عملــی کــه کمتریــن ســایه  ی ذلــت در آن باشــد، 

ــورد. ــم نمی  خ ــه چش ب
 امــام ســجاد می  فرمایــد: »بــرای حتــی کوچک تریــن ذره از ذلــت، 
خوشــحال نمی  شــوم کــه شــترهای ســرخ را داشــته باشــم«.1 بــه عنــوان نمونــه 
زمانــی کــه حضــرت در کاخ عبیــداهلل بــن زیــاد، ســخن ابــن زیــاد را در زمینــه 
انتســاب قتــل شــهدای کربــا بــه خــدا، بــا آیــه  ای از قــرآن پاســخ گفــت. ابــن 
زیــاد دســتور قتــل حضــرت را صــادر کــرد، امــا امــام ســجاد فرمــود: »آیــا 
مــرا از قتــل می  ترســانی؟ مگــر نمی  دانــی کشــته شــدن در راه خــدا، عــادت مــا 

ــد«.2 ــا می  باش ــت م ــهادت کرام و ش

4� معیار زهد
 یکــي از فضایــل اخاقــي از دیــدگاه اســام، زهــد مي  باشــد. خــداي متعــال 
در بیــان مفهــوم و معیــار زهــد در قــرآن مي  فرمایــد: )لَِکیْــا تَْأَســْوا َعلــی 
ــه  ــه و مزرع ــا مقدم ــش اســامی، دنی ــم(3 در بین ــا آتاُک ــوا بِم ــْم َو التَْفَرُح  مافاتَُک
ــوان وســیله و  ــه عن ــا ب ــه دنی ــای الهــی ب ــه همیــن جهــت اولی آخــرت اســت. ب
ــای او نگریســته  اند.  ــرب و لق ــه ق ــل ب ــدی و نی ــزار اکتســاب رضــوان خداون اب
ــه  ــوان »زهــد« مطــرح اســت ک ــه عن ــی ب ــات اله ــی در ادبی ــن حقیقــت متعال ای
 ــه بهره  منــد نبــودن از آن– امــام ســجاد ــه دنیاســت – ن همــان عــدم تعلــق ب
همچــون اجــداد طاهرینــش نمونــه اعــای زاهــد در دنیــا و راغــب بــه آخــرت 

ــد: ــد می  فرماین ــن زه ــان در تبیی ــت. ایش ــوده اس ب
ْهــِد أَْدنـَـی َدَرَجــاِت الـْـَوَرِع َو أَْعَلــی  ْهــُد َعَشــَرُة أَْجــَزاٍء فََأْعَلــی  َدَرَجــاِت الزُّ الزُّ

1. مجلسی، بحاراالنوار، ج46، ص100؛ ابن بابویه قمی، خصال، ج1، ص22.
2. عکبــری، االرشــاد، ج2، ص116؛ مجلســی، بحاراالنــوار، ج45، ص118؛ خوارزمــی، مقتــل خوارزمــی، ج2، 

ص42؛ ابــن طــاووس، لهــوف، ص171.
ــه شــما داده اســت شــادمانی  ــه ]ســبب [ آنچــه ب ــه اندوهگیــن نشــوید و ب ــر آنچــه از دســت شــما رفت ــا ب 3. ت

ــه 23 ــد )57( آی ــد. ســوره حدی نکنی
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ــی  َ ــِن أَْدن ــاِت الْیَِقی ــی َدَرَج ــِن َو أَْعَل ــاِت الْیَِقی ــی َدَرَج َ ــَوَرِع أَْدن ْ ــاِت ال َدَرَج
ِ َعــزَّ َو َجــلَ  )لَِکْیــال تَْأَســْوا  ْهــَد فـِـي آیـَـٍة ِمــْن ِكتـَـاِب اهللَّ َضــا َو إِنَّ الزُّ َدَرَجــاِت الرِّ

ــْم (؛1  ــا آتاُك ــْم َو ال تَْفَرُحــوا بِم َعلــی  مــا فاتَُک
زهــد ده جــزء دارد: باالتریــن درجــه زهــد، کمتریــن درجــه پارســایی اســت 
و باالتریــن درجــه پارســایی، پایین  تریــن درجــه یقیــن اســت و عالی  تریــن 
ــف( زهــد  ــا )تعری ــن درجــه خشــنودی اســت. همان ــن، کم  تری درجــه یقی
در یکــی از آیــات قــرآن آمــده اســت: )تــا بــر آنچــه از دســت شــما رفتــه   
ــادمان  ــت، ش ــما داده اس ــه ش ــه ب ــبب آنچ ــه س ــوید و ب ــن نش اندوهگی

ــد(. نگردی
ــش در  ــام ســجاد در طــول حیات ــح مســتمر حضــرت ام مواعــظ و نصای
تاریــخ ثبــت شــده اســت. تــا آن  جــا کــه بنابــر نقــل ســعید بــن مســیّب، حضــرت 
هــر هفتــه در روز جمعــه و در مســجد النبــی بــا خطبــه  ای طوالنــی مــردم را بــه 

ــوا و زهــد و خودســازی دعــوت می  نمــود.2 تق
ــه  ــه او را ب ــه  ای از خطب ــول نمون ــف العق ــاب تح ــی در کت ــعبه حّران ــن ش اب

ــت.3 ــد« آورده اس ــه الزه ــوان »صحيف عن

5� صبر و بردباری
ــر  ــه شــمار مــي  رود. ب ــه مــدارج کمــال ب  صبــر یکــي از راه  هــاي رســیدن ب
همیــن اســاس خــداي متعــال نیــز در ایــن زمینــه مي  فرمایــد: »ســاٌم َعَلْيكــم بِمــا 

َصبَْرتُــْم«.4
بــا مراجعــه بــه منابــع اســامی می  تــوان بحــث صبــر را از ســه زاویــه مطــرح 
نمــود: صبــر بــر طاعــت، صبــر بــر معصیــت و صبــر بــر مصیبــت.5 بــدون تردیــد 
ــه بســیار  ــا نتایجــی دارد ک ــراه اســت. ام ــج هم ــا رن ــر ســه حــوزه ب ــر در ه صب

1 . حّرانی، تحف العقول، ص490.
2. كلینی، كافی، ص 76-72، ح 8.
3. حّرانی، همان، ص 432-444.

4. ]و به آنان می گویند:[ »درود بر شما به ]پاداش [ آنچه صبر كردید. سوره رعد، آیه 24.
5. جامع السعادات، ج 3، ص 287.
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ــوب  ــادت محس ــوزه عب ــه ح ــر س ــر در ه ــت. صب ــش اس ــذت بخ ــیرین و ل ش
می  شــود و اســتعانت بــه صبــر مقدمــه طاعــت و یــا تــرک معصیــت اســت و آن 
کــه می  توانــد تحمــل ایــن گونــه امــور را بــر انســان آســان ســازد، خداونــد اســت.
بــدون صبــر و اســتقامت در برابــر باهــا و مشــکات جــدي موجــود در ایــن 
ــد: کســی  ــرم می  فرماین ــرد. رســول اک ــدارج کمــال را طــی ک ــوان م راه، نمی  ت
ــه راِجُعــون«؛1 خداونــد  ّــا اِلَْي ّــا لِ َو اِن کــه هنــگام مصیبــت ایــن آیــه را بگویــد »اِن
مصیبــت او را جبــران می  کنــد و عاقبــت وی را نیکــو می  گردانــد و بــر آن مصیبــت، 

عــوض شایســته  ای کــه موجــب خشــنودی انســان گــردد، قــرار می  دهــد.2
ــب  ــل مکت ــب، تجســم کام ــا مصائ ــجاد در برخــورد ب ــام س ــش ام واکن
صبــر اســت. نمونــه بــارز ایــن صبــر در جریــان »نهضــت عاشــورا« بــه نمایــش 
گذاشــته شــد. ایشــان در  مــورد صبــر فرمودنــد: »هیــچ جرعــه  ای نیاشــامیدم کــه 
ــبب آن را  ــب و مس ــه صاح ــمی ک ــه خش ــد ازجرع ــر باش ــن محبوب  ت ــزد م ن

ــم«.3 مجــازات نکن
ــا،  ــه کرب ــدان و اصحــاب ایشــان در واقع ــام حســین و خان شــهادت ام
ــر بعضــی روایــات  ــه  ای کــه بناب ــه گون ــر کــرد ب ــه شــدت متأث آن حضــرت را ب
ــش  ــا واکن ــش تنه ــن واکن ــت گریســتند.4 در حقیقــت ای ــن مصیب ــر ای ســال ها ب
عاطفــی محســوب نمی  شــد، بلکــه زنــده نگــه داشــتن حماســه آنــان و القــاء روح 
حرکــت، شــهادت، شــجاعت و ایثــار بــه جامعــه بــود. چنــان چــه خطــاب بــه 

مــردم مدینــه فرمودنــد:
ــر  ــای صب ــدوز، درد و رنج  ه ــم ان ــای غ ــزرگ، باه ــب ب خــدا را در مصائ
ــد  ــردم! حم ــزارم. ای م ــپاس می  گ ــنگین س ــی ســخت و س ســوز و مصیبت
خــدای، کــه مــا را ممتحــن و مبتــا ســاخت بــه مصیبت  هــای بــزرگ و بــه 

بزرگــی رخنــه کــه در اســام واقــع شــد.5

1. ما از آِن خدا هستیم، و به سوى او باز می گردیم. سوره بقره، آیه 156.
2. طباطبایی، تفسیر المیزان، ج2، ص 128-129.

3. مجلسی، همان، ج46، ص102.
4. خصال، ص272؛ امالي، ص121.

5. ابن طاووس، اللهوف، ص 84-85.
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6� عفو و گذشت
 يكــي از فضايــل اخاقــي در ارتبــاط بــا ديگــران، عفــو و گذشــت مي  باشــد. 
ُــوا  ــوَن قال ــم الجاِهُل كــه خــداي ســبحان در ايــن زمينــه مي  فرمايــد: ) َو اِذا خاَطبَُه
ــادان، ســخن  ــد مــردم ن ــد اگــر ببینن ــدگان خــدای رحمــان چنین  ان ســاًما(.1  بن
زشــت گوینــد، آنــان راه مســالمت پوینــد، بزرگوارانــه پاســخ دهنــد تــا از شــر 
ــی، درونشــان را  ــا مهربان ــد و ب ــر جاهــان نمی  تازن ــان ب ایشــان رهــا شــوند. آن

می  ســازند. آرام 
یکــی از خویشــاوندانش بــر ایشــان وارد شــد و ســخنان زشــتی خطــاب بــه 
ایشــان بــر زبــان آورد. امــام فرمــود: »بــرادر! اگــر آن چــه گفتــه  ای باشــم، مــن از 
خداونــد مغفــرت و آمــرزش می  خواهــم و اگــر آن چــه گفتــی ســزاوارم نبــود، 
ــه گفــت:  ــرار دهــد«. آن شــخص عذرخواهان ــرزش ق ــورد آم ــو را م ــد ت خداون
ــا  ــود«.2 حضــرت ب »آن چــه گفتــم تــو ســزاوارش نبــودی و الیــق خــود مــن ب
برخوردهــای کریمانــه عــاوه بــر گذشــت، نــه تنهــا رذیلــت و پســتی خطــاکار را 
تحریــک نمی  کــرد بلکــه او را متوجــه آخــرت نمــوده و باعــث تنبیــه او می  شــد. 
امــام نــه تنهــا بــا خویشــان، دوســتان و آشــنایان بزرگوارانــه رفتــار می  کــرد، 
ــز شــفقت  ــده نی ــر دشــمنان درمان ــه ب ــود ک ــدان درجــه ب ــی وی ب بلکــه مهربان
داشــت. ســعه  صدر و ســعه  رحمانی او دشــنمنانش را نیــز شــامل می  شــد. هشــام 
بــن اســماعیل بــن هشــام بــن ولیــد مخزومــی کــه در ســال  های 86 – 82 ق از 
ســوی عبدالملــک بــن مــروان حاکــم مدینــه بــود، بــر مــردم ســتم بســیار کــرد. 
پــس از مــرگ عبدالملــک، ولیــد بــن عبدالملــک بــه حکومــت رســید و هشــام را 
از کار بــر کنــار کــرد و عمــر بــن عبدالعزیــز را بــه جــای او گماشــت. ولیــد کــه 
میانــه  ی خوبــی بــا هشــام نداشــت از عمــر بــن عبدالعزیــز خواســت بــرای تنبیــه 
ــه او  ــا هــر کــس هــر چــه می  خواهــد ب ــدارد ت ــا ب ــر پ ــر مــردم ب وی، او را براب
ــن الحســین از کســی نمی  ترســم  ــی ب ــد. هشــام می  گفــت: »جــز از عل بگوی

1. و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به مالیمت پاسخ می دهند. سوره فرقان، آیه 63.
2. مفیــد، االرشــاد، ص146؛ طبرســی، اعالم  الــوری، ص261؛ ابــن شهرآشــوب، مناقــب، ج4، ص158؛ اربلــی، 

همــان، ص75.
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ــه او آزار رســانده  ام«. چــون بیــش از همــه ب
هشــام از تیــره بنــی مقــدوم اســت و ایــن تیــره از دیــر زمــان بــا بنــی هاشــم 
ــن  ــی ب ــه، عل ــود در مدین ــت خ ــدت حکوم ــرد در م ــن م ــد و ای ــمن بودن دش
الحســین را فــراوان آزار می  کــرد و بــه خانــدان رســول اهلل ســخنان زشــت 
می  گفــت: روز عــزل او امــام کســان خــود را گفــت: »مبــادا بــه هشــام ســخن 
تلخــی بگوییــد«. و چــون خــود بــدو رســید، بــر وی ســام کــرد. هشــام گفــت: 
»اَلُ اَْعَلــمُ َحْيــُث يَْجَعــُل ِرســالَتَُه«؛1 کــه اشــاره بــه خانــدان نبــوت و رســالت بــود 
ــز  ــن نی ــه ای ــجاد ب ــام س ــد ام ــود. گوین ــان ب ــاخص  ترین آن ــام ش و ام
بســنده نکــرد، بلکــه طــی نامــه  ای پولــی بــرای او فرســتاد تــا نیــازش را برطــرف 
ســازد. عبــداهلل فرزنــد امــام ســجاد گویــد بــه پــدرم عــرض کــردم: »او بــه 
مــا بســیار بــد کــرده اســت«. پــدرم فرمــود: »او را بــه خــدا واگــذار«. تــا زمانــی 
ــه او وارد  ــن آســیبی ب ــود از طــرف اهل بیــت کوچک  تری ــده ب ــه هشــام زن ک

نشــد.2
این رفتار امام، آینه تمام نماي عملي قرآن کریم است.

7� انفاق و بخشش
ــٌر  ــو ََخْي ــراَء فَُه ــا الُْفَق ــا َوتُْؤتُوَه ــَي َو إِْن تُْخُفوه ــا ِه ــاِت فَنِِعمَّ َدق ــُدوا الصَّ »إِنْ تُْب
ــه  ــرده و ب ــد ک ــتمندان تأکی ــه مس ــاره بخشــش ب ــا درب ــم باره ــرآن کری ــْم«3 ق لَُك
ــر خــدا باشــد.  ــه خاط ــد ب ــن بخشــش بای ــه ای ــم داده اســت ک مســلمانان تعلی
ــود. یکــی از  ــوده ب ــز گــوی ســبقت از همــگان رب ــه انفــاق، نی امــام در زمین
ــه  ــژه  ی او در رســیدگی ب ــام ســجاد اهتمــام وی ــارز ام ویژگی  هــای بســیار ب

ــود. ــدان ب ــرا، مســتمندان و نیازمن فق
ــده  دار  ــدرم عه ــد: »پ ــدرش می  فرمای ــاف پ ــان اوص ــن بی ــر ضم ــام باق ام

1. خدا بهتر می داند رسالتش را كجا قرار دهد. سوره انعام، آیه 124.
ــاق  ــخ طبــری، ج6، ص526؛ شوشــتری، احق ــری، تاری ــخ كامــل، ص 112-113-114؛ طب ــر، تاری ــن اثی 2. اب

ــه، ص100. ــی، انوارالبهی ــق، ج12، ص93؛ قم الح
3. اگــر صدقه هــا را آشــکار كنیــد، ایــن، كاِر خوبــی اســت، و اگــر آن را پنهــان داریــد و بــه مســتمندان بدهیــد، 

ایــن بــراى شــما بهتــر اســت. ســوره بقــره، آیــه 271.
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مخــارج   صــد خانــوار از فقــرای مدینــه بــود، پــس از شــهادتش معلــوم گردیــد 
ــد«.1 ــی می  کردن ــات او زندگ ــان از صدق ــه آن ک

نکتــه دیگــر در مــورد صدقــات امــام ســجاد ایــن بــود کــه حضــرت آن 
ــی  ــان حقیق ــا ترجم ــتند در راه خــدا می  بخشــیدند ت ــه داش ــه عاق ــزی را ک چی
قــرآن باشــد؛ زیــرا خداونــد در قــرآن می  فرمایــد: )لـَـْن تَنالـُـوا الْبـِـرَّ َحتَّــی تُنْفُِقــوا 
ــا تُِحبُّــون(.2 امــام ســجاد شــکر، بــادام و انگــور را دوســت می  داشــتند و  مِمَّ

دائــم از آن صدقــه مــی  داد.3
ــرت  ــي حض ــبک زندگ ــي و س ــنت عمل ــیره و س ــه س ــخن آنک ــل س حاص

ــت. ــکل مي  گرف ــم ش ــرآن کری ــاس ق ــر اس ــجاد ب س

نتیجه
ــان -  ــن زم ــرایط و بدتری ــخت  ترین ش ــو، در س ــک س ــجاد از ی ــام س ام
ــا اوج انحــراف  ــوار ب ــی آن بزرگ ــود- می  زیســت و زندگ ــاق ب ــه عصــر اختن ک
ــان رخ  ــام و حاکم ــدس اس ــن مق ــرم در دی ــول اک ــات رس ــس از وف ــه پ ک
داد، مواجــه بــود. از ســوي دیگــر، شــرایط اجتماعــی ســخت از جملــه رعــب و 
اختنــاق شــدید حاکــم بــر جامعــه و عــدم آگاهــی و آمادگــی مــردم در حمایــت 
از آن بزرگــوار، هرگونــه جنبــش و حرکــت مســلحانه از طــرف امــام را محکــوم 
ــه  ــدون آن ک ــجاد ب ــام س ــاس، ام ــن اس ــر همی ــود. ب ــت می  نم ــه شکس ب
حساســیت حکومــت را برانگیــزد و مســتقیمًا بــا حکومــت جــور بــه مبــارزه در 
ــم و  ــه مظال ــر علی ــتقیم را ب ــر مس ــارزات غی ــا و مب ــری فعالیت  ه ــک س ــد، ی آی
مفاســد عصــر خویــش شــروع نمودنــد. بدین  صــورت کــه، آن حضــرت معــارف 
و حقایــق قــرآن کریــم را در قالــب دعــا در صحیفــه   ســجادیه تبییــن کردنــد کــه 
1. اربلــی، همــان، ص77؛ مجلســی، بحاراالنــوار، ج46، ص88؛ اصفهانــی، همــان، ج3، ص136؛ ابــن جــوزی، 
ــار،  ــی المخت ــت النب ــب آل بی ــی مناق ــار ف ــبلنجی، نوراالبص ــان، ج2، ص289؛ ش ــی، هم ــان، ص327؛ اربل هم
ــبراوی  ــن، ص219؛ الش ــعاف الراغبی ــان، اس ــری، ج 5، ص222؛ محمدالصب ــات الکب ــعد، الطبق ص140؛ ابن  س

ــراف، ص136. ــب الش ــاف بح ــافعی، االتح الش
2. هرگز به نیکوكارى نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق كنید. سوره آل عمران، آیه 92.

3. مجلسی، همان، ج46، ص89-90.
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گاهــي بــا تکیــه صریــح بــر آیــات، گاهــي بــا اســتفاده از الفــاظ آیــات قرآنــي. 
ــار آن حضــرت مي  شــود.  ــه گفت ــوط ب ــن بخــش مرب ای

امــام در رفتــار نیــز بــر اســاس آیــات و آموزه  هــاي قرآنــي عمــل مي  نمودنــد؛ 
بدیــن صــورت کــه ارتبــاط خــود را بــا جهــان بیــرون تقســیم  بندي کــرده بودنــد 
ــه:  ــود از جمل ــش ب ــود خوی ــا معب ــرت ب ــاط حض ــاص ارتب ــال، خ ــي اعم بعض
ــره،  ــج و غی ــاز، روزه، ح ــب نم ــروردگار در قال ــه پ ــبت ب ــص نس ــادت خال عب
برخــي نیــز مربــوط بــه ارتبــاط حضــرت بــا دیگــران )اعــم از ســنین مختلــف و 
طیــف مختلــف( بــود از جملــه: بخشــش، تواضــع، انفــاق، کمــک مخفیانــه بــه 

نیازمنــدان و غیــره.
آن حضــرت در گفتــار، رفتــار و کــردار نیــز بــر اســاس قــرآن عمــل مي  نمــود؛ 
ــر اســاس حدیــث متواتــر ثقلیــن، اهــل بیــت پیامبــر شــارح و مبیــن  زیــرا ب
ــود  ــال خ ــي اعم ــجاد در تمام ــام س ــتند. ام ــه آن هس ــارف حّق ــرآن و مع ق
رضایــت الهــي را رکــن اجتناب  ناپذیــر عمــل خــود مي  دانســتند و پیــروان خــود 

ــد. ــه مي  فرمودن ــه آن توصی را ب
ــن  ــه در ای ــادت ک ــام ســجاد در بعــد عب ــرار دادن ام ــا الگــو ق ــز ب ــا نی م
ــدي  ــت رضایتمن ــالم در جه ــي س ــم روابط ــود دارد مي  توانی ــتر نم ــتار بیش نوش
پــروردگار عالــم داشــته باشــیم و ســبک زندگــي قرآنــي را چــراغ راه عمــل خــود 
قــرار دهیــم و در طــول آن اگــر انســان هایی چنیــن عمــل بکننــد جامعــه نیــز بــه 

ســوي جامعــه  اي ایــده  ال پیــش خواهــد رفــت.
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معرفت شناسی سبك زندگی در آموزه های امام سجاد
عبدالقادرمحمدي1

چکیده
ــناخت  ــم ش ــر مه ــه  دو عنص ــر پای ــی ب ــبک زندگ ــی س معرفت شناس
حقیقــت و معرفــت مقصــد نهایــی انســان اســتوار اســت . دیگــر 
ــر  ــن دو عنص ــی در ای ــبک زندگ ــل در س ــر دخی ــا و عناص مؤلفه ه
منــدرج هســتند. بــه گونــه  کــه شــناخت آن هــا مبتنــی بــر شــناخت 
دو عنصــر اصلــی اســت. مطابــق آموزه هــای امــام ســجاد چیســتی 
انســان نخســتین مســأله  اســت کــه در معرفت شناســی ســبک زندگــی 
ــان و  ــی انس ــه   خلقت ــف بنی ــوزه، ضع ــن ح ــت؛ در ای ــه اس قابل توج
حکمــت برخــورداری انســان از ایــن موضــوع، بررســی و نقــش آن در 

ــه اســت.  ــرار گرفت ــایی ق ــورد شناس ــوب م ــی مطل انتخــاب زندگ
ــه  ــر فقــر محــض و وابســته ب ــی ب ــی آفرینــش انســان، کــه مبتن چرای
ــی  ــبک زندگ ــه در س ــت ک ــری اس ــأله  دیگ ــد، مس ــد می باش خداون

ــده اســت.  ــی ش ــام ارزیاب ــای ام ــق رهنموده مطاب
 ،واژگان کلیــدی: خداونــد، شــناخت، ســبک زندگی، امام ســجاد

نفــس، انســان، آفرینــش و مقصد.

مقدمه
ســبک زندگــي از جنــس عمــل اســت، اســاس آن را تئــوري نظام منــد تشــکیل 
ــه   ــاي اندیش ــت از نظام ه ــن آن الزم اس ــث و تبیی ــراي بح ــن رو ب ــد، ازای مي ده
اصیــل اســامي کمــک بگیریــم. چنیــن نظامــي در حــوزه  اندیشــه شــکل مي گیــرد 

1 . دانشجوی دكترای عرفان اسالمی.
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و بــه ســمت عملــي کــه موردنظــر اســام واقعي اســت انســان را رهنمــود مي کند. 
ایــن نــوع تحقیــق مي توانــد نقطــه  شــروع بــراي ســامان یافتــن کیفیــت زندگــي 
اســامي در حــوزه  نظــري باشــد اگــر پرســش مــا ایــن باشــد کــه ســبک زندگــی 
ــم  ــت؟ مي توانی ــه اس ــت چگون ــري اهل بی ــش نظ ــراث دان ــه ت در مجموع

مبانــي نظــري منســجمي را کــه ناظــر بــه عمــل اســت پي ریــزي نمایــم.
ــتیبان  ــا پش ــی دارد و تنه ــتگاه  اله ــت خاس ــي اهل بی ــه  الگوی ــام اندیش نظ
فکــري اســام اســت، لــذا  ســبک زندگــی مطلــوب بایــد در بســتر چنیــن دانشــي 
ــراي رصــد مباحــث نظــري  ــن نقطــه  شــروع ب ــرد؛ چــون مطمئن تری شــکل بگی
ــه،   ــام اندیش ــق نظ ــت. طب ــت اس ــش اهل بی ــام، دان ــل در اس ــه عم ــر ب ناظ
مي تــوان بــه تولیــد دانــش کاربــردی ناظــر بــه عمــل در ایــن زمینــه دســت یافت.
عناصــر موجــود در ســبک زندگــی نیــاز بــه بررســی معرفت شناســی دارنــد، 
ــش و  ــش خوی ــی آفرین ــت از چرای ــت خــود و معرف ــناخت حقیق ــا ش انســان ب
شــناخت مقصــد نهایــی حیــات انســانی می توانــد روشــی را در زندگــی مطابــق 
ــان  ــر دو جه ــعادت وی را در ه ــه س ــد ک ــاب کن ــت انتخ ــای اهل بی آموزه ه

تأمیــن نمایــد.

تعریف سبك زندگی
اصطــاح ســبک زندگــی (LifeStyle) در ادبیــات علــوم اجتماعــی رایــج اســت 
ــم و  ــرن نوزده ــر ق ــذرد. در اواخ ــرد آن می گ ــال از کارب ــد س ــش از ص و بی
آغــاز قــرن بیســتم جامعه  شناســان ایــن اصطــاح را ارزیابــی نمودنــد. در آثــار 
ــه  ــترک ک ــم های مش ــا و رس ــه ارزش ه ــر ب ــه ناظ ــی ک ــان مفهوم جامعه  شناس
بــه گــروه احســاس هویــت می بخشــد مــورد توجــه قرارگرفتــه و بــا مباحــث 
ــی را از  ــبک زندگ ــان س ــی از آن ــت. برخ ــورده اس ــد خ ــت پیون ــه و منزل طبق
ــد  ــت می کن ــا آن را هدای ــات و انتخاب ه ــه تمای ــتند  ک ــار می دانس ــس رفت جن
ــبک  ــی س ــد. برخ ــم می کن ــروز آن را فراه ــتر ب ــی، بس ــای زندگ و فرصت ه
ــن خــود در  ــن ارزش  هــای بنیادی ــرای یافت زندگــی را تجســم تــاش انســان ب
ــر  ــی دیگ ــاد برخ ــه اعتق ــته  اند. ب ــران دانس ــه دیگ ــاندن آن ب ــگ و شناس فرهن
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ــردی  ــات ف ــعه یافته  ترجیح ــًا توس ــودآگاه و دقیق ــای خ ــی الگوه ــبک زندگ س
ــز دیگــر جامعه شناســی  ــی گیدن ــده اســت. آنتون ــار شــخصی مصرف کنن در رفت
اســت کــه تعریــف جامع تــری از ســبک زندگــی ارائــه نمــوده و معتقــد اســت 
ــا منازعــات و  کــه »سیاســت زندگــی، ســبک زندگــی اســت«. سیاســتی کــه ب
کشــمکش ها در یــک ســؤال پیونــد دارد: »چگونــه مــا بایــد در دنیایــی زندگــی 
ــوان  ــی به عن ــنت ]اجتماع ــا س ــت ی ــیله طبیع ــه وس ــه ب ــه در آن، آنچ ــم ک کنی
ــه  ــرار گرفت ــری انســان ق ــون موضــوع تصمیم گی ــود اکن ــت شــده ب الگــو[ تثبی

اســت«.1
به هرحــال نکتــه  مشــترک در تمامــی ایــن تعاریــف وجــود الگوهــای رفتــاری 
اســت  در زندگــی کســانی کــه ســبک و متــد دارنــد. ایــن افــراد آگاهانــه بــرای 
ــت  ــوان گف ــر می ت ــارت دقیق ت ــه عب ــد. ب ــاش دارن ــی ت ــودن زندگ ــد ب نظام من
ایــن تعاریــف بــه مجموعــه  از تاش هــای الگویــی هــدف دار در زندگــی انســان 
اشــاره دارنــد کــه به عنــوان ســبک و روش زندگــی مطــرح اســت. در ایــن میــان 
تعریــف معرفت شناســی ســبک زندگــی در آموزه هــای امــام ســجاد عبــارت 
ــق آموزه هــای اهل بیــت کــه ناظــر  اســت از: »شــناخت ســبک زندگــی مطاب

بــه عمــل اســت«.

شناخت عناصر سبك زندگی
معرفت شناســی ســبک زندگــی بیــش از دیگــر جنبه هــای آن نیــاز بــه بررســی 
و تحقیــق دارد تــا زمانــی کــه شــناخت مــا از عناصــر و مؤلفه هایــی کــه ســبک 
ــی  ــبک زندگ ــاب روش و س ــردد انتخ ــل نگ ــد کام ــکیل می دهن ــی را تش زندگ
ــا و  ــتگاه، روش ه ــی خاس ــت. در معرفت شناس ــد داش ــکان نخواه ــوب ام مطل
ــناخت2 در  ــای ش ــت معن ــم بداه ــود. علی رغ ــی می ش ــناخت بررس ــار ش اعتب
ــتن  ــم و دانس ــی عل ــناخت یعن ــت ش ــوان گف ــمی آن می ت ــف شرح  االس تعری

ــده  در حــوزه  معرفــت. ــق اشــیاء و هــر پدی حقای
1. گیدنز، جامعه شناسی ، 1373.

2 . جوادی آملی، معرفت شناسی در قرآن، ص87.
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اکنــون ســؤال ایــن اســت کــه قلمــرو معرفــت انســان چــه انــدازه اســت؟ بــا 
توجــه بــه این کــه جهــان  داراي دو بخــش مــادي و مجــرد یــا غیــب و شــهادت 
ــت از  ــه معرف ــد ک ــان وجــود دارن ــق جه ــناخت حقای ــرای ش ــه راه ب اســت، س
طریــق حــواس، عقــل و نفــس صــورت می گیــرد. لــذا راه هــاي شــناخت انســان 
ــق  ــز وجــود دارد کــه از طری ــه حــس و عقــل نیســت، راه ســومی نی محــدود ب
ــن اســاس، معرفــت  ــر ای ــس حاصــل مي شــود.1 ب ــه نَْف ــه و تزکی تهذیــب، تصفی
و شــناخت ســبک زندگــی مطلــوب در حــوزه  شــناخت حســی و عقلــی مطابــق 
ــه  عملکــرد انســان اســت.  ــرد و ناظــر ب ــرار می گی ــا نظــام غیــب و شــهادت ق ب
ــر اســاس  ــه زندگــی شایســته  را ب ــادر می ســازد ک ــن شــناختی انســان را ق چنی

ــد. ــذاری نمای ــت پایه گ ــه  اهل بی ــام اندیش ــری و نظ ــش نظ دان
از ســوی دیگــر در جهــان ســبک  های متعــددی بــرای زندگــی وجــود دارنــد 
ــل روش و  ــت  و در عم ــتوار اس ــه  اس ــاي اندیش ــه  نظام ه ــر پای ــک ب ــه هری ک
ــد. الگوهــای مختلــف  ــه می دهن ــه و الگــو ارائ ــوان نمون ــه عن ــد خاصــی را ب مت
زمینــه  ایــن پرســش ها را فراهــم مــي آورد کــه کدام یــک از آن هــا حــق اســت و 
ــخیص  ــاند؟ راه تش ــی می کش ــه تباه ــان را ب ــک انس ــاب و کدام ی ــته   انتخ شایس
متــد زیســت و زندگــی درســت از نادرســت چیســت؟ به عنــوان نمونــه می تــوان 
ــامی  ــادی اس ــام اعتق ــوب نظ ــد در چهارچ ــی خداون ــت و بندگ ــت عبودی گف
یکــی از روش هــای زندگــی اســت. در مقابــل، عصیان گــری، ظلــم و زورگویــی 
ــوان  ــودآگاه به عن ــا ناخ ــودآگاه ی ــور خ ــب به ط ــه اغل ــت ک ــی اس ــر روش دیگ
روش زندگــی خــود پذیرفته انــد. به هرحــال دســت یافتــن بــه روش مطلــوب و 
تشــخیص راه درســت متــد زندگــی بــا شــناخت حقیقــت انســان گره خــورده و 
شــناخت حقیقــت انســان نطقــه  شــروع معرفــت عناصــر و ارکان ســبک زندگــی 

مطلــوب اســت.  
نقطــه آغازیــن معرفت شناســي، همانــا شــناخت شــهودي خودشناســنده، یعنــي 
نفــس اســت؛ زیــرا روح آدمــي عصــاره جهــان آفرینــش اســت و گذشــته از آنکــه 
عوالــم ســه گانه طبــع و مثــال و عقــل را در خــود دارد و تــوان طــي آن مراحــل 

1 . همان، ص92.
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ــي از  ــت و برخ ــارج را داراس ــان خ ــا جه ــي ب ــاط حصول ــت، ارتب ــور اوس میس
ــک  ــا کم ــي را ب ــد و بعض ــس ادراک مي کن ــال ح ــارج را از کان ــاي خ موجوده

ــد.1 ــر مي فهم فک

1� چیستی انسان
1-1� شناخت هویت انسان

اغلــب انســان ها در عصــر حاضــر از هویــت انســانی خویــش فاصلــه گرفتــه 
و خــود را بــا هویــت حیوانــی می شناســند. بــر ایــن اســاس تــا انســان هویــت 
ــه ســمت  ــذا حرکــت ب ــه کمــال نخواهــد رســید، ل انســانی خــود را نشناســد ب
کمــال بــدون شــناخت هویــت انســان، جــز ســردرگمی بیــش از پیــش نخواهــد 
ــا آموزه هــای  ــود. بدین  ترتیــب، معرفت شناســی ســبک زندگــی مطلــوب کــه ب ب
اهل بیــت منطبــق باشــد وابســته بــه شــناخت حقیقــت انســان طبــق 
ــت  ــان بی حقیق ــه انس ــا وقتی ک ــت. ت ــر اس ــران بش ــای آن هدایت گ رهنموده
خویــش توجــه نکنــد حرکــت بــه ســمت کمــال و بــر خــودداری از ویژگی هــا 
ــه در  ــرای کســی ک ــم ب ــن، پرســش مه ــا اســت. بنابرای ــال بی معن ــب کم و مرات
پــی کمــال اســت، ســؤال از چیســتی ]کیســتی[ خویــش اســت. انســان قبــل از 
آنکــه بــه صفــات کمــال و مــکارم اخــاق کــه ناظــر بــه عمــل اســت متصــف 
گــردد بایــد خــود را بشناســد و بدانــد کــه از چــه چیــزی و چگونــه بــه وجــود 
ــی و  ــر خودشناس ــی ب ــالم مبتن ــه  س ــکل گیری جامع ــن، ش ــت. بنابرای ــده اس آم
خودســازی اســت. تمامــی گرفتاری هــای انســان در ایــن نکتــه اســت کــه انســان 
ــادات و دعاهــای مــا وقتــی  ــذا عب از شــناخت حقیقــت خویــش غفلــت دارد، ل
اثــر عملــی دارنــد کــه حقیقــت یعنــی نفــس خــود را بشناســیم. » اللهــم و انــک 

مــن الضعــف خلقتنــا و علــي الوهــن بنیتنــا و مــن مــاء مهیــن ابتداتنــا«.2
ــادی و چگونگــی  ــت م ــه عل ــت ناظــر ب ســؤال از چیســتی انســان در حقیق
ــن  ــه مهم تری ــراز ب ــن ف ــارم در ای ــام چه ــت. ام ــان اس ــدن انس ــود آم ــه وج ب

1 . جوادی آملی، شمس الوحی تبریزی، ص41.
2 . صحیفه سجادیه، دعای9، فراز5.
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ــد  ــان می باش ــناختی انس ــود ش ــارت از وج ــه عب ــان ک ــی انس ــر بنای ــأله  زی مس
ــه  عبــارت  دیگــر در ایــن فــراز، امــام در قالــب نیایــش  اشــاره نمــوده اســت. ب
ــن و  ــر ضعــف، وه ــی ب ــه مبتن ــت انســان ک ــدن و خلق ــه به وجــود آم از چگون
ــن وجــود،  ــا ای ــه اســت. ب ــن و بی ارزشــی می باشــد ســخن گفت سســتی و مهی
ــان  ــش انس ــناخت اصــل آفرین ــرو ش ــجادیه، در گ ــه س ــی در صحیف انسان شناس
اســت. بــرای فهــم ایــن فــراز بــه توضیــح جداگانــه  هــر یــک از واژگان »ضعف«، 
» وهــن « و »مهیــن« کــه ناظــر به بنیــه  انســان بــرای شــناخت هویــت فرامــوش 

ــم. شــده  انســان هســتند می پردازی
الف( ضعف بنیه انسان 

واژه  »ضعــف« در ایــن فــراز بیانگــر ضعــف بنیــه انســان اســت؛ زیــرا انســان 
در آغــاز مراحــل پیدایــش و نحــوه  تشــکیل رویانــی ]جنیــن[ از مــاده  ضعیــف و 
بی اهمیــت کــه حتــی طبــع و مــزاج خــود شــخص از آن تنفــر دارد پدیــد آمــده 
اســت. بدین  ترتیــب، در مــورد واژه  »ضعــف« ســه احتمــال وجــود دارد. نخســت 
ــه   ــه بن مای ــت ک ــاط اس ــات اخ ــی و رطوب ــف« آب من ــور از »ضع ــه منظ این ک
ــه  ــت ک ــن اس ــال دوم ای ــد. احتم ــمار می آی ــه ش ــان ب ــت انس ــش و خلق پیدای
ایــن واژه بــه رطوبــت غریــزی انســان اشــاره دارد. طبــق احتمــال ســوم، کلمــه  
ــه دلیــل اینکــه  »ضعــف« یــادآوری خلقــت انســان از »عــدم« و نیســتی اســت ب
همــه مخلوقــات از جملــه انســان  حــادث و از عــدم خلــق شــده اســت. لــذا عــدم 

ــد. ــه شــمار می آی ــز، و نیســتی محــض ب ضعیف تریــن چی
بــا توجــه بــه این کــه انســان از جنبه هــای مختلــف ضعــف برخــوردار اســت 
ــوی  ــی، خلق وخ ــف روح ــامل ضع ــام ش ــف در کام ام ــت ضع ــوان گف می ت
ــود در  ــاالت خ ــب ح ــان در اغل ــود. انس ــز می ش ــان نی ــاری انس ــی و رفت اخاق
ــداري  ــر و پای ــش عاجــز اســت، صب ــس خوی ــته های نامشــروع نف ــر خواس براب
ــا  ــان نفــس و شــهوت از دســت مي دهــد. روشــن اســت کــه ب ــر طغی را در براب
ــانی  ــت انس ــد حقیق ــال و رش ــت کم ــان در جه ــس، انس ــه های نف ــه  وسوس غلب
ــود در  ــدرت خ ــوت و ق ــری ق ــاي به کارگی ــه به ج ــد، بلک ــاش نمی کن ــود ت خ
ــد، به پیــروي نداهــای نفــس امــاره گــوش می دهــد و در  جهــت بندگــي خداون
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ــار می شــود. ــاه گرفت باتــاق گن
در میــان احتمــاالت فــوق پیرامــون ضعــف آفرینشــی انســان، احتمــال ســوم 
کــه نشــانگر خلقــت انســان از عــدم اســت، بارزتریــن ضعــف انســان را نشــان 
مي  دهــد؛ زیــرا کــه او در ابتــدا معــدوم بــود، و خالــق متعــال بــه وی هســتي و 
وجــود افاضــه کــرد. دوران طفولیــت انســان گواهــی دیگــر از ناتوانــي اوســت. 
انســان در زمــان طفولیــت، قــدرت ابــراز و بیــان مشــکات خــود را نــدارد و از 
جنبــه روحــی و جســمی ناتــوان اســت امــا بــه تدریــج قــواي جســمي و روحــي 
ــن  ــند. بنابرای ــال می رس ــد و کم ــه رش ــت ب ــر جه ــد از ه ــت خداون ــا عنای او ب
ــدارد  ــزی ن ــود هیچ چی ــت و از خ ــی اس ــود میان ته ــود خ ــل وج ــان در اص انس
تنهــا حضــور خالــق در نهــان انســان اســت کــه بــه او اســتحکام می بخشــد و بــر 

َ یَُحــوُل بَیْــَن الَْمــْرءِ َو َقْلبـِـه(.  پــا مــی دارد )أَنَّ اهللَّ
ــه  ــود ب ــی خ ــعر عرفان ــوی در ش ــان را مول ــودن انس ــوف ب ــی و مج میان ته
ــق  ــه وجــود انســان وجــود نماســت. طب ــر کشــیده اســت ک ــه تصوی ــی ب خوب
ــد اســت وجــود مخلــوق  ــا« تنهــا وجــود حقیقــی وجــود خداون رویکــرد »عرف
شــأنی از شــؤن وجــود خداســت، لــذا موجــود مخلــوق وجــود تبعــی دارد نــه و 
جــود اســتقالی، از ایــن رو مخلوقــات آینــه و مظهــر خداونــد هســتند بــه ایــن 
ــر  ــف، و فق ــی، ضع ــم ناتوان ــگاه کنی ــود ن ــت خ ــرآت هوی ــر به م ــه اگ ــا ک معن
ــه درســتی ادراک نمــوده و  می فهمیــم کــه موجــود مخلــوق  امکانــی خــود را ب

ــدارد بلکــه وجــود نماســت و در ظــل وجــود حــق اســت. وجــود مســتقل ن
ــوا در مــا ز تســت  ما چو کوهیم و صدا در ما ز تستمــا چــو ناییــم و ن
 هســتی مــا جملــه از ایجاد تســتبــاد مــا و بــود مــا از داد تســت
مــا مــا عدم هاییــم و هســتی های  ــا  ــی نم ــی فان ــود مطلق ــو وج ت

ب( وهن بنیه  انسان
ــا  ــد از جملــه اینکــه امــام ب در مــورد واژه  وهــن چنــد احتمــال وجــود دارن
ــن  ــر اســاس ای ــد نمــوده اســت. ب ــه سســت انســان تأکی ــر بنی کلمــه  »وهــن« ب
تفســیر، معنــاي لغــوي آن کــه بــه معنــای سســتي و ناتوانــي اســت ایــن واقعیــت 
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ــر کلمــه   ــع عطــف تفســیري ب ــن، کلمــه وهــن در واق ــد. بنابرای ــد می کن را تأیی
ضعــف اســت و بــا توجــه بــه این کــه ضعــف و وهــن هــر دو بــه معنــای اتوانــي 
ــف اســت. ــه  ضع ــد کلم ــن تأکی ــت واژه  وه ــوان گف ــند، می ت ــتي می باش و سس
ــم  ــن العظ ــی وه ــه  )رب ان ــه آی ــر ب ــه وهنناظ ــه کلم ــر این ک ــال دیگ احتم
منــی( می باشــد. طبــق ایــن احتمــال، معنــای وهــن بــا ضعــف متفــاوت اســت، 
ــه  ــی جداگان ــا معان ــن« در این ج ــن و مهی ــف، وه ــی »ضع ــک از کلمات و هری
دارنــد. لــذا معنــای جملــه  »و علــی الوهــن بنیتنــا« ایــن اســت کــه اســاس بــدن 
انســان را اســکلت اســتخوانی او تشــکیل می دهــد کــه حــس و حرکــت نــدارد. 
ــاد  ــی ایج ــون آب من ــی چ ــه  ضعیف ــو از بن مای ــان از یک  س ــدن انس ــن رو، ب ازای
شــده اســت از ســوی دیگــر در ادامــه حیــات نیــز بــر اســکلتی چــون اســتخوان 

ناتــوان اســتوار اســت.1 
داوری نهایــی در مــورد ایــن احتمــاالت دشــوار اســت زیــرا هــر یــک از ایــن 
تفاســیر مبتنــی بــر قرائــن و شــواهد لغــوی و قرآنــی اســت . احتمــال اول طبــق 
معنــای لغــوی کلمــه  ضعــف می باشــد ازایــن رو واژه  وهــن تأکیــد کلمــه  ضعــف 
اســت. در مقابــل، تفســیر دوم در مــورد واژه  »وهــن« فراتــر از معنــای لغــوی آن 
ــای مســتقلی  ــه معن ــن واژه را ب ــی، ای ــه شــواهد قرآن ــا توجــه ب نظــر دارد کــه ب
کالبــد و چارچــوب بدنــی سســت انســان دانســته اســت. به هرحــال امتیــاز تفســیر 
دوم در مــورد کلمــه  وهــن ایــن اســت کــه ایــن تفســیر بــه آیــه  قــرآن اســتدالل 
نمــوده، لــذا کلمــه  وهــن بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه چارچــوب بدنــی انســان 
نیــز همچــون مــاده  اولیــه  انســان، ناتــوان اســت. بنابرایــن، در فــراز فــوق امــام 
چهــارم بــه اصــل آفرینــش انســان کــه مبتنــی بــر ناتوانی هــای ســه گانه  ضعــف 
می باشــد اشــاره نمــوده اســت. نخســت ضعــف در مــاده   اولیــه  وی. دوم وهــن 
کــه چارچــوب بدنــی انســان نیــز ناتــوان اســت. ســومین ضعــف انســان مهیــن و 

بــی ارزش بــودن مــاده  نخســتین وی می باشــد.
ج( بنیه  مهین انسان

واژه  »مهیــن« در لغــت معانــی متعــدد دارد از جملــه به معنــای ایمــن کننــده  از 
1 . رازی، شرح الصحیفه السجادیه، ص 223.
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خــوف، گــواه صــادق و غیــره، می باشــد، ولــی در فــراز مذکــور »مهیــن« صفــت 
ــرای کلمــه  »مــاء« اســت کــه حقــارت و پســتی مــاده رویانــی انســان را بیــان  ب
ــه  ــد. اول این ک ــز دو احتمــال وجــود دارن ــن کلمــه نی ــون ای کــرده اســت. پیرام
واژه  مهیــن بــرای توضیــح فقــرات گذشــته بــه کار رفتــه اســت. دوم، این کــه امــام 
بــا »مــاء مهیــن« از بنیــه  بی اهمیــت نســل حضــرت آدم کــه از نطفــه  ناچیــز بــه 
وجــود آمــده خبــر داده اســت. امــا در جملــه  »مــن الضعــف خلقتنــا« بــه ضعــف 

بنیــه  حضــرت آدم کــه از گل بــوده اشــاره نمــوده اســت. 
اکنــون ســؤال ایــن اســت کــه چــه دلیلــی بــر سســتی خلقــت انســان وجــود 
دارد؟ آیــا مــاده ی اولیــه همــه  اشــیاء ضعیــف نیســت؟ پاســخ ایــن اســت کــه دو 
ــل درک و فهــم اســت.  ــم قاب ــرآن کری ــات در ق ــه مخلوق ــوع خلقــت نســبت ب ن
ــوده اســت.  ــت ب ــات الهــی دارای شــدت و صاب ــه  برخــی از مخلوق ــاده  اولی م
ماننــد خلقــت موجوداتــی بنــام جــن کــه از آتــش بــه وجــود آمده انــد. شــیطان 
نیــز در خلقــت جــزء ایــن مخلوقــات بــه شــمار می آیــد. لــذا اعتــراض شــیطان 
ــر وی  ــده اســت. از نظ ــت مســتدل ش ــه دوگانگــی خلق ــدم ســجده  او ب ــر ع ب
ــنی  ــدت و روش ــدرت، ش ــد، ق ــوب می ش ــه  او محس ــاده ی اولی ــه م ــش ک آت
ــُه مـِـْن طیــن(. همچنــان  ــُه َخَلْقتَنــي  مـِـْن نــارٍ َو َخَلْقتَ ــٌر مِنْ َــا َخیْ داشــت. )قــاَل أَن
ــوع مــاده ی ســفت و محکــم و مــاده سســت به  عنــوان مــاده  نخســتین  کــه دو ن

در میــان اشــیاء بــی روح نیــز وجــود دارنــد. 
ــختی و  ــر س ــی ب ــی مبتن ــه یک ــت ک ــوع خلق ــورد دو ن ــر در م ــی دیگ دلیل
قــدرت و دیگــری بــر سســتی می باشــد ایــن آیــه اســت کــه دو نــوع خلقــت بــا 
ــًا أَْم  ــدُّ َخْلق ــْم أََش ــتَْفتِهِْم أَُه ــوند. )َفاْس ــده می ش ــاوت از آن  فهمی ــای متف بنیان ه
َّــا َخَلْقناُهــْم مـِـْن طیــٍن الزٍِب( پــس ]از کافــران [ بپــرس آیــا ایشــان  َمــْن َخَلْقنــا إِن
از نظــر آفرینــش ســخت ترند یــا کســانی کــه ]در آســمان  ها[ خلــق کردیــم؟ مــا 
آنــان را از ِگلــی چســبنده پدیــد آوردیــم. بنابرایــن، واژگان »ضعــف« و »مهیــن« 
ــت  ــود خلق ــد و مقص ــان می باش ــتین انس ــش نخس ــوان آفرین ــه  نات ــر بنی بیان  گ
ــه  ــف بنی ــن« از ضع ــه  »مهی ــه کلم ــت. در حالی ک ــرت آدم اس ــی حض خاک
ــام  ــف در کام ام ــود از ضع ــورت، مقص ــر ص ــه ه ــد. ب ــر می ده ــل وی خب نس
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ــات  ــه جه ــان در هم ــي انس ــود، یعن ــان می ش ــای انس ــه ناتوانایی ه ــامل هم ش
اعــم از آفرینــش، خلقیــات، اندیشــه و نظــر، و عــدم پایــداری در برابــر هواهــاي 

نفــس ناتــوان اســت.
ــذا ســخن امــام چهــارم در فــراز  ــی دارد، ل کام اهل بیــت خاســتگاه قران
ــد  ــد مانن ــر داده ان ــه انســان خب ــه از ضعــف بنی ــی اســت ک ــور تفســیر آیات مذک
ــم از  ــان اع ــه انس ــف بنی ــه ضع ــه ب ــا توج ــٍف« ب ــْن َضْع ــمْ مِ ي َخَلَقُک ــذِ َّ ُ ال »اهللَّ
ــال از  ــد متع ــدرت خداون ــوت و ق ــو، ق ــان از یک س ــل ایش ــرت آدم و نس حض
ســوی دیگــر می تــوان از ایــن فــراز اصــل توحیــد را فهمیــد. زیــرا هــر موجــود 
ضعیــف و ناتوانــی همــواره محتــاج، فقیــر و وابســته بــه موجــودی غنــی بالــذات 
اســت، در مقابــل موجــود غنــی بالــذات واحــد و یگانــه اســت و مخلوقــات از 
جملــه انســان بــه دلیــل ضعــف و فقــر خــود در هــر لحظــه  بــه فیــض خداونــد 

وابســته اند.
ــا  ــبکی را ب ــود، س ــت خ ــی از حقیق ــناخت و ادراک ــن ش ــا چنی ــان ب انس
ــد کــه وی را  ــه آموزه هــای اهل بیــت در زندگــی انتخــاب می کن تمســک ب
از روش تمــرد و گنــاه دور نگهــدارد. به طورکلــی دو روش در زندگــی انســان 
وجــود دارنــد. یکــی ســبک زندگــی رحمانــی و الهــی کــه مبتنــی بــر آموزه های 
اهل بیــت اســت و دیگــری ســبک زندگــی شــیطانی کــه مبتنــی بــر فریــب 
ــی را  ــی رحمان ــبک زندگ ــت. س ــیطان اس ــاره و ش ــس ام ــه های نف و وسوس
ــری را  ــیطانی و عصیانگ ــبک ش ــرد و س ــی ک ــه« معرف ــات طیب ــوان »حی می ت
»مــرگ جاهلــی« نــام کــرد کــه علی رغــم حیــات ظاهــری انســان در حقیقــت 

مــرده اســت.  
د( حکمت ضعف بنیه انسانه 

حــال ســؤال ایــن اســت کــه حکمــت ضعــف بنیــه انســان چیســت؟ پاســخ 
ایــن اســت کــه وهــن و ضعــف بنیــه خلقتــی، انســان را آگاه می ســازد تــا فقــر 
ــا شــناخت و معرفــت بنیــه  و وابســتگی خــود را بــه خداونــد بفهمــد، انســان ب
خویــش می توانــد رابطــه  خــود را بــا خالــق ادراک نمایــد و بــه قــدری جامعــی 
ــرد.  ــی بب ــت پ ــق اس ــق و خل ــود ح ــت وج ــه در عینی ــق ک ــق و خل ــان ح می
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ــوان  ــان آن دو می ت ــد و می ــود خارجــی دارن ــق وج ــم خل ــم حــق و ه ــرا ه زی
ــودن وجــود آن دوســت رابطه حــق و  ــی ب ــارت از عین ــه عب ــع را ک ــدری جام ق
ــد  ــت مانن ــوی و باصاب ــزی ق ــه انســان از چی ــق دانســت.1 اگــر خلقــت بنی خل
ــد.  ــکان داشــت تهی دســتی و وابســتگی خــود را فرامــوش کن ــود ام ــش می ب آت
همان طــور کــه شــیطان بــا توجــه بــه بنیــه آتشــین خــود مقــام خلقــی و نیازمندی 
خــود را بــه خالــق فرامــوش کــرد. از ســوی دیگــر ضعــف بنیــه انســان موجــب 
می شــود کــه از حضــور و اشــراف خداونــد احســاس تــرس و خــوف نمایــد و 
بــه کســب فضایــل و مــکارم اخــاق تــاش نمایــد. همچنیــن بــا ادراک و فهــم 

ــردازد.  ــان می پ ــاری و کمــک محروم ــه ی ــر و بیچارگــی خــود ب فق
شــناخت و معرفــت انســان از بنیــه خــود در واقــع راه »خودشناســی« یعنــی 
هویت  شناســی انســان را فراهــم می کنــد. هــدف از خودشناســی ایــن  اســت کــه 
انســان واقعیــت خــود را بشناســد و بــه جایــگاه خــود در جهــان پــی ببــرد، در 
نتیجــه ســبک زندگــی مطلــوب را انتخــاب نمایــد. تمایــز انســان بــا حیــوان در 
ایــن اســت کــه انســان هــم از خودآگاهــی دارد و هــم جهــان را ادراک می کنــد، 
ــا و  ــعادت دنی ــه س ــی ک ــت و زندگ ــاب روش زیس ــان و انتخ ــل انس ــذا تکام ل
ــی  ــت. آگاه ــش اس ــس خوی ــناخت نف ــروه ش ــد در گ ــن نمای آخــرت را تضمی
ــری  ــا فراگی ــه خودآگاهــی ب ــوزی ممکــن اســت در حالی ک ــا علم آم ــان ب از جه
ــناخت  ــی، ش ــای دین ــب، در آموزه ه ــن ترتی ــکان دارد. بدی ــی ام ــای دین آموزه ه
ــت  ــی هوی ــه ی فراموش ــت، الزم ــان اس ــت انس ــناخت هوی ــر ش ــی ب ــدا مبتن خ
ــوا  ــت. )َو ال تَُکونُ ــده اس ــام ش ــدا اع ــناخت خ ــدم ش ــی و ع ــان، فراموش انس
 َفَأنْســاُهْم أَنُْفَســُهْم أُولئـِـَک ُهــُم الْفاِســُقوَن«(2 رســول خــدا َ َّذیــَن نَُســوا اهللَّ َکال
در اهمیــت شــناخت هویــت انســان و خودشناســی فرمــود: »مــن عــرف نفســه 
ــه  ــه«؛3 »هرکــس نفــس خــود را بشناســد خــدا را می شناســد«. ب فقــد عــرف رب
ایــن معنــا کــه هــر چنــد در شــناخت اعتقــادی، معرفــت رب مقــدم اســت امــا 

1 . قیصري، شرح فصوص الحکم، 262.
2 . سوره حشر، آیه 19.

3 . مجلسی، بحاراالنوار، ج2، ص 32.
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در شــناخت شــهودی و ســلوک عرفانــی مســیر وصــول بــه حــق معرفــت نفــس 
می باشــد.

کـه بـاشـم مـن مـرا از من خبر       چه معنی دارد اندر خود سفر کن1

چرایی آفرینش انسان 
پــس از بررســی و شــناخت بنیــه ضعیــف انســان، ایــن ســؤال آمدنــم بهــر چه 
ــی  ــن بنای ــه چنی ــه  انســان ب ــی بن مای ــن دارد. وقت ــح و تبیی ــه توضی ــاز ب ــود؟ نی ب
اســتوار اســت، در ادامــه  حیــات انســانی خــود چگونــه بایــد زیســت و زندگــی 
نمایــد؟ در زندگــی خویــش چــه روش و ســبکی داشــته باشــد؟ ســؤال از چرایــی 
آمــدن انســان در واقــع پرســش از علــت غایــی انســان می باشــد کــه هــدف از 
ــه  ــاعره و عدلی ــال آراء اش ــه اجم ــت ب ــا الزم اس ــت؟ در این ج ــاد او چیس ایج
)شــیعه و معتزلــه( را نســبت بــه چرایــی آفرینــش بررســی و در تبییــن صحیــح 

غایــت خلقــت از رهنمودهــای امــام چهــارم کمــک بگیریــم.
ــراز  ــش اب ــی آفرین ــورد چرای ــاوت در م ــی متف ــروه دو دیدگاه ــن دو گ  ای
ــان  ــی و انس ــال اله ــدف در افع ــت و ه ــط غای ــر خل ــاعره به خاط ــد. اش نموده ان
هــدف افعــال حــق را منکــر اســت، در نتیجــه فلســفه  آفرینــش انســان نیــز بــه 
ــیعه و  ــه )ش ــل، عدلی ــرد. در مقاب ــرار مي گی ــکار ق ــورد ان ــی م ــل اله ــوان فع عن
معتزلــه( هــدف افعــال خداونــد را غایتــی در خــود فعــل دانســته اند نــه هــدف 
ــه  ــذا هیچ گون ــذات اســت، ل ــي بال ــق و غن ــد مطل ــه ذات خداون ــرا ک ــل، زی فاع
ــال الهــی  ــودن افع ــد ب ــن رو هدف من ــل تصــور نیســت. ازای ــراي او قاب ــي ب غایت
ــام  ــای ام ــاص در آموزه ه ــوان خ ــان به عن ــش انس ــرض از آفرین ــی، غ به طورکل
ســجاد راهگشــای خوبــی در ایــن زمینــه محســوب می شــود. »اســتوهبک یــا 
الهــی نفســي التــي لــم تخلقهــا لتمتنــع بهــا مــن ســوء او لتطــرق بهــا الــي نفــع 

ــا لقدرتــک علــي مثلهــا و احتجاجــا علــي شــکلها«.2  ولکــن انشــاتها اثبات
ــال را  ــد متع ــی خداون ــت خواه ــدي و منفع ــه بهره من ــارم، هرگون ــام چه ام

1 . شبستری، گلشن راز ، ص78.
2 . صحیفه سجادیه، دعای9، فراز4.
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از خلقــت انســان، نفــی نمــوده اســت. ازایــن رو از منظــر امــام آفرینــش انســان 
ــه قــدرت  ــه اصــل آفرینــش خــود ب ــا توجــه ب ــن اســت کــه انســان ب ــراي ای ب
ــذا  ــت، ل ــم اس ــال حکی ــق متع ــه خال ــل این ک ــه دلی ــرد. ب ــي بب ــال پ ــق متع خال
تمــام هســتی از جملــه انســان را بــدون هــدف و بیهــوده نیافریــده اســت. فهــم 
 چرایــی خلقــت انســان یکــی از ویژگی هــای مهــم ســبک زندگــی اهل بیــت
ــذا درک  ــت. ل ــده اس ــن ش ــتی تبیی ــت به درس ــای اهل بی ــوده و در آموزه ه ب
ــه انســان کمال جــو  ــم و آدم موجــب می شــود ک ــش عال ــودن آفرین ــد ب هدف من
بــا محوریــت بندگــی و اطاعــت خداونــد ســبکی را دز زندگــی انتخــاب نمایــد 
ــان او را  ــر دو جه ــعادت ه ــد و س ــت باش ــای اهل بی ــق آموزه ه ــه مطاب ک

تأمیــن نمایــد.
بدیــن ترتیــب، پاســخ از چرایــی خلقــت انســان در جملــه  »و لکن انشــأتها اثباتا 
لقدرتــک« تصریــح شــده اســت بــه ایــن معنــا کــه انســان بــا توجــه بــه آفرینــش 
ــه  ــد ک ــد را درک و تعقــل می کن ــدرت نامتناهــی خداون ــت )نفــس( خــود ق هوی
خداونــد قــادر اســت »هویــت مجــرد« انســان را دوبــاره زنــده نمایــد، لــذا مســأله  
معــاد در فراینــد چنیــن ادراک و تعقلــی قابل فهــم اســت. بــه دیگــر ســخن بافهــم 
خلقــت نفــس مجــرد، می تــوان قــدرت نامتناهــی خداونــد را فهمیــد کــه پــس از 
مــرگ نیــز دوبــاره قــادر اســت نفــس و حقیقــت انســان را زنــده نمایــد. از ایــن 
ــد  ــد و می فهم ــل می کن ــع حاص ــاد قط ــت و مع ــود قیام ــه وج ــان ب ــذر انس رهگ
ــس از  ــده اســت پ ــت وي را آفری ــار اول حقیق ــه ب ــه ک ــی همان گون ــه حق تعال ک
مــرگ وی را دوبــاره زنــده خواهــد کــرد. بنابرایــن آفرینــش موجــودات هدف منــد 
می باشــد، غایــت و هدفــی کــه بــه خــود مخلوقــات بــاز می گــردد. بــه ایــن معنــا 
کــه مخلوقــات خــود از ایــن اهــداف بهره منــد مي شــوند. بدیــن ترتیــب، انســان 
مســلمان بــا شــناخت »حقیقــت« خــود و توجــه بــه هدف منــد بــودن آفرینــش، از 
ــد  ــرد و متــدی را انتخــاب می کن روش زندگــی فاســقان و ظالمــان فاصلــه می گی
کــه طبــق رهنمودهــای اهل بیــت بــه ســعادت انســان منجــر شــود؛ ازایــن رو، 
در ایــن نــوع ســبک زندگــی، زندگــی جاودانــه  اخــروی به عنــوان مقصــد اصلــی 

انســان معرفــی شــده اســت.
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1-2- فقر محض و وابستگی انسان
در فــراز دیگــر، امــام بــه  مســأله  نیــاز و فقــر امکانــی انســان بــه مبــدأ و علــت 
ــاج و  ــو احتی ــه از یک س ــن زمین ــام در ای ــت. ام ــه اس ــر داخت ــش پ ــی خوی اصل
ــوان  ــت ت ــر در یاف ــوی دیگ ــر داده از س ــد تذک ــه خداون ــان را ب ــتگی انس وابس
کمــک و پاســخ بــه نیازهــای وی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. »فاحــول اال 

ــا بتوفیقــک، وســددنا بتســدیدک«.1 ــا االبعونــک، فایّدن بقوتــک وال قــوة لن
ــت  ــجاد گام نخس ــام س ــر ام ــان از منظ ــض انس ــر مح ــه فق ــه ب توج
ــدی  ــي از نیازمن ــا آگاه ــان ب ــد. انس ــمار می آی ــه ش ــال ب ــت یابی کم ــرای دس ب
ــد، مســیر کمــال  ــه فیــض و رحمــت خداون ــه  خویــش، ب و وابســتگي همه جانب
ــا درک ایــن واقعیــت کــه اگــر لحظــه فیــض  را از نقــص تشــخیص می دهــد، ب
الهــی قطــع گــردد، اعضــاء انســان از کار بازمی ایســتد و اگــر خــون در شــریان 
ــی از     ــچ کمک ــن صــورت هی ــد، در ای ــه می یاب ــي او خاتم ــتد، زندگ ــب بایس قل
ــع  ــی قط ــدأ اصل ــض ازمب ــرا فی ــاخته نیســت؛ زی ــدرن پزشــکی س ــزات م تجهی

شــده اســت. 
 نکتــه  مهــم در معرفت شناســی ســبک زندگــی طبــق آموزه هــای اهل بیــت
ــا و مناجــات جــزء از  ــب دع ــت در قال ــای اهل بی ــه رهنموده ــن  اســت  ک ای
ــه  ــه  ای ک ــه گون ــود ب ــوب می ش ــواران محس ــی آن بزرگ ــبک زندگ روش و س
ــان  ــی اهل بیــت جری ــه عمــل  اســت  و در زندگ ــر ب ــاد اهل بیــت ناظ ارش

داشــته باشــد.
ــن  ــان را تأمی ــعادت انس ــه س ــوب ک ــی مطل ــبک زندگ ــاب س ــن انتخ بنابرای
ــزم  ــت ملت ــادات اهل بی ــه ارش ــل ب ــا در عم ــه م ــکان دارد ک ــی ام ــد وقت نمای
ــای آن  ــت رهنموده ــا محوری ــی ب ــبکی در  زندگ ــذاری س ــه پایه گ ــیم و ب باش
ــراز مذکــور، صفــت » قــوه« و  ــام ســجاد در ف ــم. ام بزرگــواران تــاش نمایی
قــدرت را مخصــوص ذات الهــی دانســته اســت، زیــرا قــدرت و نیــروي انســان 
ــه وجــود انســان شــأنی از وجــود  ــروي خداســت. همان  طــور ک ــه نی وابســته ب
ــوان  ــان می ت ــود انس ــاره  وج ــق درب ــود مطل ــه وج ــاب ب ــا انتس ــت و ب خداس

1 . صحیفه سجادیه، دعای9، فراز5.
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ســخن گفــت. در واقــع انســان فاقــد نیــرو و قــدرت اســت چــون اگــر لحظــه 
فیــض الهــی بــه وی نرســد هیــچ قدرتــي از خــود نــدارد، جملــه  »فاحــول لنــا« 
بــه همیــن نکتــه اشــاره دارد. هرچنــد کــه درک ایــن معنــا بــرای اغلــب انســان ها 
کــه در غفلــت بســر می برنــد دشــوار اســت. چــون عمــوم مــردم خــود را دارای 
ــرای کســی  قــدرت و تــوان مســتقل می داننــد. البتــه درک ایــن واقعیــت تنهــا ب
ممکــن اســت کــه بــا حــاالت شــهودی می گویــد: » فانـّـی ال اقــدر لنفســی دفعــا 

و ال املــک لهــا نفعــا«.1
2-2- تهی بودن انسان 

ــار کمــال، انســان کامــل و الگــوی دیگــران  ــام چهــارم کــه خــود معی ام
می باشــد بــه منظــور رشــد و کمــال انســانیت، در صحیفــه بــا دعــا و مناجات هــای 
ــان  ــه خــود، روش و ســبک زندگــی درســت را از توجــه و شــناخت بنی عارفان
انســان و فقــر وی آغــاز نمــوده اســت. از طــرف دیگــر جبــران ایــن نیازمنــدی 
و بیچارگــی را بــا امیــد بــه افاضــه  و کمــک خداونــد، فــراروی افــراد کمال جــو 
گذاشــته تــا انســان بــا ایــن ســبک زندگــی گرفتــار ناامیــدی و یــأس نگــردد بلکه 
میــان خــوف و رجــا کــه مهم تریــن آمــوزه  اســام و روان شناســی اســت زندگــی 
ــراء  ــا افقرالفق ــک، وان ــن یدی ــادک بی ــا، نحــن عب ــاء، ه ــی االغنی ــا غن ــد. »ی نمای

الیــک، فاجبرفاقتنابوســعک«.2 
در ایــن فــراز دو نکتــه  مهــم وجــود دارنــد. یکــی عبــارت اســت از تهی دســتی 
ــران و چاره ســازی آن  ــه  دوم جب ــد. نکت ــه رحمــت خداون ــدی انســان ب و نیازمن
از جانــب حق تعالــی اســت. امــام چهــارم، بــا مخاطــب قــرار دادن خداونــد 
بــه عنــوان موجــود غنــي و بی نیــاز، در واقــع از وحدانیــت و علت العلــل بــودن 
خداونــد ســخن گفتــه اســت. از ســوی دیگــر بــا بیــان نیازمنــدي انســان بــه او 
ــول  ــتگي و معل ــدت وابس ــد از ش ــب خداون ــران آن از جان ــت جب و درخواس
ــی  ــراز ذات اله ــن ف ــود در ای ــن موج ــت. غنی تری ــرداده اس ــان خب ــودن انس ب
ــر  ــات از ه ــل، مخلوق ــد. در مقاب ــتقل می باش ــر و مس ــاز از غی ــه بی نی ــت ک اس

1 . محمدی گیالنی، شرح مناجات شعبانیه، ص217.
2 . صحیفه سجادیه، دعای10، فراز3.
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جهــت، موجــودات تهی دســت و وابســته  بــه حق تعالــی معرفــی شــده اند. 
ــتی بخش  ــت هس ــب عل ــوق از جان ــدی مخل ــت و نیازمن ــب، حاج ــن ترتی بدی
ــوّل  ــي و ت ــّرد بحاجت ــل تف ــک، ب ــي خلق ــي ال ــم ال تکلن ــردد. »الله افاضــه می گ
کفایتــي فانــک ان وکلتنــي الــي نفســي عجــزت عنهــا و ان وکلتنــي الــي خلقــک 

ــي قرابتــي حرمونــي و بمــا عنــدک فاکفنــي«.1 ــي، و ان الجأتنــي ال تجهّمون
 در ادامــه  درخواســت های حاجــت و نیــاز انســان از خداونــد امــام چهــارم
بــه ســه نکتــه دیگــر تصریــح نمــوده اســت. نخســت، عــدم واگذاشــتن انســان بــه 
خــودش کــه توانایــی بــرآورده ســاختن نیــاز خویــش را نــدارد. )عجــزت عنهــا(. 
بــه ایــن معنــا کــه لطــف و رحمــت خداونــد همــواره بــه بندگانــش تــا وقتــی 
ــور  ــوزد در ام ــا می آم ــه م ــام ب ــه ام ــد. دوم این ک ــد می رس ــد بخواه ــه خداون ک
مختلــف زندگــی بــرای بــرآوردن حاجــت و نیازمندی هایــش بــه دیگــران غیــر 
از خداونــد امیــد نداشــته باشــد و بــه  مخلوقــات روی نیاورنــد. چــون دیگــران 
ــه  ــد بلکــه در شــرایطی ک ــا کمــک نمی کنن ــذا نه تنه ــد، ل ــوق ضعیفن خــود مخل
ــه  ــي( نکت ــردان می شــوند. )تجّهمون ــران از وی روگ ــده باشــد دیگ انســان وامان
ــان  ــه  از ایم ــه مرحل ــه انســان ب ــن اســت ک ــام ای ــده   ام ــش آموزن ســوم، در نیای
ــرا  ــه بســتگان نیــز دل نبنــدد زی ــرای حصــول حاجتــش حتــی ب می رســد کــه ب
ــا  ــند. )و بم ــی می باش ــه حق تعال ــته ب ــت و وابس ــوق تهی دس ــود مخل ــان خ آن
عنــدک فاکفنــي(. بــه دیگــر ســخن هــرگاه انســان بــه ایــن معرفــت و شــناخت 
در زندگــی دســت یابــد کــه بــا امیــد بــه لطــف و رحمــت خداونــد نیازهایــش 
ــت  ــه اجاب ــه خداســت و ب ــته ب ــه او موجــود وابس ــد ک ــد و بدان را از او بخواه
درخواســتش قطــع داشــته باشــد، بــه اســتقال در زندگــی دســت می یابــد. ایــن 
ــدان ســفارش شــده اســت،  ــوع ســبک زندگــی کــه در مکتــب اهل بیــت ب ن
ــدا  ــان خ ــود و انس ــظ ش ــه حف ــان در جامع ــت انس ــزت و کرام ــد ع می خواه
محــور  بــه باالتریــن مراتــب بندگــی دســت یابــد. امیرالمؤمنیــن در مناجــات 
شــعبانیه  چنیــن روش زندگــی را این گونــه بــه مــا می آمــوزد: »الهِــي مــا اُظنُّــَک 

1 . صحیفه سجادیه، دعای10، فراز3.
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نـِـي فـِـي حاَجــٍة َقــْد افْنَیْــُت ُعْمــِري فـِـي َطَلبِهــا مِنْــَک«.1  تَُردُّ
3-2- حفظ عزت و اوج عبودیت

ــاب  ــه حس ــان ب ــي انس ــت و ویژگ ــن صف ــس، مهم تری ــزت نف ــرف و ع ش
می آیــد کــه فقــط بــا اســتقال از دیگــران در زندگــي امکان پذیــر اســت. 
ــاز و  ــت نی ــرا درخواس ــي«. زی ــول کفایت ــد: »و ت ــام فرمودن ــه ام ــه ک همان گون
حاجــت از دیگــران موجــب ذلــت و حقــارت شــخص می شــود. حتــی اگــر نیــاز 
انســان را بــرآورده نمایــد، چشــم طمــع بــه جبــران آن دارد. نکتــه ی تربیتــی که در 
فــراز فــوق بــه چشــم می خــورد دســت یافتــن بــه اوج بندگــي می باشــد. کســي 
ــه  ــگاه ب ــردارد، آن ــال گام ب ــوی کم ــه به س ــد ک ــت می یاب ــي دس ــن ویژگ ــه ای ب
ژرفــای کام امــام پــی خواهــد بــرد. بــه ایــن معنــا کــه متصــل بــه رحمــت حــق 
گشــته و بــه خــود نیــز اعتنــا نــدارد. »و ان وکلتنــي الــي نفســي عجــزت عنهــا« 
ایــن جملــه بیان  گــر ایــن حقیقــت اســت کــه انســان از خــود چیــزي نــدارد، تــا 

بــه خــود اتــکا نمایــد، بلکــه هرچــه هســت از خداســت.
4-2- اجابت دعا و عدم اجابت آن

امــام پــس از درخواســت توجــه خــاص خداونــد نســبت بــه بنــده اش، نتایــج 
ســوء را در مــورد اتــکا انســان بــه غیــر خــدا را برشــمرده اســت. معمــوالً تعامــل 
انســان بــا دیگــران بــه خاطــر بــه دســت آوردن منافــع اســت، در صورتــی کــه 
منافــع کمک کننــده تأمیــن نگــردد امــکان دارد بــا پاســخ منفــی و رفتــار نادرســت 
شــخص نیازمنــد را تحقیــر نمایــد. بنابرایــن، از یک ســو قطــع امیــد از مخلــوق 
ــد  کــه خــود نیازمنــد رحمــت حــق اســت، از ســوی دیگــر اســتمداد از خداون
دیگــر رهنمــود و روش مطلــوب زندگــی در مکتــب اهل بیــت اســت. چنیــن 
ــر  ــد. اگ ــته باش ــزت داش ــا ع ــی ب ــه انســان زندگ رویکــردی ســبب می شــود ک
ــه طــور قطــع دیگــری همــکاري و منافــع  ــد، ب ــوکل نمای ــه دیگــری ت انســان ب
ــرا  ــن نیســت، زی ــد چنی ــه خداون ــوکل ب ــه ت ــر دارد. درحالی ک ــل را در نظ متقاب

ــدارد.  ــاز ن ــزی نی ــه هیچ چی ــد ب خداون
ــداي بنــده ی ضعیــف و  ــه ن ــر از آن اســت کــه ب ــق انســان و جهــان برت خال

1 . ابن طاوس، القبال بالعمال الحسنة، ج3، ص297.
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نیازمنــد خــود پاســخ نگویــد همان طــور کــه خــود بــه آن رهنمــود نمــوده اســت: 
ــر درخواســت و حاجــت انســان  ــن وجــود اگ ــا ای ــْم« ب ــتَِجْب لَُک ــي  أَْس »اْدُعون
ــده   ــت و فای ــه مصحل ــت این ک ــود دارد. نخس ــال وج ــد دو احتم ــرآورده نش ب
بــرای درخواســت موردنظــر وجــود نــدارد؛ ولــی او عاقبت شــوم درخواســتش را 
نمی دانــد در حالی کــه خداونــد عاقبــت امــور وی را می دانــد و بــه خاطــر زیــان 
و مفســده  آن اجابــت نمی کنــد. احتمــال دوم ایــن اســت کــه درخواســت انســان 
علی رغــم مصلحتــی کــه دارد ولــی مانعــي از قبیــل وجــود گناهــان و غیــره جلــو 
ــه  ــت ب ــه و بازگش ــا توب ــه ب ــد  ک ــدود می کنن ــخص را مس ــت های ش درخواس

ســاحت حــق بایــد نخســت مانــع برطــرف گــردد.
ــا  ــریع دع ــت زود و س ــتعجال و اجاب ــیعه، اس ــی ش ــگ و ادب دعای در فرهن
ــوص،  ــان مخص ــت در زم ــی اس ــاح داع ــه ص ــه ب ــه ک ــت، آنچ ــوب نیس مطل
پســندیده اســت. دعــا کننــده، عاقــل و صبــور اســت. بیــش از آنکــه بــه ســرعت 
اجابــت بیندیشــد، بــه رفــع موانــع اجابــت همچــون کــم کــردن معاصــی، کســب 
مــال حــال  رد مظالــم و نیکــی و احســان بــه خلــق و غیــره می کوشــد تــا آنچــه 

مقــّدر و مصلحــت اوســت در پرونــده حیاتــش درج شــود.1 
روش زندگــی کــه ســعادت انســان را در دنیــا و آخرت فراهم نمایــد در مکتب 
ــد را  ــه انســان حضــور خداون ــود ک ــه خاصــه می ش ــک نکت ــت در ی اهل بی
ــرد  ــن رویک ــد. ای ــل نباش ــاد او غاف ــه  از ی ــد و لحظ ــاس کن ــا احس در همه ج
ــت در  ــای اهل بی ــده و آموزه ه ــزارش ش ــراوان گ ــت ف ــیره  اهل بی در س
ــال  ــه ح ــا و هم ــد در همه ج ــور خداون ــهود حض ــه ش ــوارد از جمل ــی م تمام
ــند. ــا می باش ــی آن ه ــیره  عمل ــرات در س ــهودی آن حض ــوال ش ــر اح حکایت گ
ــام  ــدم ام ــد: دی ــل می  کن ــجاد نق ــام س ــاگردان ام ــور، از ش ــي یعف ــن اب اب
صــادق دو دســت خــود را بــه طــرف آســمان بلنــد کــرده بــود و اشــک از 
ــي  ــي ال ــود: » رب التکلن ــال می فرم ــود در آن ح ــرازیر ب ــش س ــراف گونه های اط
نفســي طرفــة  عیــن ابــداً« »پــروردگارا، مــرا هیــچ گاه حتــي بــه انــدازه یک چشــم 
 بــه هــم زدن بــه خــودم وامگــذار«. ابــن ابــي یعفور بــا تعجــب از امــام صادق

1 . خویی، شرح دعاى صباح، ص15.
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پرســید: »علــت ایــن کار را بیــان نمایــد«، امــام فرمودنــد: »اي ابــن ابــي یعفــور! 
ــه  ــرد و او در آن لحظ ــذار ک ــود واگ ــه خ ــر را ب ــس پیغمب ــه ای یون ــدا لحظ خ
تــرک اوالیــي مرتکــب شــد کــه مســتوجب محبــوس شــدن او در شــکم ماهــي 

گردیــد«.1 
ــرده و از اصــل  ــرو ب اغلــب انســان ها، ســر در الک گرفتاری هــای زندگــی ف
ــه شــناخت درســت از  ــد، ن ــه شــناختی از خــود دارن ــد. ن خویــش غفلــت دارن
ــؤال از  ــه س ــت، ن ــرح اس ــان مط ــه چیستی ش ــان ها ن ــب انس ــرای اغل ــق، ب خال
ــذا اغلــب مــردم  ــا دارد. ل ــرای آن هــا معن ــد ب این کــه کجــای زندگــی قــرار دارن
در زندگــی خــود روش و ســبک زندگــی نیــز ندارنــد. بــه عبــارت دیگــر عمــوم 
مــردم، بــه ایــن لحــاظ کــه دیگــران چنیــن زندگــی کرده انــد زندگــی می کننــد. 
ــدون  ــد، بلکــه زندگی شــان ب ــز ندارن ــه زیســتن نی ــورد چگون ــذا ســؤالی در م ل
 ســبک و تقلیدگونــه پیــش مــی رود. در مقابــل، بــرای پیــرو واقعــی اهل بیــت
 ــا الهــام از آموزه هــای اهل بیــت چگونــه زیســتن خیلــی مهــم اســت؛ زیــرا ب
ــی  ــرو واقع ــرای پی ــد. ب ــته باش ــاوت داش ــران روش متف ــا دیگ ــد ب می خواه
اهل بیــت ایــن ســؤال کــه در کجــای زندگــی قــرار دارم اهمیــت زیــاد دارد. 
بنابرایــن، پیــرو اهل بیــت بــه ســپری شــدن روزگار عمــر خــود توجــه کامــل 
دارد، و می دانــد کــه تــا زمــان معیــن در دنیــا از نعمــت حیــات برخــوردار اســت، 
 لــذا در زندگــی روشــی را انتخــاب می کنــد کــه مطابــق آموزهــای اهل بیــت

در غیــر رضــای خداونــد عمــرش را هــدر ندهــد.
5-2- امداد الهی در عزم و اراده 

ــا...  ــر علین ــخطک اآلخ ــا و یس ــا عن ــک احدهم ــن یرضی ــا بهّمی »واذا هممن
ــنا و  ــن نفوس ــک بی ــي ذل ــّل ف ــا و ال تخ ــخطک علین ــا یس ــا عم ــن قوتن و اوه
اختیارهــا، فانهــا مختــارة للباطــل اال مــا وفقــت، امــارة بالســوء اال مــا رحمــت«.2 
ــد،  ــی در قص ــی حت ــور زندگ ــه ام ــان در هم ــت انس ــای اهل بی ــق آموزه ه طب
تصمیــم بــر انجــام کارهــاي نیــک نیازمنــد توفیــق و مــدد الهــی اســت. هرچنــد 

1 . ممدوحی، شهود و شناخت، ج2، ص571. 
2 . صحیفه سجادیه، دعای9، فراز3.
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ممکــن اســت انســان بــا عــزم جــدي در انجــام اعمــال نیکــو بــه کمــال برســد، 
ولــي بــه خاطــر عــدم درخواســت توفیــق و کمــک خداونــد، در معــرض ســقوط 
ــه  ــن ب ــی و دســت یافت ــم پیشــینه  خــوب بندگ ــه علی رغ ــرار دارد. کســانی ک ق
مقام هــای معنــوی در نهایــت بــه خاطــر عــدم توجــه بــه خداونــد اســیر نفــس 
ــه انحــراف  ــه باطــل و بدی هــا آن هــا را ب ــش ب ــا گرای ــاره ب گشــتند و نفــس ام
ــداد  ــه خاطــر عــدم درخواســت ام و تباهــی کشــانید. همان طــور کــه شــیطان ب
ــد؛  ــرف ش ــی منح ــی بندگ ــام عال ــر آدم از مق ــجده ب ــزم س ــورد ع ــی در م اله

ــد گشــت. ــده و مطــرود خداون ســرانجام ران
بــر ایــن اســاس امــام چهــارم در ایــن فــراز بــه مــا می آمــوزد، در تصمیم گیری 
دو کار کــه یکــي خشــم خداونــد و دیگــري رضایــت او را در پــی دارد، کمــک 
ــاره  ــس ام ــر نف ــرا اگ ــم، زی ــب نمایی ــر طل ــام کار خی ــی را در انج ــق اله و توفی
بــه حــال خــودش بــدون پشــتوانه کمــک و فضــل الهــي رهــا گــردد، قطعــًا بــه 
ــام  ــس انج ــوای نف ــق ه ــه طب ــای ک ــذا کاره ــی آورد، ل ــی رو م انحــراف و تباه
ــه  ــن اســت ک ــراز، ای ــن ف ــوم ای ــال دارد، مفه ــه دنب ــد را ب ــود خشــم خداون ش
انســان حتــی در تفکــر، اندیشــه و عــزم بــر امــور نیــک از امــداد الهــی غفلــت 
ــم و اندیشــه بیــن دو کار خــوب و  ــد. به خصــوص این کــه انســان در تصمی نکن
بــد از خداونــد متعــال توفیــق دســت یابی بــه عمــل خــوب را درخواســت نمایــد 
تــا این کــه در نتیجــه رضــاي او را بــه دنبــال داشــته باشــد؛ زیــرا بــا درخواســت 
ــب  ــدد الهــي رحمــت خــاص او شــامل حــال انســان می شــود و او را از فری م

ــد. ــاره نجــات می ده ــس ام نف
در واقــع انســان بــا درخواســت کمــک از خداونــد بــر انجــام کارهــای نیــک، 
می توانــد بــا لطــف الهــی تــوان خــود را در مســیری خوشــنودي خداونــد بــه کار 
بگیــرد و نســبت بــه عملــي کــه موجــب خشــم اوســت از خداونــد بخواهــد کــه 
اراده و تــوان وی را ناتــوان ســازد تــا اینکــه بــه انجــام آن توفیــق نیابــد. لطــف 
خداونــد متعــال بــا ایجــاد موانــع، موجــب می شــود کــه انســان بــر انجــام کاری 
کــه موجــب خشــم خداونــد اســت موفــق نگــردد. در ایــن فــراز دقــت در مــورد 
واژه  »هممنــا« اهمیــت زیــاد دارد. زیــرا ایــن ســؤال مطــرح اســت که آیــا واژه ی 
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ــا این کــه تخیــات  ــر انجــام عمــل اســت؟ ی ــه معنــاي عــزم و اراده ب مذکــور ب
ــه  ــن اســت ک ــز شــامل می شــود؟ پاســخ ای ــال نی ــل از انجــام اعم انســان را قب
ــل  ــي دارد عم ــی را در پ ــا » غضــب و خشــم« اله آنچــه »رضــا و خشــنودي« ی
انســان اســت، نــه تخیــل و القاهــاي نفــس امــاره قبــل از مرحلــه  عمــل.1 معمــوالً 
ــام و  ــا در انج ــن دارد و ی ــوری از آن در ذه ــان تص ــا، انس ــام کاره ــل از انج قب
تــرک آن تردیــد دارد، لــذا در چنیــن مــوردی، ارشــاد امــام ایــن اســت کــه در آن 
هنــگام انســان از خداونــد کمــک و توفیــق انتخــاب عمــل خــوب را نمایــد کــه 
بــر کاری کــه عاقبتــش خیــر و صــاح اســت موفــق ســازد. زیــرا آنچــه در جهــان 
ــد  ــر و احاطــه خداون ــرد، تحــت تدبی ــدون واســطه انجــام می گی ــا ب باواســطه ی
اســت لــذا انســان مراقــب تصــور و وسوســه هاي نفــس خــود باشــدکه آنچــه را 

ــه دنبــال داشــته باشــد. برمی گزینــد رضایــي الهــي را ب
همــه مــا در زندگــی خــود تجربــه نموده ایــم کــه تصــورات و اندیشــه های مــا 
ــدان فکــر نمــوده بودیــم. به همیــن  زمینه ســاز اعمالــی اســت کــه قبــًا راجــع ب
ــت و  ــر هوی ــر آن ب ــي و تأثی ــر انحــراف فکــري و روان ــه خط ــت اســت ک جه
حقیقــت انســان بیشــتر از خطــر اعمــال خارجــي و جوارحــي می باشــد. بــر ایــن 
ــه رهنمــود نمــوده اســت کــه  ــن نکت ــه ای ــراز فــوق ب ــوان گفــت ف اســاس می ت
ــان دو  ــد، در واقــع می ــه » عملــي« اندیشــه و فکــر می کن هــرگاه انســان راجــع ب
کار واقــع شــده اســت. یکــی همــان تصمیــم و فکــر کــه موجــب عمــل بیرونــی 
ــاد  ــی ایج ــم ذهن ــق تصمی ــه طب ــی ک ــی و خارج ــی بیرون ــر عمل ــت، و دیگ اس
می شــود. لــذا انســان از خداونــد بخواهــد کــه بــه هرکــدام از دو اراده ی درونــی 
و عمــل خارجــی کــه مــورد رضایــت اوســت موفــق ســازد. ممکــن اســت انســان 
در آغــاز اراده و نیــت خــوب داشــته باشــد امــا موانــع خارجــی در عمــل انســان 

تأثیــر بگذارنــد و در عمــل کاری انجــام دهــد کــه مــورد غضــب خداونــد.
در مــورد تصمیــم و نیــت خــوب ایــن احتمــال وجــود دارد که بــا دخالت های 
شــیاطین مرئــی انســانی و نامرئــی ـ از قبیــل وسوســه های نفــس کــه به طورقطــع 
راجــع بــه اعمــال زشــت و گناهــان توســط شــیطان القــا می شــودـ ســرانجام بــه 

1 . موسوی، فی رحاب الصحیفه السجادیه،ج2، ص 533.
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تصمیــم و اراده ی بــد عــوض گــردد. جملــه  »وال تخــل فــي ذلــک بین نفوســنا« به 
ایــن واقعیــت اشــاره نمــوده اســت. گرایش هــا و وسوســه  درونــی، روح انســان را 
منحــرف ســاخته، باعقــل، اندیشــه و ایمــان وی بــازي مي کنــد. بــه همیــن دلیــل 
اســت کــه امــام چهــارم نیــاز انســان را بــه خداونــد متعــال در موقعیــت حســاس 
اراده و تصمیــم بیــان فرمــوده اســت. طبــق ایــن رویکــرد، مبنــای زندگــی یــک 
مســلمان بایــد این گونــه باشــد کــه همــواره مراقــب خطــرات نفــس باشــد و از 
خداونــد بخواهــد کــه »نفــس« را هنــگام تصمیم گیــری و اراده نســبت بــه اعمــال 
ــود  ــس به خودی خ ــورت، نف ــن ص ــر ای ــذارد. در غی ــودش وا نگ ــال خ ــه ح ب
همــواره بــه باطــل و بــدي گرایــش دارد »فانهــا مختــارة للباطــل«. بــا ایــن وجــود 
ــد و درخواســت  ــض و رحمــت خــاص خداون ــاحت فی ــه س ــردن ب ــاه ب ــا پن ب

توفیــق از او انتخــاب و گزینــش خیــر و خوبي هــا در زندگــی ممکــن اســت.
 اکنــون ســؤال ایــن اســت کــه منظــور از »نفــس« در ســخن امــام چیســت؟ 
مقصــود از نفــس در این جــا همــان » نفــس ناطقــه  « انســان می باشــد کــه هویــت 
ــت  ــور اس ــاره منظ ــس ام ــا نف ــود در این ج ــوب می ش ــان محس ــت انس و حقیق
کــه در صــورت غفلــت و عــدم توجــه بــه خــدا، انســان را بــه انجــام اعمــال بــد 
ــو،  ــس از یک س ــرات نف ــه خط ــارم ب ــام چه ــع هشــدار ام ــد. در واق وا دار می کن
ــدن  ــاری نفــس جهــت برگزی ــد نســبت به ی ــاری خواســتن از خداون کمــک و ی
تصمیم هــای مناســب و خــوب از ســوی دیگــر بــه ایــن نکتــه رهنمــود می کنــد 

کــه انســان بایــد بــه مراقبــه  نفــس و هویــت خــود بپــردازد.
چنیــن روشــی در زندگــی هرکســی نیســت بلکــه ایــن روش فقــط در منطــق 
ــر  ــراي رشــد دیگــران هســتند. ب ــه ب اهل بیــت وجــود دارد کــه الگــو و نمون
ــش  ــس خوی ــد، نف ــاه خداون ــد در پن ــو مي توان ــان کمال ج ــاس، انس ــن اس ای
ــک  ــذ لنفس ــم خ ــد. »... الله ــا ده ــي  ارتق ــب عال ــه مرات ــی ب ــه  اماره گ را از مرتب
مــن نفســي مــا یخلصهــا، وابــق لنفســي مــن نفســي مــا یصلحهــا، فــاّن نفســي 
ــن و  ــه مهم تری ــه ک ــس ملهم ــام نف ــه مق ــن ب ــت یافت ــا«.1 دس ــة أوتعصمه هالک
ــا کمــک و یــاري خداونــد  نزدیک تریــن واعــظ درونــي انســان می باشــد جــز ب

1 . صحیفه سجادیه، دعای20، فراز18.
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ممکــن نیســت. وصــول بــه ایــن مرتبــه اهمیــت زیــاد دارد به گونــه   ای کــه انســان 
ــازد.  ــیمان می س ــل ناپســندش پش ــه عم ــت او نســبت ب را از درون و حقیق

بــه تعبیــر دیگــر اگــر نفســی کســی  بــه مرتبــه  نفــس ملهمــه برســد نســبت بــه 
کارهــای زشــتی کــه تــا به حــال انجــام داده اســت دچــار فشــار و عــذاب وجــدان 
ــه   ــود برنام ــی خ ــده  زندگ ــورد  باقی مان ــه در م ــت ک ــت اس ــود. بدین جه می ش
ــی کــه از گذشــته  خــود دارد  ــا ندامت ــن کســی ب ــد. چنی درســتی انتخــاب می کن

هرگــز بــه خــود اجــازه  انجــام اعمــال بــد را نمي دهــد.
ــس  ــه نف ــد ک ــد می خواه ــده از خداون ــراز آموزن ــن ف ــجاد در ای ــام س ام
ــا  آن  ــد ت ــق ده ــم توفی ــي مه ــن ویژگ ــام، و ای ــن مق ــب ای ــه کس ــان را ب انس
ــت  ــد دس ــد. هرچن ــات ده ــا نج ــاق آلودگي ه ــي او را از بات ــدة  باطن نگهدارن
یافتــن بــه مقــام نفــس ملهمــه کاری دشــوار اســت ولــی در ایــن راســتا می تــوان 
از اولیــاي الهــی نــام بــرد کــه بــا ســبک و روش خــاص بندگــی و عبودیــت بــه 

ــیده اند. ــه رس ــس ملهم ــه ی نف مرتب
در مــورد جملــه » خــذ لنفســک مــن نفســي مــا یخلصهــا« احتمــال دارد کــه 
ــاک نمــودن  ــه پ ــاري و کمــک الهــی نســبت ب مقصــود حضــرت درخواســت ی
ــد  ــه خداون ــه ب ــا توج ــان ب ــذا انس ــد؛ ل ــانی باش ــت نفس ــال زش ــاق و اعم اخ
می توانــد مانــع متصــف شــدن نفــس بــه اعمــال بــد گــردد. در واقــع بــاز داشــتن 
ــه  ــد ک ــتی ها می باش ــی او از زش ــبب رهای ــت س ــال زش ــکاب اعم ــس از ارت نف
ــذ  ــه  »خ ــذا جمل ــود، ل ــد ب ــروی خواه ــذاب اخ ــس از ع ــات نف ــه  آن نج نتیج
ــاند.  ــد را می رس ــه خداون ــرب ب ــاي تق ــا« معن ــا یخلصه ــن نفســی م لنفســک م
ــال  ــام اعم ــبت به انج ــی نس ــق اله ــت توفی ــاي درخواس ــه معن ــه ب ــد ک هرچن
خــوب نیــز امــکان دارد تــا این کــه ســبب خلــوص و تقــرب نفــس بــه ســاحت 

ــردد.1 ــی گ حق تعال
در ادامــه  درخواســت امــام از خداونــد، جملــه  »و ابــق لنفســي مــن نفســي مــا 
یصحلهــا« نکتــه  مهمــی را در ضمــن دارد کــه نفــس انســان دو وظیفــه   اساســي 
را بــه دوش مي کشــد. یکــي کســب کمــال معنــوي کــه از طریــق انجــام اعمــال 

1 . مدنی، ریاض السالکین، ج3، ص393.
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صالــح نفــس بــدان متصــف می گــردد. دیگــر این کــه نفــس اداره  و تدبیــر حیــات 
و زندگــي خــود و بــدن را بــه عهــده دارد. بنابرایــن، امــام در جمله ی »خذلنفســک 
مــن نفســي مــا یخلصهــا« درخواســت کمــک الهــی را نســبت بــه اتصــاف نفــس 
به کمــال را نمــوده بــا ایــن شــرط کــه نیــرو و فضــل خداونــد پشــتوانه  آن باشــد. 
در حالی کــه بــا جملــه  » خــذ لنفســک مــن نفســي مــا یخلصهــا« از تدبیــر نفــس 

نســبت بــه حیــات نفــس و بــدن ســخن گفتــه اســت.
انســان کمال جــو طبــق چنیــن رویکــردی از خطــرات نفــس آگاه می شــود و 
ســرانجام نفــس را از مرتبــه  گرایــش بــه باطــل و امــاره بــودن به مراتــب ملهمــه 
ارتقــا می دهــد تــا این کــه در تکامــل نهایــي بــه وصــف مطمئنــه دســت می یابــد، 
 ــت ــدارد. اهل بی ــکان ن ــت ام ــی اهل بی ــا رهنمای ــن راه جــز ب ــودن ای پیم
ــد  کــه جهــت حفــظ رســالت پیامبــر موظــف  خــود انســان هاي کاملــي بودن
بودنــد انســان را بــه کمــال هدایــت نمایند، لــذا گام برداشــتن در این راه مشــروط 

بــه شــناخت و فهــم منطــق علمــي و ســبک عملــي آن پــاکان اســوه می باشــد. 
6-2- نقش باور حاکمیت خداوند در زندگی

ــه  ــا، ب ــد در همه ج ــور خداون ــم از حض ــدم درک و فه ــا ع ــردم ب ــب م اغل
پنهــان کاری گناهــان تــاش دارنــد. معمــوالً گناهــان و اعمــال ناهنجــار را به زعــم 
خــود دور از روئیــت و دیــد دیگــران انجــام می دهنــد. بــه گمــان آنــان بــا ایــن 
ــل، در  ــود. در مقاب ــت  نمی ش ــال زش ــان کاری اعم ــه  پنه ــی متوج روش هیچ کس
ســبک زندگــی اهل بیــت بــاور حضــور خداونــد نقــش کلیــدی دارد. از ایــن 
جهــت اســت کــه امــام در فــراز زیــر بــه ایــن حقیقــت اشــاره نمــوده و هشــدار 
داده اســت کــه هرچنــد انســان در ظاهــر از خــدا گریــزان اســت ولــی خداونــد 
ــد کــه گناهــان و آلودگی هــا  ــی و سرپرســت اوســت. هرچن ــه پناهــگاه، ول یگان
ــن  ــا ای ــد ب ــد دور بمان ــت خداون ــاحت رحم ــان از س ــوند انس ــب می ش موج
وجــود گریــز از حاکمیــت الهــی نــدارد، لــذا گناهــان را نیــز در قلمــرو او انجــام 

می دهــد.
آموزه هــای اهل بیــت از یک ســو نفــس انســان را از غفلــت  اوهــام و 
ــرار  ــرس ق ــم و ت ــب محجــوب را در فضــای بی ــد و قل ــدار می نمای ــاالت بی خی
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می دهــد. »الهــی قلبــی محجــوب و عقلــی مغلــوب و نفســي معیــوب و هوائــی 
غالــب و طاعتــی قلیلــة و معصیتــی کثیــرة و لســانی مّقــر بالّذنــوب فکیــف حیلتی 
یــا عــام الغیــوب« از ســوی دیگــر امیــد بــه نجــات را از گــرداب گناهــان نیــز 
نشــان می دهــد و انســان را بــه اعتــراف گناهــان در برابــر خداونــد فرامی خوانــد 

تــا بــا توبــه و طهــارت نفــس بــه زندگــی برســد.
امــام ســجاد در فــراز زیــر نخســت از توحیــد افعالــي خــدا ســخن گفتــه و 
نشــان می دهــد کــه غیــر از خداونــد دیگــر موجــودات هیــچ اســتقالي، در ذات، 
ــر واحــد می باشــند.  ــر مدب ــد؛ بلکــه همگــي تحــت تدبی فعــل، و صفــات ندارن
ــر حــوادث  ــردازد کــه آدمــي در براب ــه ایــن حقیقــت می پ ــذا امــام  در آغــاز ب ل
ناتــوان اســت، ولــي اگــر ضعــف و نیــاز خویــش را بفهمــد تــوان اســتقامت و 
ــه  ــا جمل ــام ب ــر همــه مشــکات را خواهــد داشــت. ســپس ام ــداري در براب پای
»یــا واقــي االمــر المخــوف« از وابســتگي واقعــی انســان بــه خداونــد پــرده بــرد 
داشــته اســت زیــرا کــه امــور نگران کننــده در عالــم زیادنــد امــا خداونــد متعــال 
بنــدگان خــود را از آســیب آن هــا نــگاه مــی دارد.1 »اللهــم یاکافــي الفــرد الضعیف، 
ــن  ــت ع ــي، و ضعف ــا، فاصاحــب مع ــي الخطای ــي االمرالمخــوف، افردتن و واق
غضبــک فــا مؤیــد لــي و مــن یؤمننــي منــک و انــت اخفتنــي، و مــن یســاعدني 

و انــت افردتنــي، و مــن یقوینــي و انــت اضعفتنــي«.2
امــام در ادامــه نیایــش بــا جملــه  زیبــاي »فاصاحب معــي« بر شــدت نیازمندی 
انســان تأکیــد نمــوده اســت. چــون هیــچ یــاوري واقعــی به جــز خداونــد انســان 
نــدارد آنــگاه بــا جملــه  »ضعفــت عــن غضبــک فــا مؤیــد لــي« و »مــن یؤمننــي 
منــک« بــر ایــن واقعیــت تأکیــد و اصــرار نمــوده اســت. مفهــوم ایــن ارشــادات 
ایــن اســت کــه تنهــا گریــزگاه امــن بــراي انســان وادي رحمــت خداونــد اســت 
ــیاطین  ــکار ش ــان و آش ــاي پنه ــا خطره ــی همه ج ــت اله ــاب رحم ــر از ب و غی

انســی و جنــی در کمیننــد.
ــی  ــد را در زندگ ــت خداون ــور حاکمی ــه حض ــی ک ــبک زندگ ــاب س انتخ

1 . ممدوحی، شهود و شناخت، ج2، ص29.
2 . صحیفه سجادیه، دعای21، فراز2-1.
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فــراروی انســان می گــذارد ایــن نتیجــه را در پــی دارد کــه انســان از شــر نفــس 
امــاره و شــیاطین درونــی و بیرونــی بــه ســاحت امــن الهــی پناهنــده شــود، زیــرا 

ــاور انســان خداســت. ــده و ی ــا نگه دارن ــی تنه ــن ســبک زندگ در ای
7-2- تأثیر باور ربوبیت در زندگی

»ال یجیــر یــا الهــی  االرّب علــي مربــوب، و ال یؤمــن اال غالــب علــي مغلــوب، 
و الیعیــن اال طالــب علــي المطلــوب«.1 فهــم و درک گســتره  ربوبیــت الهــی در 
ــن را  ــده   ای دی ــت. ع ــگ اس ــیار کم رن ــلمانان بس ــان مس ــر در می ــال حاض ح
ــد.  ــرب روی آوردن ــذل غ ــگ مبت ــه فرهن ــتند و ب ــی دانس ــب عقب ماندگ موج
گــروه دیگــر بــا خلــط میــان ســنت های اجتماعــی و دیــن، مصائــب فــراوان را 
بــر دیــن تحمیــل کردنــد؛ در نهایــت اغلــب مســلمانان حقیقــت را نفهمیدنــد ره 
افســانه زدنــد. زمانــی کــه بــا رحلــت رســول خــدا عــده ی در مدینــه شــهر پیامبــر 
در ســقیفه توطئــه  غصــب خافــت آل  رســول را پایه ریــزی کردنــد، در واقــع در 
ــد.  زندگــی خــود والیــت شــیطان و ســبک  زندگــی شــیطانی را انتخــاب نمودن
ــت را  ــد؛ اهل بی ــبک را پذیرفتن ــن س ــز همی ــردم نی ــب م ــتا اغل ــن راس در ای
 ،نه تنهــا یــاری نکردنــد بلکــه بــر ضــد اســام واقعــی بــا مرجعیــت اهل بیــت
ــا گســتره  ربوبیــت  ــد. ایــن روش ســبب شــد ت اســام ســاختگی درســت کردن
الهــی کــه پیامبــر بــه مــردم تعلیــم داده بــود فرامــوش گــردد. به هرحــال نقطــه 
ــأت  ــا نش ــلمانان از همین ج ــاور مس ــد در ب ــت خداون ــتره  ربوبی ــی گس فراموش
می گیــرد. ســپس در مســائل گوناگــون زندگــی خدامحــوری و حق محــوری میان 
ــا و  ــی، بدعت ه ــط اجتماع ــنت های غل ــه س ــا این ک ــد ت ــوش ش ــلمانان فرام مس
تحریفــات آموزه هــای دینــی به عنــوان ســبک زندگــی اغلــب مســلمانان درآمــد. 
ایــن رویکــرد شــیطانی پــس از شــهادت امــام حســین بــه اوج خــود رســید 
ــوش  ــت فرام ــر و اهل بی ــای پیامب ــخنان و هدایت ه ــه س ــه   ای ک ــه گون ب

شــدند، بدعــت و ســبک شــیطانی امویــان رایــج گشــت.
ــای ســبک زندگــی  ــه احی ــش ب ــان نیای ــا زب ــارم ب ــام چه ــن وجــود ام ــا ای ب
پیامبــر و اهل بیــت پرداخــت. حضــرت بــا ســه جملــه »الیجیــر«، 

1 . صحیفه سجادیه، دعای21، فراز23.
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»الیؤمــن« »و الیعیــن« از یک طــرف بــر نیازمنــدی انســان و احاطــه  حضــور الهــی 
ســخن گفتــه، از طــرف دیگــر صفــت ربوبیتخداونــد را بــه میــان آورده اســت. بــر 
ــي  ــر و مرب ــا مؤث ــوان تنه ــد را به عن ــي خداون ــت تکوین ــام ربوبی ــن اســاس ام ای
ــر ســلطه و احاطــه  او تأکیــد  ــا واژه  »غالــب« ب جهــان هســتي اعــام کــرده، و ب
نمــوده اســت. پنــاه بــردن، امــان و یــاري خواســتن از ســاحت فیــض و رحمــت 
ــی  ــن روش در زندگ ــه ای ــودن ب ــزم ب ــا ارزشــمند اســت، بلکــه ملت ــی نه تنه اله
ــان را  ــعادت انس ــه س ــت ک ــت اس ــامی اهل بی ــی اس ــه روش زندگ ــدا ب اقت

ــد. ــن می کن تأمی
»و بیــدک یــا الهــی جمیــع ذلــک الســبب، و الیــک المفــر و المهــرب، اللهــم 
انــک ان صرفــت عنــي وجهــک الکریــم، او منعتنــي فضلــک الجســیم، او حظــرت 
رزقــک، او قطعــت عنــي ســببک، لــم اجــد الســبیل الي شــیئ مــن املي غیــرک«.1 
محتــواي عالــي ایــن فــراز در واقــع ژرف اندیشــی امــام را در مــورد  خداشناســی 
ــا  ــته و ب ــي دانس ــگاه حقیق ــأ و پناه ــد را ملج ــا خداون ــه تنه ــد ک ــان می ده نش
ــد  ــرا خداون ــاه مــی آورم، زی ــو پن ــه ت ــراز نمــوده اســت کــه تنهــا ب صراحــت اب
ــز  ــا نی ــز از بدي ه ــب، گری ــن ترت ــز اســت. بدی ــی همه چی ــت حقیق ــق و عل خال
بــه ســوي خداونــد معنــا دارد چــون غیــر از خداونــد کســی دیگــر قابل اطمینــان 

نمی باشــد. 
در دیگــر نیایــش و مناجــات اهل بیــت از جملــه در دعــای صبــاح 
امیرالمؤمنیــن بــا تعبیر»فانـّـک ســیّدی و مــوالی و معتمــدی و رجائــی و غایــة 
منــای فــي منقلبــی و مثــوای و أنــت غایــة المســئول و نهایــة المأمــول«. خداونــد 

ــی شــده اســت. ــون خواســته های انســان معرف ــا و کان ــت آرزوه نهای
ــه ی  ــور هم ــد مح ــط خداون ــت فق ــی اهل بی ــبک زندگ ــن در س بنابرای
ــور آگاه اســت و در  ــب ام ــه عواق ــد ب ــرا خداون خواســته های انســان اســت، زی
ــب و  ــوح للّطل ــک مفت ــت »و باب ــاز اس ــب و ورود همه ب ــرای طل ــت او ب رحم

ــول«. الوغ

1 . صحیفه سجادیه، دعای21، فراز4.
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3� مقصد حرکت انسان 
معرفــت و شــناخت مقصــد حرکــت پــر فــراز و نشــیب حیــات انســانی پــس 
ــی  ــبک زندگ ــی س ــأله  معرفت شناس ــن مس ــان، مهم تری ــت انس ــناخت هوی از ش
مطابــق آموزه هــای اهل بیــت بــه شــمار می آیــد. بــا شــناخت مقصــد 
ــب،  ــن ترتی ــود. بدی ــد می ش ــان هدف من ــی انس ــات و زندگ ــان، حی ــیر انس س
ــق آموزه هــای  ــی ســبک زندگــی مطاب ــت و شــناخت مبان ــوان گفــت معرف می ت
ــی  ــد اصل ــت مقص ــان و معرف ــت انس ــناخت هوی ــه  ش ــر دو پای ــت ب اهل بی
ــناخت مقصــد  ــس انســان، ش ــت و نف ــناخت هوی ــا ش ــتوار اســت. ب انســان اس
نهایــی کــه حیــات جــاودان اخــروی اســت نیــز امکان پذیــر می شــود. بنابرایــن، 
مســیر حرکــت انســان بــراي معرفــت مقصــد اصلــی کــه انســان بــرای آن خلــق 
ــه شــناخت نفــس هشــدار  ــزام ب ــر الت ــذا قــرآن ب شــده معرفــت نفــس اســت. ل
مي دهــد؛ »...علیکــم أنفســکم« مراقــب نفــس خــود باشــید. زیــرا نفــس نامریــی 
ــا  ــرات آن و ب ــناخت خط ــه به ش ــا توج ــا ب ــش دارد، ام ــدی گرای ــه ب ــواره ب هم

ــود. ــن می ش ــان تأمی ــر دو جه ــعادت ه ــتن آن س ــاک نگه داش ــب و پ تهذی
ــد  ــه مقص ــم ک ــي مي بری ــت پ ــن حقیق ــه ای ــان، ب ــس[ انس ــت ]نف ــا معرف ب
ــي، حتــي ایجــاد نظامــی الهــی کــه  ــن دنیاســت و امــور دنیای انســان پــس از ای
در زمــان ظهــور ولی عصر)عــج( بــه گســترش قســط و عــدل در عرصــه گیتــي 
مي انجامــد. مقصــد نهایــي نیســت، بلکــه وســیله وصــول بــه آن اســت. بــا پایــان 
پذیرفتــن ایــن زندگــي، عمــر عمــل بــه دلیــل وابســتگي بــه طبیعــت، بــه انجــام 
مي رســد، لیکــن محصــول آن ]عمــل[ کــه معرفــت و مشــاهده اســت، در جــان 

ــد[.  ــه می ده ــی او نتیج ــد اصل ــد ]و در مقص ــالک مي مان س
ــک  ــاک ارجــو، و ل ــک اســتغیث، و ای ــک اخــاف، و ب ــّر، و من ــک أف »... فالی
ادعــو، و الیــک الجــأ و بــک اثــق و ایــاک اســتعین، و بــک امــن، و علیــک اتــوکل، 
ــوکل و  ــاء، ت ــوف و رج ــاه، خ ــز و پن ــکل«.1 گری ــک ات ــودک و کرم ــي ج و عل
اعتمــاد بــه خداونــد همــواره در زندگــي مؤمنــان و بنــدگان صالــح خــدا جریــان 
ــان  ــه انس ــوزد ک ــا می آم ــه م ــی ب ــرد را در زندگ ــن رویک ــارم ای ــام چه دارد، ام

1 . صحیفه سجادیه، دعای51، فراز11.
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ــد.  ــت می یاب ــم دس ــي و مه ــات عال ــه مقام ــي ب ــاي بندگ ــن فض ــن در چنی مؤم
عمــوم مــردم تــا وقتی کــه طبــق روش تقلیدگونــه  عمومــی بــدون هیــچ ســبکی 
ــز و  ــوع گری ــن ن ــد. ای ــب راه نمی یابن ــام و مرات ــن مق ــه ای ــد ب ــی می کنن زندگ
فــرار از نفــس امــاره و شــیاطین بــه ســوي خــدا، توجــه و تســلیم بــه ســاحت 
اوســت. بنابرایــن، گریــز و اعــراض از غیــر خــدا بــه ســوي خــدا اقبــال و توجــه 
ــد  ــز را به ســوی خداون ــه راه گری ــم یگان ــرآن کری ــه ق ــان ک ــه خداســت. همچن ب

َــي اهللٌِ«1  وا إِل رهنمــود کــرده اســت. »َففِــرُّ
در فــراز مذکــور نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه »واژگان معمــول« قبــل از 
واژگان عامــل ذکــر شــده اند. تقدیــم معمــول از دیــدگاه ادیبــان نشــانگر حصــر 
ــه ســوي  و اختصــاص داشــتن » گریــز«، » خــوف«،  »اســتغاثه« و »رجــاء« تنهــا ب
خداونــد و بــزرگ شــمردن اوســت.2 همان طــور کــه تقدیــم معمــول بــر عامــل 
در ســوره حمــد بیانگــر انحصــار عبــادت بــرای خداونــد و انحصــار درخواســت 

یــاری از اوســت. ) نَْعبُــُد و إِیَّــاَک نَْســتَعِیُن(.
ــور  ــد و درک حض ــاس خداون ــانگر احس ــراز نش ــن ف ــوف« در ای ــه  »خ کلم
خداونــد اســت. هــرگاه کســی خــود را در محضــر حق تعالــی ببینــد بــه دســتور 
ــی  ــر و نواه ــه اوام ــرادی ک ــب، اف ــن ترتی ــود. بدی ــزم مي ش ــادهاي او ملت و ارش
ــد.  ــد را فرامــوش می کنن ــد در واقــع حضــور خداون ــده می گیرن ــد را نادی خداون
ــه  ــراوان دارد ب ــت ف ــد اهمی ــم از خداون ــرس و بی ــی ت ــه  ویژگ توجــه انســان ب
ــه از  ــد در نتیج ــظ نمای ــان حف ــل گناه ــد وی را در مقاب ــه می توان ــه   ای ک گون
غضــب و عــذاب الهــي دور بمانــد. از ایــن جهــت اســت کــه برخــی از شــارحان 
صحیفــه » خــوف« را بــه معنــاي خــودداری از گناهــان دانســته و معتقــد اســت 

ــود.3 ــوب نمی ش ــف محس ــد خائ ــام می ده ــاه انج ــه گن ــی ک کس
1-3- سپری شدن جریان حیات

»ثــم ضــرب لــه فــي الحیــاة اجــًا موقوتــًا، و نصــب لــه امــداً محــدوداً، یتخطأ 

1 . سوره ذاریات، آیه50.
2 . مدنی، ریاض السالکین، ج7، ص390.
3 . مدنی، ریاض السالکین، ج7، ص390.
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الیــه، بایــام عمــره، و یرهقــه باعــوام دهــره، حتــي اذا بلــغ اقصــي اثره، و اســتوعب 
حســاب عمــره، قبضــه الــي ماندبــه الیــه، مــن موفــور ثوابــه، او محذورعقابــه«1 
ــخص و  ــودن روزگار مش ــپري نم ــد از س ــودات بع ــی موج ــیت اله ــق مش طب
ــه در  ــان ک ــان انس ــن می ــند. در ای ــان می رس ــت زندگی ش ــه نهای ــدود،  ب مح
اندیشــه و فکــر رشــد یافتــه تریــن مخلوقــات محســوب می شــود و بــا نیــروی 
ــد.  ــی می باش ــون اله ــن قان ــمول ای ــز مش ــد نی ــز می یاب ــات تمای ــل از حیوان عق
ــه  ــن ب ــان معی ــدت زم ــه در م ــد اجــازه دارد ک ــا آم ــه دین ــد از آنکــه ب ــرا بع زی
زندگــي و فعالیــت در ایــن جهــان بپــردازد آنــگاه بــه ســمت پایــان زندگــي گام 
ــد. به هرحــال  ــا غــروب می کن برمــی دارد، ســرانجام خورشــید زندگــی او در دنی
ــه  ــه ب ــد ک ــي می کن ــر مســیري را ط ــان عم ــردن زم ــپري ک ــول س انســان در ط
ــا شــقاوت ـ منتهــي می گــردد. بدیــن ترتیــب،  یکــي از دو مقصــد ـ ســعادت ی
امــام در ایــن فــراز از محدودیــت زندگــی انســان، جریــان گذشــت عمــر وی و 

عمومیــت مــرگ موجــودات، بــه ژرف ســخن گفتــه اســت.
ــه انســان در ایــن جهــان مــدت  ــراي زندگــي موجــودات از جمل ــد ب خداون
ــای  ــذرد. لحظه ه ــرعت می گ ــه س ــه ب ــت  ک ــرار داده اس ــخصی ق ــان مش و زم
ــه غایتــي کــه )از قبــل( تعییــن شــده اســت نزدیــک  ــان عمــر، انســان را ب جری
ــرگ »  ــیدن م ــرا رس ــرعت ف ــاره ی س ــر اش ــاوه ب ــور ع ــراز مذک ــد. در ف می کن
گــذر زمــان عمــر انســان« )امــدا محــدوداً( بــه » مــدت مســافت« و فاصلــه بیــن 
دنیــا و آخــرت )اجــا موقوتــًا( و » روزهــا« )بــا یــام عمــره( » بــه گامهــا« )یتخطــأ 
ــان کــه از  ــه منزل هــا«، تشــبیه شــده اســت. همچن ــه( و »ســال ها«  )دهــره( »ب الی
امیرمؤمنــان راجــع بــه جریــان گذشــت عمــر انســان قریــب بــه همیــن معنــا 
ــور  ــذرگاه عب ــا را گ ــافر و دنی ــردم را مس ــرت م ــه حض ــود دارد ک ــی وج روایت
مســافران دانســته اســت، مبــدأ ایــن ســفر شــکم مــادران و انتهــای ســفر جهــان 

آخــرت می باشــد.
»ألنــاس َســْفٌر و الدنیــا دار الممــر ال دارمقــر، و بطــن امــه مبــدأ ســفره، واآلخرة 
مقصــده، و زمــان حیاتــه مقــدار مســافته، و ســنوه منازلــه، و شــهوره  فراســخه، و 

1 . صحیفه سجادیه، فراز7-6.



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج5681

ایامــه  و انفاســه خطــأوه«1 در ایــن حدیــث شــریف امــام علــي رحــم و شــکم 
مــادر را بــه ابتــداي ســفر تشــبیه نمــوده، مــدت زیســتن انســان در دنیــا، فاصلــه 
بیــن دوجهــان، و ســال های عمــر را بــه منزل هــای بیــن مبــدأ و مقصــد مســافر 
ــن  ــه در ای ــزل، و روزگاری ک ــن دو من ــخ های بی ــا، فرس ــوده، ماه ه ــبیه فرم تش
مــدت ســپري می شــود، حتــي نفس هــای انســان را تشــبیه بــه گام هــای مســافر 
کــرده اســت و باالخــره آخــرت بــه مقصــد مســافر و پایان مســافرت تشــبیه شــده 
اســت. واژة »َســْفٌر« در ایــن حدیــث، مصــدر و بــه معنــاي مســافر بــه کار رفتــه 
اســت؛ جمــع ایــن واژه َســافِر و بــه معنــاي مســافران می باشــد، ماننــد َصْحــب 
ــرد  ــْفٌر«: م ــٌل َس ــاي »َرُج ــت مثال ه ــب لغ ــت در کت ــن جه ــه همی ــب، ب و َصاِح

مســافر؛ »قــوٌم َســْفٌر« گــروه مســافران، در توضیــح ایــن واژه بــه کار رفته انــد2 
2-3- عمرگناهکار عرصه ی مانَور شیطان

ــا  ــري مرتع ــاذا کان عم ــک،  ف ــي طاعت ــة ف ــري بذل ــاکان عم ــي م »وعمرن
للشــیطان فاقبضنــي الیــک قبــل ان  یســبق مقتــک او یســتحکم غضبــک علــي«.3 
ــاد دارد.  ــت زی ــت اهمی ــب اهل بی ــی در مکت ــر و دوران زندگ ــه عم ــه ب توج
ازایــن رو بایــد متوجــه باشــیم کــه روزگار عمــر را در چــه راهــی صــرف می کنیم. 
متأســفانه اغلــب وقتــی متوجــه می شــویم کــه فرشــته  مــرگ پایــان دوران عمــر را 
اعــام می کنــد و دیگــر کاری از انســان ســاخته نیســت. لــذا امــام چهــارم ُعمــري 
ــه  ــه کار گرفت ــد ب ــی خداون ــت و بندگ ــتای عبودی ــه در راس ــد ک ــد می دان را مفی
ــت  ــه مدیری ــد ک ــواره مواظب ان ــتند هم ــال هس ــان کم ــانی که خواه ــود. کس ش
عمــرش بــه دســت شــیطان نباشــد و میــدان مانورهــای جنــود آن مطــرود قــرار 
نگیــرد. هــرگاه رشــته  عمــر انســان بــه دســت شــیطان قــرار بگیــرد چنیــن عمــری 
ــل انســان  ــه عم ــواره کارنام ــه هم ــدارد بلک ــی ن ــت و ارزش ــا منفع ــر نه تنه دیگ
ــه محــل  ــازد. عــاج عمــری ک ــاه می س ــت انســان را تب ــوده و عاقب ــیاه نم را س
ــه  ــن اســت ک ــد ای ــه باش ــرار گرفت ــی ق ــی و بیرون ــیاطین درون ــه های ش وسوس

1 . قهپایی، ریاض العابدین، ص90.
2 . بستانی، المنجد االبجدی، 1375.

3 . صحیفه سجادیه، دعای20، فراز5.
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سررشــته آن بــا درخواســت مــرگ قطــع گــردد. بــه همیــن جهــت اســت کــه امام 
چهــارم بــا جملــه » فــاذا کان عمــري مرتعــا للشــیطان فاقبضنــي الیــک قبــل ان  
یســبق مقتــک« دیگــران را ارشــاد مي کنــد تــا از خداونــد بخواهنــد کــه ریشــه ي 

ــد.     ــر مــرگ قطــع نمای ــا تب ــار را ب عمــر زیان ب
واژه  »مرتــع« بــه معنــاي محــل چراهــگاه چهارپایــان اســت. در این جــا عمــر 
انســان گنــاه کار بــه مرتــع و چراهــگاه حیوانــات تشــبیه شــده اســت. عمــری کــه 
در عصیــان و گنــاه اتــاف شــود در واقــع مرتــع و چراهــگاه شــیطان اســت. بــه 
ــوه  دلیــل این کــه شــیطان از عمــری گناهــکاران در اهــداف خــود کــه همــان آل
ــم از  ــه بهائ ــه ک ــد. همان گون ــتفاده می کن ــت اس ــان اس ــه گناه ــردم ب ــاختن م س
ــا پایمــال نمــودن آن را فاســد می ســازند.  ــد در نتیجــه ب ــره می برن چراهــگاه به
ــذا  ــد. ل ــاه  مي کن ــر انســان را تب ــوم خــود عم ــه های ش ــا وسوس ــز ب ــیطان نی ش
چنیــن عمــري هــم بــراي خــود شــخص، هــم بــراي جامعــه زیان بــار و خطرنــاک 
ــذا از خداونــد بخواهــد کــه »فاقبضنــي الیــک«. زیــرا گناهــان موجــب  اســت. ل
خشــم و غضــب الهــی می شــوند. این گونــه عمــر هرچــه بیشــتر در راه شــیطان 

ــد.  )او یســتحکم غضبــک علــّي( . صــرف شــود خشــم الهــی شــدت می یاب
3-3- رابطه ی زندگی مطلوب و مرگ با ایمان

»اللهــم و توفّنــي علــي ملتــک و ملــة نبیــک محمــد اذا توفیتني«1 روش زیســت 
و زندگــی انســان و اعمالــی کــه در دوران زندگــی انجــام می دهــد در چگونگــی 
ــوب و  ــرگ نامطل ــکاران م ــی گناه ــتقیم دارد. روش زندگ ــر مس ــرگ وی تأثی م
ــگام مــرگ  ــم حــال گناهــکاران را هن ــرآن کری ــال دارد. ق ــه  دنب وحشــتناکی را ب
ــی  ــود هنگام ــه خواهــد ب ــا چگون ــف نمــوده اســت: »حــال آنه ــه توصی این گون
کــه فرشــتگان بــر صــورت و پشــت آنــان می زننــد و جانشــان را می گیرنــد«2 در 
مقابــل، ســبک زندگــی بنــدگان صالــح و مؤمنــان تأثیــر مثبــت و مطلــوب در پدید 
آمــدن مــرگ دارد. مــرگ این دســته راحــت و آســان توصیــف شــده اســت. قــرآن 
ــه فرشــتگان  ــف نمــوده اســت: »کســانی ک ــن توصی ــاکان را چنی ــرگ پ ــم م کری

1 . صحیفه سجادیه، دعای31، فراز5.
2 . سوره محمد، آیه 27.
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ــد:  ــا می گوین ــه آن ه ــد. ب ــاک و پاکیزه ان ــه پ ــد؛ درحالی ک ــان را می گیرن روحش
ســام بــر شــما! وارد بهشــت شــوید، بــرای اعمالــی کــه انجــام دادیــد«.1 

ــرگ  ــی م ــود یک ــیم نم ــورت تقس ــه دو ص ــوان ب ــرگ را می ت ــی م به طورکل
ــد. دوم  ــان می باش ــکاران و ظالم ــرای گناه ــی ب ــن مرگ ــب چنی ــه اغل ــوار ک دش
ــه  ــود ک ــده می ش ــات فهمی ــت. از روای ــان اس ــوط مؤمن ــه مرب ــان ک ــرگ آس م
فرشــتگان وحــی، جــان همــه انســان ها را یکســان نمی گیرنــد؛ بلکــه روح 
بعضــی را بــا احتــرام و آســانی و روح برخــی دیگــر را بــا خشــونت و ســختی 

ــد.  می گیرن
ــا  ــراد ب ــت دارد. اف ــیار اهمی ــاکان بس ــی پ ــبک زندگ ــان در س ــا ایم ــرگ ب م
ایمــان همــواره بــه یــاد مــرگ هســتند. ایــن در حالــی اســت کــه اغلــب انســان ها 
ــه پرســش  ــد ک ــح می دهن ــت ترجی ــد، بدین جه ــرس دارن ــرگ ت از اندیشــه ی م
ــان  ــبک زندگی ش ــد در س ــذا خداون ــد؛ ل ــار بگذارن ــرگ را کن ــی م از چگونگ
ــز  ــر و غرای ــل، فق ــل جه ــی از قبی ــا عوامل ــی ب ــدارد. رویاروی ــی ن ــا نقش گوی
حیوانــي ازیــک طــرف، کشــاکش دریــاي مــواج مادیــات و پیشــرفت بشــر، ورود 
تکنولــوژی در زندگــی، تهاجــم فرهنگ هــای ضــد اســامي، و بــه ســخره گرفتــن 
ــب انســان ها را در راســتای انتخــاب  ــب دیگــر اغل ــای اســامي از جان ارزش ه
روش شــیطانی و گناهــکاری در زندگــی ســوق داده انــد. در ایــن شــرایط حســاس 
و خطرنــاک ممکــن اســت انســان مســلمان هنــگام مــرگ بــا آئینــي غیــر اســامی 
 یــا نفــس آلــوده بــه گنــاه بــه مقصــد اصلــی قــدم بگــذارد. ازایــن رو اهل بیــت
ــگام  ــا هن ــه ت ــد ک ــه از خــدا بخواهن ــد ک ــش می آموزن ــروان واقعــی خوی ــه پی ب
ــه آییــن و دیــن خــود و پیامبــرش نگــه  ــا لطــف و عنایــت خاصــش ب مــرگ ب
دارد، و از گام برداشــتن بــه راه هــای ضــد ارزش هــای اســامي نجــات دهــد تــا 

هنــگام مــرگ بــا ایمــان بمیرنــد.

1 . سوره نحل، آیه 32.
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نتیجه
 به طورکلــی در زندگــي دو ســبک وجــود دارنــد. یکــي ســبک رحمانــي کــه 
ــوری  ــت و خدامح ــت و در آن عبودی ــت اس ــاي اهل بی ــاي آموزه ه ــر مبن ب
ــب  ــای فری ــور زندگــي حاکــم اســت. دیگــري ســبک شــیطانی کــه برمبن در ام
ــی  ــم و بی عدالت ــي، ظل ــاه و آلودگ ــت؛ گن ــیاطین اس ــس و ش ــه هاي نف و وسوس
محــور آن می باشــد. معرفــت ایــن دو ســبک و انتخــاب ســبک زندگــی مطابــق 

ــد. ــن می کن ــان را تأمی ــعادت انس ــت س ــای اهل بی رهنموده
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بررسی سبك زندگی از منظر امام سجاد و صحیفه سجادیه
محمدحنیفطاهری1

چکیده
ــه  ــه در فضــای مدرنیت ــدی اســت ک ــم جدی ســبک زندگــی از مفاهی
غربــی بــه وجــود آمــد و بــه ســرعت مــورد پذیــرش قــرار گرفــت. 
ایــن تحقیــق بــا بهره گیــری از شــیوه کتابخانــه ای و تحلیــل و توصیــف 
ــام  ــای ام ــت دیدگاه ه ــا محوری ــی )ب ــی و عقل ــای نقل ــوای داده ه محت
ســجاد در صحیفــه ســجادیه(، کــه یکــی از منابــع مهــم 
اســتخراج ســبک زندگــی اســالمی اهل بیــت بــه شــمار 
می رونــد، بــه تبییــن مبانــی تئوریــک و مؤلفه هــای ســبک 

ــردازد.  ــجادیه می پ ــه س ــدگاه صحیف ــی از دی زندگ
اصــول و مبانــی نظــری ســبک زندگــی صحیفــه، عبارتنــد از: توحیــد، 
ــای  ــه پایه ه ــری ک ــول نظ ــن اص ــت. ای ــدل و امام ــاد، ع ــوت، مع نب
و  شــالوده ها  از  می دهنــد،  تشــکیل  را  اســالم  دیــن  اعتقــادی 
ــازه  ــد. س ــه شــمار می رون ــه ب زیرســاخت های ســبک زندگــی صحیف
ــر  ــه عناص ــک مجموع ــم، از ی ــم و قوی ــی فخی ــن مبان ــر ای ــده ب بناش
و مؤلفه هــای ارزشــی، برخــوردار اســت. عناصــر و شــاخصه های 
همچــون، دعــا و نیایــش، اعتــدال، تعلیــم و تربیــت، تــالش و فعالیــت، 
ســپاس گزاری از ولی نعمــت، رفــق و مــدارا و دفــاع از حــق و 
کیــان اســالم. التــزام بــه دو نظــام بنیــادی و ارزشــی )نظــام باورهــا و 
ــداف  ــا و اه ــات(، از آرمان ه ــا و اخالقی ــام ارزش ه ــادات و نظ اعتق
ــمار  ــه ش ــجادیه ب ــه س ــت در صحیف ســبک زندگــی موردنظــر اهل بی

ــی رود. م

1. کارشناسی ارشد فلسفه و پژوهش  گر مطالعات اسالمی.
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واژگان کلیــدی: ســبک زندگــی، امــام ســجاد، صحیفــه ســجادیه، 
توحیــد، نیایــش، اعتــدال، مــدارا و تعلیــم و تربیــت.

مقدمه
ــات  ــد در موضوع ــه بای ــرت و عمــل اســت ک ــاب بصی ــه ســجادیه، کت صحیف
ــتفاده  ــای آن اس ــم و رهنموده ــی«، از تعالی ــبک زندگ ــه در »س ــف از جمل مختل

نمــود.
ــدگاه  ــی از دی ــبک زندگ ــف س ــل و توصی ــدد تحلی ــرارو، درص ــتار ف نوش
صحیفــه ســجادیه اســت. بدین منظــور و بــرای درک و اســتنباط ســبک زندگــی از 
ایــن کتــاب فاخــر، عــاوه بــر ســخنان عارفانــه امــام ســجاد در صحیفــه، از 
ــا قــرآن و عتــرت  آیــات قــرآن کریــم )احســن الحدیث(1 نیــز، بهــره جســته ایم، ت
ــد  ــرار داده باشــیم. هرچن ــق ق ــورد مطالعــه و تحقی ــار هــم م ــان و در کن را توأم
ــای  ــجاد پژوهش ه ــام س ــه ام ــاره صحیف ــیعی درب ــمندان ش ــوی اندیش از س
درخــور تقدیــر انجــام شــده اســت کــه در جــای خــود میــراث علمــِی گران بهــا 
و مانــدگاری بــه شــمار می رونــد، ولــی غالــب این هــا در قالــب شــرح، 
ــی  ــای تخصص ــن رو، پژوهش ه ــت.2 ازای ــده اس ــته ش ــه، نگاش ــه و تعلیق ترجم
موضــوع محــور و مســأله محــور پیرامــون کتــاب صحیفــه، کمتــر صــورت گرفتــه 
اســت. بــه همیــن جهــت، تاش هــای نهادهــا و مراکــز علمــی بــرای برگــزاری 
ــجادیه، کاری  ــه س ــارف صحیف ــایی مع ــوع شناس ــی در موض ــای علم همایش ه
ارزشــمند و ســتودنی اســت کــه بایــد از بانیــان آن بــه شایســتگی تقدیــر نمــود. 
در اهمیــت ایــن صحیفــه نورانــی، همیــن بــس کــه آن را »اُخت القــرآن«3 »انجیــل 
اهل بیــت« و »زبــور آل محمــد« خوانده انــد.4 بــر ایــن اســاس صحیفــه، پــس 

1 . اهلل نّزل أحسن الحدیث« خداوند »بهترین سخن« را نازل کرده است. سوره زمر، آیه 23.
2 . برخــی از محققــان تــا هفتــاد شــرح بــر صحیفــه ســجادیه را نــام برده انــد. کــه از عظمــت صحیفــه ســجادیه در 
بیــن دانشــمندان اســالمی حکایــت دارد. )ر.ک: علــی انصاریــان، در مقدمــه مفصــل خــود بــر الصحیفــه الکاملــه 

الســجادیه، مــع الدلیــل الموضوعــی و المعجــم الغــوی و الفهــارس، بتحقیــق و تنســیق، علــی انصاریــان.
3 . شیخ آقا بزرگ تهرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، جلد 15، بیروت: داراالضواء، ص 18.

4 . سیدعلی خان مدنی، ریاض السالکین فی شرح صحیفه سیدالساجدین، ص 4 و 5.
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از قــرآن کریــم و نهج البلاغــه، حــاوی ارزشــمندترین معــارف الهــی می باشــد کــه 
تاکنــون متأســفانه ناشــناخته مانــده اســت.

 لــذا معتقدیــم اگــر بــا نــگاه دقیــق و عالمانــه بــه تجزیــه و تحلیــل دعاهــای 
صحیفــه ســجادیه پرداختــه شــود، بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه صحیفــه، حــاوی 
مهم تریــن موضوعــات فلســفی، عرفانــی، حقوقــی، انسان شناســی، روان شناســی، 
جهان شناســی، و نظــام تربیتــی و سیاســِی مطلــوب بــوده، و ســبک زندگــی کامــل 
ــتخراج  ــتنباط و اس ــه، اس ــای عارفان ــن نیایش ه ــوان از ای ــز، می ت ــی را نی و متعال
ــا ســبک زندگــی مــورد  نمــود. هــدف از پژوهــش در ایــن موضــوع، آشــنایی ب
نظــر صحیفــه و اهل بیــت اســت، تــا بــا شــناخت و معرفــی آن بــرای جامعــه 
ــت را در جامعــه حاکــم  ــورد نظــر اســام و اهل بی اســامی و شــیعی، ســبک م
ــرقی(،  ــی و ش ــی غرب ــبک زندگ ــب )س ــای رقی ــت ُمدل ه ــوده؛ و از حاکمی نم
ــن  ــش در ای ــرورت پژوه ــه، ض ــن نکت ــه ای ــت ب ــا عنای ــم. ب ــری نمایی جلوگی

ــد. ــه دســت می آی ــز ب موضــوع نی

مفهوم سبك زندگی
مفهــوم ســبک زندگــی از مفاهیــم جدیــدی اســت کــه خاســتگاه غربــی دارد 
و معمــوالً از نیمــه دوم قــرن بیســتم بــه این ســو بیشــتر بــر ســر زبان هــا افتــاده 
اســت. معــادل واژه »ســبک« در زبــان فارســی، نــوع، روش، طــرز و شــیوه،1 و در 
زبــان عربــی تعبیــر »اســلوب«، و در زبــان انگلیســی »Style« اســت. مفهوم »ســبک 
زندگــی« در شــکل جدیــد آن »Lifestyle« اولیــن بــار توســط آلفــرد آدلــر )درســال 
1929م( ابــداع شــد و بــه منظــور توصیــف ویژگی هــای زندگــی آدمیــان مــورد 
ــی  ــن واژه در کتاب هــای لغــت انگلیســی در معان ــت. ای ــرار گرف ــرداری ق بهره ب
ــه ای از  ــی مجموع ــبک های زندگ ــت. »س ــه اس ــه کار رفت ــابهی ب ــش مش کم وبی
طــرز تلقی هــا، ارزش هــا، شــیوه های رفتــار، حالت هــا و ســلیقه ها در هــر 
چیــزی را در بــر می گیــرد. موســیقی عامــه، تلویزیــون، آگهی هــا همــه و همــه، 

1 . محمد معین، فرهنگ فارسی، ج 2، ص1818.
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ــازمان  ــد.«1 س ــم می کنن ــی فراه ــوه از ســبک زندگ ــی بالق ــا و تصویرهای تصوره
ــاح  ــد: »اصط ــف می کن ــه تعری ــی را این گون ــبک زندگ ــی س ــت جهان بهداش
ســبک زندگــی بــه روش زندگــی مــردم و بازتابــی کامــل از ارزش هــای اجتماعی، 
طــرز برخــورد و فعالیت هــا اشــاره دارد. همچنیــن ترکیبــی از الگوهــای رفتــاری 
و عــادات فــردی در سراســر زندگــی )فعالیــت بدنــی، تغذیــه، اعتیــاد بــه الــکل 
ــده  ــود آم ــه وج ــری ب ــد جامعه پذی ــی فراین ــه در پ ــت ک ــات و...( اس و دخانی

اســت.«2
برخــی از محققــان حــوزوی در تعریــف آن نوشــته اســت، »ســبک زندگــی 
ــا  ــواده ی ــرد، خان ــک ف ــه ی ــه ب ــت ک ــی اس ــاص زندگ ــتم خ ــام واره و سیس نظ
جامعــه بــا هویــت خــاص اختصــاص دارد. ایــن نظــام واره، هندســه کلــی رفتــار 
ــز  ــم متمای ــع را از ه ــا و جوام ــراد، خانواده ه ــت و اف ــی اس ــی و جوارح بیرون
ــه  ــران ب ــر دیگ ــرد را در براب ــت ف ــه ای هوی ــه گون ــف ب ــن تعری ــازد.«3 ای می س
نمایــش می گــذارد. ایــن نویســنده در جــای دیگــر منظــور از ســبک زندگــی را 
این گونــه بیــان داشــته اســت: »مجموعــه ای از رفتارهــا و عملکردهایــی کــه یــک 
ــرد.  ــه کار می گی ــره خــود ب ــا و احتیاجــات روزم ــن نیازه ــه منظــور تأمی ــرد ب ف
شــیوه زندگــی هــر فــردی بیانگــر هویــت و معــرف شــخصیت آن فــرد اســت.« 4 
آیــا در فرهنــگ دینــی و اســامی می تــوان معادلــی بــرای ســبک زندگــی پیــدا 
ــر  ــاق ب ــل انطب ــای قاب ــیره« را از واژه ه ــندگان، واژه »س ــی از نویس ــود؟ برخ نم
ایــن مفهــوم »ســبک زندگــی« دانســته و آن را بــه معنــای نــوع و ســبک رفتــار و 
روش خــاص زندگــی معنــا کــرده اســت. بــه بیــان دیگــر، »ســیره« یعنــی اصــول، 

معیارهــا و روش هایــی کــه یــک فــرد در رفتــار و کــردار خــود دارد.5

.www.wikipedia،1 . سایت ویکی پدیا
.Pichak.net2 . سایت

3 . احمدحسین شریفی، همیشه بهار، ص 146.
4 . همان.

5 . مجتبــی فیضــی، درآمــدی بــر ســبک زندگــی اســالمی، ماهنامــه معرفــت ص 31-32. البتــه آقــای فیضــی در 
مقالــه اش بــه تفاوت هــای دو مفهــوم »ســبک زندگــی« بــا »ســیره« نیــز اشــاره نمــوده اســت.
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روش پژوهش
روش پژوهــش در ایــن نوشــتار، کتاب خانــه ای همــراه بــا تحلیــل، توصیــف 
و تفســیر داده هــای نقلــی و عقلــی اســت. در ایــن راســتا، افــزون بــر دقــت در 
ــع  ــه مناب ــف آن، ب ــای مختل ــم فرازه ــرای فه ــجادیه، ب ــه س ــن صحیف ــی مت بررس
ــز،  ــه نی ــن زمین ــده در ای ــته ش ــای نگاش ــرح ها و ترجمه ه ــه ش ــر از جمل دیگ

مراجعــه شــده اســت.

پرسش های پژوهش
ســؤال های اصلــی پژوهــش حاضــر عبارت انــد از: ســبک زندگــی چیســت؟ 
بــا توجــه بــه جایــگاه صحیفــه ســجادیه در منابــع دینــی، »ســبک زندگــی« در آن 
چگونــه مطــرح شــده اســت؟ مبانــی و اصــول نظــری ســبک زندگــی کدامنــد؟ 

ــد؟  ــوردار می باش ــاخصه های برخ ــا و ش ــه مؤلفه ه ــی از چ ــبک زندگ س
نوشــتار حاضــر درصــدد پاســخ گویی بــه ســؤاالت فــوق و تحلیــل و بررســی 

آن، تدویــن و نــگارش یافتــه اســت.

فرضیه
ــه  ــی« ک ــی دین ــبک زندگ ــجادیه، »س ــه س ــه در صحیف ــت ک ــن اس ــه ای فرضی

ــت. ــده اس ــرح ش ــد، مط ــی می باش ــی و عقل ــارف دین ــر مع ــی ب مبتن

مبانی و اصول نظری سبك زندگی )نظام باورها و اعتقادات(
1. توحید )یکتایی و یگانگی خدای سبحان(

شــناخت و بــاور بــه یگانگــی آفریننــده انســان و جهــان، و حمــد و ســتایش 
ــب  ــژه مکت ــه وی ــمانی، ب ــان آس ــم ادی ــن در تعالی ــوع بنیادی ــن موض او، اولی
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــجاد ب ــام س ــجادیه ام ــه س ــام و صحیف ــش اس حیات بخ
مســأله اساســی توحیــد و یکتاپرســتی، عــاوه بــر قــرآن کریــم در متــون روایــی 
ــر  ــگاه خــاص برخــوردار می باشــد. ب ــجادیه، از جای ــه س ــه صحیف شــیعه از جمل
ایــن پایــه، مســأله توحیــد، از موضوعــات اســت کــه عــاوه بــر براهیــن عقلــی 
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و پذیــرش عقــل ســلیم،1 بــا براهیــن نقلــی نیــز بــه وضــوح قابــل اثبــات اســت. 
ــا  ــد بی همت ــتایش خداون ــا س ــه اش را ب ــه  عارفان ــجاد صحیف ــرت س حض
بدین گونــه آغــاز می کنــد: »الحمــد هلل األّول بــا أوٍل کان قبلــه، و اآلِخــُر 
ــی اســت کــه  ــٍر یکــوُن بعــدُه.«2 »شــکر و ســپاس مخصــوص آن خدای ــا آِخ ب
ــوده، و آخــر  ــل از او کســی نب ــه قب ــض وجــود اســت ک ــاز فی سرچشــمه و آغ
 اســت بی آنکــه پــس از او، آخــری باشــد«.3 ماحظــه می شــود، امــام ســجاد
نخســتین کام از صحیفــه عارفانــه اش را بــه موضــوع بنیادیــن مبــدأ هســتی )اصل 

ــان آســمانی(، اختصــاص داده اســت. مشــترک تمــام ادی
تصویری فطری و دل انگیز از خدا

مکانــت توحیــد، در صحیفــه ســجادیه واال و بی نظیــر اســت، زیــرا، همان گونــه 
کــه خواهــد آمــد، غالــب فرازهــای نیایــش عارفانــه صحیفــه ســجادیه، بــا کلمــه 
ــد در  ــه توحی ــدی کلم ــل ارجمن ــته اســت. دلی ــاز گش ــه إالاهلل« آغ ــد »الإل توحی
قــرآن و روایــات اهل بیــت ایــن اســت کــه اساســًا کامــی برتــر از توحیــد و 
ســخنی بــه عظمــت و جالــت آن »الإلــه إالاهلل« آفریــده نشــده اســت. ایــن کام 
رســول مکــّرم اســام اســت کــه فرمــود: »مــا ُقلــُت و القــال القائلــون قبلــی مثــل 
الإلــه إالاهلل«4 پیامبــر فرمــود: نــه مــن و نــه احــدی پیــش از مــن، ســخنی مثــل 
»الإلــه إالاهلل« نگفتــه )نیــاورده( اســت. ایــن کام، حکایــت از حقیقــت بی نظیــر 
 توحیــد در مکتــب اســام دارد. پــس از کلمــه توحیــد اســت کــه امــام ســجاد
ــه  ــرار ب ــس از اق ــردازد. چنانچــه پ ــته هایش می پ ــات و خواس ــر توصیف ــه دیگ ب
ــذا  ــرده اســت. ل ــودن او اشــاره ک ــم« ب ــه دو صفــت »رحمــان و رحی ــد، ب توحی

.Common sens . 1
2 . صحیفه سجادیه، دعای 1، فراز 1.

ــس و  ــی هیچ ك ــت. یعن ــات اس ــت مخلوق ــه وضعی ــر مالحظ ــه خاط ــدا، ب ــورد خ ــر در م ــأله اول و آخ 3 . مس
ــن  ــه از بی ــی هم ــون اله ــق قان ــت، و برطب ــش خداس ــتی و آفرین ــمه هس ــون سرچش ــت چ ــز اول نیس هیچ چی
ــذا او آخــر اســت و وارث همــه آفریده هایــش می باشــد، بنابرایــن در  ــی خــدا همیشــه هســت، و ل ــد ول می رون
مــورد خــدا، اول و آخــر بــه همیــن معنــا مطــرح اســت. )ر.ک: ســید حمیــد فتاحــی، شــرح و ترجمــه صحیفــه 

ــام ســجاد، ص 32.( ــه ســجادیه ام كامل
4 . ابن بابویه قمی، التوحید، باب اول، ص 18.



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج5801

تصویــر غالــب بــر صحیفــه ســجادیه از خــدای واحــِد جهــان، »خــدای رحمــان و 
رحیــم« اســت. خــدای کــه سراســر رحمــت، رأفــت و عطوفــت اســت. »و أنــت 
اهلل الالــه إال أنــت، الّرحمــن الّرحیــم.« و تویــی خدایــی یگانــه ای کــه رحمــان و 
ــه توحیــد بیــان  ــد را پــس از اقــرار ب ــودن خداون رحیمــی.1 رحمــان و رحیــم ب
می کنــد. و در جــای دیگــر می فرمایــد: »أنــی أشــهد أنــک أنــت اهلل الــذی الإلــه 
ــت  ــه نیس ــم اینک ــهادت می ده ــق« ش ــم بالخل ــاد،.... رحی ــت،...رؤف بالعب إال أن
خــدای جــز تــو، و اینکــه نســبت بــه بندگانــت مهربــان و بــه مخلوقــات رحیــم 
ــه خــدای  ــه ب ــی ک ــل از هــر صفت ــه ماحظــه می شــود، قب ــه ک هســتی.2 آن گون
ــد  ــال تأکی ــدای متع ــی خ ــی و یکتای ــه یگانگ ــد، اول ب ــبت می ده ــال نس متع
ــر  ــل از ه ــد، قب ــتی خداون ــی و یکتاپرس ــوع یکتای ــان، موض ــی ورزد. بدین س م

خواســته دیگــر، در تعالیــم اســامی و صحیفــه ســجادیه مطــرح شــده اســت.
نکتــه مهــم دیگــر اینکــه، از دیــدگاه صحیفــه ســجادیه، انســان در عیــن فقــر 
ــه و  ــش عارفان ــود خوی ــا معب ــه ب ــت و پتانســیل را دارد ک ــن ظرفی وجــودی، ای
عاشــقانه بــه نجــوا نشــیند و راز دل گویــد. ازایــن رو، در منطــق صحیفــه رابطــه 
بنــده بــا آفریــدگار خویــش خیلــی صمیمانــه و دل انگیــز اســت بــه نحــوی کــه 
ــد:  ــه خدایــش بگوی ــه خــودش ایــن اجــازه را می دهــد کــه خطــاب ب انســان ب
»اللهــم.... وانُظــر إلــّی، وانُظرلــی فــی جمیــع امــوری«3 خدایــا بــه مــن نــگاه کــن، 
ــا آفریــدگار  ــه ســخن گفتــن ب ــگاه کــن. این گون ــه مــن ن و در تمــام کارهایــم ب
انســان و جهــان، ضمــن اینکــه دیالــوگ عارفانــه انســان بــا خــدا را برقــرار نموده 
ــخصیت واالی  ــی و ش ــت4 ذات ــم و حیثی ــت از تکری ــد، حکای ــم می ده و تعلی
انســان در پیشــگاه آفریننــده انســان، دارد. یعنــی این گونــه نیســت کــه بنــده، بــه 
دلیــل عُلــو مقــام پــروردگارش نتوانــد بــا او رابطــه زبانــی و کامــی برقــرار کنــد. 
منطــق، فلســفه و عرفــان شــیعِی برآمــده از معــارف اهل بیــت بــه مــا می آمــوزد 

1 . صحیفه سجادیه، دعای 47.
2 . همان، دعای6. 

3 . همان، دعای 22.
.dignity . 4
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کــه، انســان فقیــر، بلکــه بــه تعبیــر حکمــت صدرایــی، انســان کــه »عیــن فقــر« 
ــاط  ــی ارتب ــه راحت ــدرت، ب ــا و ق ــه در اوج غن ــِق یگان ــا خال ــد ب اســت، می توان
کامــی برقــرار نمــوده و بــا خدایــش ســخن گویــد. بدین ترتیــب، خدایــی کــه 
صحیفــه ســجادیه معرفــی می کنــد، خــدای »رحمــان و رحیــم« اســت. »أنــت اهلل 
ال إلــه إال أنــت... الرحمــن الرحیم«1»تویــی خدایــی کــه نیســت خدایــی جــز تــو، 

و تــو بخشــنده و مهربانــی«.
توحید و خداجویی در قرآن

از آنجایــی کــه هیــچ حرکتــی بــدون انگیــزه نیســت، طبعــًا حرکــت در مســیر 
ــل  ــن دلی ــه همی ــزه باشــد. ب ــدون انگی ــد ب ــز نمی توان ــدأ هســتی نی شــناخت مب
فاســفه و دانشــمندان بــرای خداجویــی ســه انگیــزه اساســی ذکــر کرده انــد کــه 

ــه همــه آن هــا اشــاره هایی دارد: ــز، ب قــرآن نی
الف( انگیزه عقلی، 
ب( انگیزه فطری، 
ج( انگیزه عاطفی. 

ــد در  ــه بای ــاخه های دارد،2 ک ــود ش ــرای خ ــز ب ــا نی ــن انگیزه ه ــی از ای بعض
ــوی  ــای ق ــود انگیزه ه ــا وج ــان ب ــود. انس ــع ش ــث واق ــورد بح ــود م ــای خ ج
ــد  ــم توحی ــوع مه ــه موض ــع ب ــد راج ــناخت، نمی توان ــن ش ــرای ای ــم ب و محک
ــم  ــرآن کری ــد در ق ــه خداون ــت ک ــد. ازاین روس ــاوت باش ــی بی تف و خداجوی
بــه پیامبــر اکــرم دســتور می دهــد کــه، »فاعلــم أنّــه الإلــه إال اهلل«3 بــدان کــه 
خدایــی جــز اهلل وجــود نــدارد. بــه ایــن معنــا کــه علــم توحیــد را بیامــوز و آن 

ــرار ده. ــت ق ــور و برنامه های را در رأس ام
ــه  ــا و پای ــد مبن ــد، بای ــه توحی ــه ب ــاد عالمان ــامی اعتق ــه اس ــر اندیش از منظ
ــا  ــد را ب ــجادیه خداون ــه س ــه صحیف ــه ک ــرد. همان گون ــرار گی ــی ق ــبک زندگ س
ــمه و  ــه سرچش ــز ک ــم نی ــرآن کری ــود، ق ــف فرم ــر« توصی ــف »االول و اآلخ وص

1 . صحیفه سجادیه، دعای 47.
2 . ناصر مکارم شیرازی، پیام قرآن، ج 2، ص 22.

3 . سوره محمد، آیه 19.
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ــت  ــن صف ــه ای ــد را ب ــد، خداون ــخنان حضــرات معصــوم می باش ــای س مبن
مهــم توصیــف فرمــوده اســت: »هــو األول و اآلخــر و الظاهــر و الباطــن و هــو 
ــز  ــر چی ــه ه ــت؛ و او ب ــان اوس ــدا و پنه ــر و پی ــم« اول و آخ ــیء علی ــکل ش ب
داناســت.1 ایــن آیــه کریمــه بــا »هــو األول و اآلخــر«، مبــدأ و معــاد جهــان ممکــن 
را تبییــن کــرده، و بــا »الظاهــر و الباطــن«، ُملــک و ملکــوت، یــا غیــب و شــهادت 
ــه  ــن آی ــد.2 ای ــاده می کن ــد را اف ــوع، توحی ــوده، و در مجم ــیر نم هســتی را تفس
قــرآن کریــم، مبنــای اصلــی ســخنان امــام ســجاد و اصــل زیــر بنایــی ســبک 

ــه شــمار مــی رود. زندگــی در صحیفــه ســجادیه ب

دیدگاه های مطرح در شناخت خدا )توحید(
ــدگاه عمــده در بحــث شــناخت خــدا مطــرح شــده  ــه طــور کلــی ســه دی ب

اســت.
1. مذهــب تشــبیه؛ معتقــدان بــه معرفــت تشــبیهی )ُمشــبّهه( کســانی هســتند 
ــت  ــه رؤی ــزل داده و ب ــات تن ــد ممکن ــه در ح ــاظ تنزی ــدون لح ــدا را ب ــه خ ک

ــد. ــاور دارن ــری ب ــن چشــم ظاه ــا همی ــی ب ــت حت ــد در قیام خداون
2. مذهــب تعطیــل؛ پیــروان مذهــب تعطیــل راه هرگونــه معرفتــی را نســبت 

ــد. ــد مبالغــه نموده ان ــه خداون ــد ســبحان مســدود دانســته و در تنزی ــه خداون ب
ــه«؛ حــد وســط بیــن مســلک  ــه، »جمــع بیــن تشــبیه و تنزی 3. مذهــب امامی
افراطــی تشــبیه و روش تفریطــی تنزیــه )تعطیــل(، جمــع »بیــن تشــبیه و تنزیــه« 
اســت کــه دیــدگاه »اعتــدال« اهل بیــت و پیروانــش می باشــد.3 مســتند دیــدگاه 
»اعتدالــی« شــیعه امامیــه، حدیــث امــام رضــا در توحیــد صــدوق اســت کــه 
می  گویــد: »للنّــاس فــی التوحیــد ثاثــه مذاهــب: نفــٌی، و تشــبیه، و إثبــاُت بغیــر 
ــارک   تشــبیه، فمذهــب النفــی ال یجــوز، و مذهــب التشــبیه ال یجــوز؛ ألنَّ اهلل تب

1 . سوره حدید، آیه 3.
2 . عبداهلل جوادی آملی، تفسیر موضوعی قرآن كریم،  ص 24.

3 . همان، توحید در قرآن، ص 43-41.
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و تعالــی ال یشــبهه شــیء، و الســبیل فــی الطریقــه الثالثــه إثبــات بــا تشــبیه«؛1 
ــدون  ــاف ب ــات اوص ــبیه و اثب ــل، تش ــد: تعطی ــه گروه ان ــد س ــردم در توحی »م
ــل  ــل باط ــب تعطی ــت. مذه ــر دو نارواس ــبیه ه ــل و تش ــب تعطی ــبیه«؛ مذه تش
ــی  ــم دین ــل و تعالی ــه خــاف عق ــد ک ــت می کن ــاب معرف ــد ب اســت، چــون س
ــد،  ــه هیچ چیــز نمی مان ــد ب اســت.2 و مذهــب تشــبیه باطــل اســت، زیــرا خداون

پــس راه حــق همــان مذهــب ســوم اســت؛ یعنــی اثبــات بــدون تشــبیه.
ــا  ــد ب ــق توحی ــق و عمی ــناخت دقی ــم ش ــه، معتقدی ــن نکت ــه ای ــه ب ــا توج  ب
مســلک اعتدالــی شــیعی، می توانــد شــالوده ســبک زندگــی متعالــی را پی ریــزی 
نمایــد. طبیعــی اســت، وقتــی ســخن از توحیــد و نقــش محــوری آن در ســبک 
ــد منظــور اســت.  ــب و شــاخه های توحی ــد، تمــام مرات ــان می آی ــه می زندگــی ب
ــال  ــد در افع ــادت و توحی ــد در عب ــات، توحی ــد در صف ــد در ذات، توحی توحی
کــه توحیــد افعالــی بــه نوبــه خــود شــاخه های کوچک تــری دارد مثــل توحیــد 

خالقیــت، مالکیــت، ربوبیــت.3
راه های شناخت خدا )خداشناسی(

آن گونــه کــه در بیــان مفســران قــرآن، از جملــه حکیــم متألــه آیــت اهلل جــوادی 
ــد«  ــه توحی ــل ب ــی خداشناســی »راه نی ــده می شــود، ســه راه اصل ــز دی ــی نی آمل
کــه برگرفتــه شــده از یــک آیــه قــرآن اســت، و از وضــوح و اقنــاع بیشــتر، بــه 
ویــژه بــرای نــوع مــردم برخــوردار اســت، عبارتنــد از: راه آفــاق، )بیــرون( انفــس 
ــه  ــن س ــان ای ــل بی ــه متکّف ــه ک ــد. آی ــه خــود ذات خداون ــناخت ب )درون( و ش
راه خداشناســی اســت، آیــه پنجــاه و ســوم ســوره فّصلــت می باشــد. »ســنریهم 
ــم یکــف  ــه الحــق أول ــم أنّ ــن له ــی یتبیّ ــی أنفســهم حت ــاق و ف ــی اآلف ــا ف آیاتن
ــه زودی نشــانه های خــود را  ــًا و ب ــی کّل شــیء شــهید«؛ »تحقیق ــه عل بربّــک أنّ
در آفــاق و نفــوس ایشــان ارائــه خواهیــم داد تــا بــر ایشــان روشــن گــردد کــه 

1 . التوحید، باب 7، ص 107.
2 . عــالوه بــر عقــل ســلیم، خــالف همــه آیــات اســت كــه بــر تعقــل، تفکــر و تدبــر فــرا می خوانــد، یــا خــالف 

آن روایــات اســت كــه دعــوت بــه تعقــل و شــناخت دارنــد.
3 . ناصر مکارم شیرازی و همکاران، پیام قرآن، ج 3، ص 260 .
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خــدا بــر حــق اســت، آیــا کفایــت نمی کنــد تــو را از برهــان کــه او بــاالی همــه 
موجــودات عالــم، مشــهود اســت؟«1 بــه تعبیــر برخــی از مفســران، در ایــن آیــه، 
»هــم از مطالعــه در آیــات آفاقــی یــاد شــده اســت کــه همــان ســیر در خلقــت 
ــه در  ــم از مطالع ــت، ه ــب و روز اس ــودن ش ــی ب ــی در پ ــن و پ ــمان و زمی آس
آیــات انفســی کــه راه دوم اســت؛ و هــم از راه بســیار عمیــق و دقیــق شــناخت 
خــدا بــه واســطه خــدا، ســخن بــه میــان آمــده اســت.«2 پــس بــر اســاس ایــن 
ــف( راه  ــد از: ال ــد عبارتن ــی و توحی ــه خداشناس ــل ب ــای نی ــریفه، راه ه ــه ش آی
آفاقــی؛ ب( راه انفســی؛ ج( راه از مقصــد بــه مقصــود. منظــور از راه مقصــد بــه 
مقصــود ایــن اســت کــه انســان ســالک بــا اندیشــه و ســیر در حقیقــت هســتی 
ــه  ــد، ب ــدا را می یاب ــز خ ــر چی ــل از ه ــا قب ــرد و در همه ج ــود می ب ــه مقص ره ب
طــوری کــه راه و مقصــد یکــی اســت؛ هــر چنــد تفــاوت آن هــا محفــوظ اســت.3
ــتفاده  ــه اس ــن آی ــر همی ــمت آخ ــنی از قس ــه روش ــوم ب ــب، راه س بدین ترتی
می شــود: »أولــم یکــف بّربــک أنــه علــی کّل شــیء شــهید«؛ »آیــا پــروردگارت 
کــه قبــل از هــر چیــز مشــهود اســت – بــرای توحیــد- کافــی نیســت؟« چــون 
خــدای ســبحان مشــهود محــض اســت و قبــل از هــر چیــز معلــوم و معــروف 
ــدارد، خــواه  ــه نشــانه ن ــازی ب ــی اســت، نی ــرای شــناخت کاف اســت و خــود ب
نشــانه های بیرونــی و آیــات آفاقــی و خــواه نشــانه های درونــی و آیــات انفســی.4

ــد  ــد همیشــه در مســیر شــناخت توحی ــه، انســان بای ــن نکت ــه ای ــا توجــه ب ب
تــاش کنــد، زیــرا اگــر از مســیر الهــی منحــرف شــود و در راه شــیطان گام نهــد، 
بــه تدریــج راه کمــال و ســعادت را از دســت می دهــد. سرگذشــتی کــه فرجــام 

1 . سوره فصلت، آیه 53.
2 . جوادی آملی، توحید در قرآن، ص 49. 

3 . همان، ص 55.
ــه  ــی، انفســی و مقصــد و مقصــود، ر.ک: ب ــا ســه راه آفاق ــن بیشــتر ب ــرای آشــنایی و تبیی 4 . همــان، ص 56. ب
ــی،  ــده خداشناس ــش راه عم ــیرازی ش ــکارم ش ــر م ــن، ناص ــث؛ هم  چنی ــان بح ــا پای ــع، ص 49- ت ــن منب همی
ــان  ــول، بره ــت و معل ــان عل ــی(، بره ــر و غن ــکان )فق ــوب و ام ــان وج ــم، بره ــان نظ ــت، بره ــان حرك )بره
صدیقیــن و برهــان »فطــرت« و ســیر »درون« را در پیــام قــرآن مطــرح كــرده كــه آخــری راه دل اســت و بقیــه راه 

ــرآن، ج 3، ص 17.( ــام ق ــکاران، پی ــیرازی، و هم ــکارم ش ــر م ــی. )ر.ک: ناص عقل
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ــد  ــه انســان بگوی ــی اســت کــه شــیطان ب ــن حالت ــن بدتری ــدی دارد. ای بســیار ب
کافــر شــو و چــون کافــر شــد، از او بیــزار شــود: »إذ قــال لإلنســان اکفــر فلمــا 
کفــر قــال إنــی بــرئ منــک«1 شــیطان بــه انســان می گویــد: کفــر بــورز و چــون 
او کافــر گردیــد، می گویــد: مــن از تــو بــزارم. جالــب اســت بدانیــم او بــا قیافــه 
حــق بــه جانــب موضــع بدتــر از ایــن را در قبــال انســان گمــراه می گیــرد: »فــا 
تلومونــی و لومــوا أنفســکم مــا أنــا بمصرخکــم و مــا أنتــم بمصرخــّی إنــی کفرُت 
ــه  بمــا أشــرکتموِن مــن قبــل« مــرا ســرزنش نکنیــد، خــود را ســرزنش کنیــد. ن
مــن فریــادرس شــما هســتم، و نــه شــما فریــادرس مــن. مــن نســبت بــه شــرک 
شــما دربــاره خــود، کــه از قبــل داشــتید، بیــزار و کافــرم.2 بــر ایــن پایــه، انحــراف 
ــرار  ــر و الحــاد )اتئیســم( 3، و ق ــی، ســرانجامش کف ــد و خداجوی از مســیر توحی
ــود  ــه وج ــان را ب ــی انس ــقاوت و بدبخت ــه ش ــت ک ــیطان اس ــن در دام ش گرفت

مــی آورد.
نبوت )راهنما شناسی(

دومیــن اصــل اعتقــادی کــه از جملــه عقبــه تئوریِک ســبک زندگــی در صحیفه 
ســجادیه بــه شــمار مــی رود، پیامبرشناســی اســت. در اهمیــت ایــن اصــل بنیادیــن 
همیــن بــس کــه حضــرت علــی دربــاره فلســفه بعثــت پیامبــران فرمــوده: »و 
ــای  ــا و توانمندی ه ــا دفینه ه ــد ت ــران آمدن ــول«. پیامب ــن العق ــم دفائ ــروا له یُثی
پنهــان شــده عقل هــا را آشــکار ســازند.4 عقــِل کــه خــود مبنــای زندگــی مــدرن 
ــن رو،  ــود. ازای ــوب می ش ــرب محس ــان غ ــوص جه ــه خص ــروز ب ــای ام در دنی
ــر،  ــمانی بش ــان آس ــان و مربی ــه معلم ــه مثاب ــی ب ــوالن اله ــزه رس ــدف و انگی ه
شــکوفایی خــرد انســانی اســت. پــس، شــکوفایی عقــل متصــل انســانی، بســتگی 
ــه تعبیــر دیگــر،  ــان دارد. ب ــه وجــود پیامبــران و بهــره وری از ذوات قدســی آن ب
ــان را  ــول آدمی ــه عق ــول منفصــل(5 اســت، ک ــی )عق ــاء اله ــران و انبی ــن پیامب ای

1 . سوره حشر، آیه 16. 
2 . سوره ابراهیم، آیه 22.

Atheism . 3 اعتقاد به خدای وحیانی در برابر deism كه اعتقاد به خدای عقالنی و طبیعی است.
4 . نهج البالغه، ترجمه، محمد دشتی، خطبه 1، ص 38.

5 . تعبیر عقل منفصل درباره پیامبران، به ویژه پیامبر اكرم از مربوط به عبداهلل جوادی آملی است.
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احیــاء نمــوده و گنجینه هــای پوشــیده شــده آنــان را آشــکار می ســازند. چنانچــه 
از وجــود مبــارک آن انــوار الهــی بــه »عقــل ظاهــری« در برابــر عقــل انســانی کــه 

»عقــل باطنــی« گفتــه می شــود نیــز، تعبیــر شــده اســت.1
امام سجاد می فرمایند: 

ــاًل  ــه دلی ــه رســواًل، و أقمــَت لهل ــاِن أرســلَت فی ــی ُكل دهــٍر و زم ــم... ف الله
ــی  ــاده أهــل التق ــدی و ق ــه اله ــن أئم ــه م ــی محمــد و آل ــدن آدم إل ــن ل م

ــالم؛2  ــم الس ــی جمیعه عل
خدایــا! تــو از زمــان حضــرت آدم تــا عصــر پیامبــر اســام، در هــر برهــه ای 
از زمــان، رســولی را فرســتادی کــه همگــی پیشــوایان هدایــت و پیشــوایان 
تقــوا بودنــد کــه درود تــو بــر همــه آنــان بــاد. پــس همــه آنــان را مشــمول 

مغفــرت و رضــوان خــود بفرمــا! 
ــزوم وجــود پیامبــری در  ــه ل در ایــن دعــا امــام ضمــن اینکــه تصریــح ب

ــد. ــرار می ده ــم ق ــورد تکری ــان را م ــه آن ــر عصــری دارد، هم ه
افــزون بــر تکریــم و گرامیداشــت عمومــی پیامبــران الهــی، شــناخت و معرفــی 
ــل آن حضــرت  پیامبراکــرم و قدرشناســی از شــخصیت عظیم الشــأن و بی بدی
در صحیفــه  امــام ســجاد جایــگاه ویــژه دارد. درخواســت بهتریــن درود بــر آن 
ــه از ایــن قدرشناســی  حضــرت در بســیاری از فرازهــای صحیفــه، دلیــل و نمون
ــه  ــه گون ــر اســام ب ــژه پیامب ــه وی ــران، ب ــاره پیامب ــه درب ــرات صحیف اســت. تعبی
ــی از آن ذوات  ــه قدرشناس ــویم ک ــه می ش ــل متوج ــدک تأّم ــا ان ــه ب ــت ک اس
قدســی بــر مــا واجــب اســت، زیــرا ایــن پیامبــران الهــی، و در رأس آن هــا پیامبــر 
رحمــت اســت کــه بــا نــدای »قولــوا الإلــه إال اهلل تفلحــوا«3 مــا را بــا وحدانیــت 
ــت.  ــوده اس ــت نم ــن تربی ــد و متدی ــوده، و موّح ــنا نم ــد آش ــت خداون و عظم
 ــرم ــات پیامبراک ــون زحم ــان را مره ــت دینی م ــت و تربی ــان، هدای بدین س

می باشــیم.
ســل و االنبیــاء والئمــه و امــا  1 . اّن هلل علــی النـّـاس حجتیــن: حجــه باطنــه و حجــه ظاهــره، فأمــا الظاهــره، فالرُّ

الباطنــه، فالعقــول. )كلینــی، اصــول كافــی، ج 1-2، ص 19.(
2 . صحیفه سجادیه، دعای 4 ، فراز 1.

3 . ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحه، ج 1و2، ص 17.
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برجسته ترین صفات پیامبر اکرم
ــژه  ــه وی ــودن، ب ــن ب ــجادیه، امی ــه س ــرم در صحیف ــی پیامبراک ــن ویژگ مهم تری
ــژه حضــرت  ــه وی ــی ب ــح پیشــوایان دین در موضــوع وحــی الهــی اســت. تصری
ــاور  ــار ب ــن اظه ــروردگار، ضم ــا پ ــش ب ــش از مناجات ــن بخ ــجاد در ای س
قلبــی اش بــه اوصــاف فــوق، تعلیــم ایــن نکتــه ای مهــم بــه مســلمانان اســت. امام 
ــه  ــود و ب ــی ب ــن وح ــرم، امی ــارک پیامبراک ــود مب ــه وج ــد ک ــد بفهمان می خواه
همیــن جهــت، آموزه هــای وحیانــی در مکتــب اســام از معرفت بخشــی قطعــی 
و یقینــی برخــوردار اســت. صفــت امیــن بــودن و امانــت را خیانــت نکــردن، از 
مســائل اســت کــه در رأس زندگــی اخاق مدارانــه قــرار دارد. ایــن موضــوع در 
ــاد دارد. آنچــه  ــی زی ــی کارای ــی بین الملل ــی و حت ــردی و اجتماع ــای ف عرصه ه
ــن  ــود ای ــتفاده می ش ــجاد اس ــام س ــه ام ــی، از جمل ــوایان دین ــم پیش از تعالی
ــو اینکــه خــون و مــال او –  ــه اهلــش واجــب اســت ول اســت کــه رد امانــت ب
غیــر امانــت- حــال باشــد. امــام ســجاد می فرمایــد: »فوالـّـذی بعــث بالحــق 
محمــداً نبیــًا، لــو أنَّ قاتــل أبــی الحســین ائتمنــی علــی الّســیف الــذی قتــل بــه 
یتــه إلیــه«؛1 »ســوگند بــه خدایــی کــه محمــد را بــه پیامبــری فرســتاد،  أبــی ألدَّ
اگــر قاتــل پــدرم حســین شمشــیری را کــه بــا آن پــدرم را کشــت بــه مــن 
ــاز می گردانــم«. ایــن بیــان حضــرت می رســاند کــه،  امانــت دهــد، او را بــه او ب
ایــن حکــم )رد امانــت(، صرفــًا یــک دســتور اخاقــی و مســتحب نیســت، بلکــه 

از احــکام شــرعی الزامــی اســت، کــه بایــد جــداً مــورد توجــه قــرار گیــرد.

تکریم و معرفی مقام فوق تصور پیامبر اکرم
ــی  ــاء اله ــام انبی ــم و گرامیداشــت مق ــان معصــوم تکری ــام امام ــیره تم س
اســت. ایــن نکتــه، در مجموعــه معــارف اهل بیــت مثــل نهج البلاغــه و 
ــجادیه،  ــه س ــدگاه صحیف ــود. دی ــاهده می ش ــوح مش ــه وض ــجادیه ب ــه س صحیف
افــزون بــر تکریــم همــه پیامبــران الهــی، تجلیــل و تکریــم فوق العــاده و ویــژه، از 
شــخصیت بی بدیــل پیامبراکــرم اســت. ایــن، طبیعــی اســت زیــرا شــأن واالی 

1 . محمدجواد مغنیه، فی ظالل الصحیفه السجادیه، ص 40.
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ــی  ــر کس ــد. پیامب ــته باش ــژه داش ــم وی ــه تکری ــد ک ــاب می کن ــرم ایج ــر اک پیامب
ــت زحمــت  ــی انســان ها، نهای ــت، ســعادت و خوش بخت ــرای هدای ــه ب اســت ک
و مشــقت را تحمــل کــرده اســت. آیــات قــرآن کریــم شــاهد محکمــی بــر ایــن 
مدعاســت: »فلعلَّــک باخــٌع نفســک علــی آثارهــم إن لــم یؤمنــوا بهــذا الحدیــث 
أســفًا«؛ »گویــا می خواهــی در اثــر شــدت تأثــر، جــان خــود را بــه جهــت ایمــان 
نیــاوردن اینــان از دســت بدهــی؟«1 ایــن آیــه کریمــه نشــان می دهــد کــه وجــود 
مبــارک پیامبــر پیوســته نگــران ایمــان نیــاوردن و گمــراه شــدن مــردم بــوده 
ــده  ــز آم ــه دیگــر نی ــه. در آی و آســودگی در وجــود شــریف ایشــان راه نمی یافت
اســت کــه: »فــا تذهــب نفُســک علیهــم حســراٍت إّن اهلل علیــم بمــا یصنعــون«؛ 
ــه از  ــه خــود راه مــده کــه در مرحل ــر، آن قــدر حســرت و افســوس ب »ای پیامب
دســت رفتــن قــرار گیــری، زیــرا خــدای تــو بــه کــردار آنــان آگاه اســت«.2 خــود 
آن حضــرت نیــز بــه صراحــت فرمــود: »مــاأُوذی نبــیٌّ مثــَل مــا أوذیــُت«؛ »هیــچ 
پیامبــری هماننــد مــن آزار ندیــده اســت«.3 چنانچــه امیرالمؤمنین نیــز، در یک 
کام موجــز بــه نحــوی دیگــر، از دلســوزی فوق العــاده آن حضــرت نســبت بــه 
ــه«؛ »پیامبــر طبیبــی بــود  هدایــت مــردم پــرده برداشــته اســت: »طبیــٌب دّواٌر بطبّ

ــال بیمــاران می گشــت«.4 ــه دنب ــه همــواره ب ک
بــا توجــه بــه ایــن نکتــه اســت کــه می بینیــم در تکریــم از مقــام پیامبراکــرم 

ــد:  ــش می کن ــد نیای ــا خداون ــه ب این گون
اللهــم اجعــل نبیّنــا یــوم القیامــه أقــرب النبییــن منــک مجلســًا، و أمکنهــم منک 

شــفاعًه، و أجّلهــم عنــدک قــدراً، و أوجههــم عنــدک جاهًا. 5 
ــرار ده و  ــت ق ــن پیامبران ــا را در روز قیامــت مقرب تری ــر م ــدا، پیامب خداون
در شــفاعت از امــت مقبول تریــن شــافعان بگــردان و در قــدر و منزلــت در 

باالتریــن مرتبــه جــای ده. 
1 . سوره كهف، آیه 6.
2 . سوره فاطر، آیه 8.

3 . محمد باقر مجلسی، بحار االنوار، ج 39، ص 55.
4 . نهج البالغه، خطبه 108. و غررالحکم، ص 109.

5 . حسن ممدوحی كرمانشاهی، شهود و شناخت، فرازی از دعای 42 صحیفه سجادیه، ج 3، ص 359.
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ایــن بیــان حکیمانــه امــام ســجاد در وصــف رســول اکــرم، بیانگــر ایــن 
ــدگاه  ــذا دی ــم هســتی اســت. ل ــده عال اســت کــه رســول خــدا برتریــن آفری
اندیشــه اســامی بــر ایــن اســت کــه در نظــام هســتی، اشــرف همــه آفریده هــا، 
ــا  ــن دع ــام در ای ــند. ام ــاء می باش ــا و اولی ــان ها، انبی ــرف انس ــان ها و اش انس
ــران  ــه پیامب ــرم را از هم ــر اک ــه پیامب ــوده ک ــت نم ــال درخواس ــد متع از خداون
ــتی و کل  ــام هس ــخصیت اول نظ ــام را ش ــر اس ــی پیامب ــد؛ یعن ــر گردان مقرب ت
ــتی  ــده هس ــن آفری ــود، آن حضــرت برتری ــوم می ش ــد.1 معل ــرار بده ــات ق کائن
ــه ایشــان دارد. در  ــن جهــت، لقــب »ســیداألنبیا« اختصــاص ب ــه همی اســت و ب

ــد:  ــه می فرمای ــای دوم صحیف دع
رجــه العلیــا مــن جنتــک، حتــی الیســاوی فــی منزلــه،  اللهــم فارفعه...إلــی الدَّ
و الیکافــئ فــی مرتبــه، و الیوازیــه لدیــک َملــٌک، مقــّرب و ال نبــیٌّ مرســل2؛

ــی  ــه جایگاه ــای او، ب ــطه مجاهدت ه ــه واس ــر را ب ــام پیامب ــا، مق خدای
آن چنــان رفیــع از بهشــت خــود برســان کــه هیچ کــس در منزلــت و مقــام 
و رتبــه، بــا او یکســان و مســاوی نباشــد و هیــچ فرشــته مقــرب و پیامبــر 

ــرد.  ــرار نگی ــراز وی ق ــلی هم ط مرس
ــل و  ــن تجلی ــرم، ضم ــاره پیامبراک ــه درب ــرات ژرف و حکیمان ــن تعبی ای
تکریــم از شــخصیت بی نظیــر آن حضــرت در عالــم آفرینــش، تعلیــم قدرشناســی 
ــت  ــا منزل ــت اســامی اســت ت ــروان آن حضــرت و ام ــه ره و ســپاس گزاری ب
ــاس داشــته و همیشــه از روح قدســی آن حضــرت  ــت آن حضــرت را پ و مکان
ــات  ــان کائن ــام اول نظــام هســتی و جه ــد. به راســتی مق ــاری طلبن در زندگــی ی
زیبنــده شــخصیت بی ماننــد پیامبراکــرم اســت، و از ســخنان خــود آن حضــرت 
ــع اهلل  ــی م ــود: »ل ــه وضــوح اســتفاده می شــود، آنجــا کــه فرم ــا ب ــن معن ــز ای نی
وقــٌت الیســعه فیهــا ملــٌک مقــّرب، و النبــیٌّ مرســل و العبــٌد مؤمــٌن امتحــن اهلل 
قلبــه لایمــان«؛ »مــن را بــا خداونــد متعــال رابطــه اســت کــه هیــچ فرشــته ُمقّرب 
و پیامبــر ُمرســل و بنــده مؤمنــی کــه خداونــد، قلــب او را بــرای پذیــرش ایمــان 

1 . حسن ممدوحی کرمانشاهی، شهود و شناخت، ج 3، ص 359.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 2.
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گشــوده، گنجایــش آن را نــدارد«.1
برایــن اســاس، تعبیــر »أقــرب النّبیّیــن مجلســًا« دعــای مســتجابی اســت کــه 
ــایر  ــان س ــرم در می ــر اک ــودی پیامب ــت وج ــت و عظم ــری مکان ــر برت بیانگ
ــه خــدا« قــرب  ــرب ب پیامبــران می باشــد. البتــه بدیهــی اســت کــه منظــور از »ُق
ــه  ــای ک ــد درجه ه ــراردادی همانن ــاری و ق ــرب اعتب ــی نیســت، چنانچــه ُق مکان
ــه  ــان اضاف ــه انس ــزی ب ــچ چی ــردد و هی ــدا می گ ــراد اه ــه اف ــی ب ــروزه گاه ام
نمی کنــد، نیســت. بلکــه مــراد از قــرب بــه درگاه خــدا، عبــارت اســت از رشــد 
ــعه  ــه توس ــر ب ــاالت منج ــن کم ــه ای ــوری ک ــه ط ــان، ب ــودی انس ــت وج حقیق

وجــودی او می شــود.2

پیامبراکرم الگوی ماندگار و همیشگی
از دیــدگاه صحیفــه ســجادیه، پیامبــر اکــرم بــه عنوان الگوی همیشــگی انســان ها 
تــا روز قیامــت اســت. چنانچــه رهنمودهــای نورانــی آن حضــرت نیــز، چــراغ راه 
ــه شــمار مــی رود. از منظــر صحیفــه ســجادیه  ســعادت و خوشــبختی انســان ها ب
ــای  ــب و نحله ه ــاد مذاه ــزُّب و ایج ــتی، تح ــی، نژادپرس ــی، قوم گرای فرقه گرای
ــی آن  ــای نوران ــا و فرمان ه ــه آموزه ه ــک ب ــا تمس ــراف، و تنه ــی راه انح مذهب
ــا  ــای ملــت و امــت اســامی اســت: »و أحین ــون اساســِی پیــش پ حضــرت، قان
ــبیله،  ــا س ــلک بن ــه، واس ــا منهاج ــذ بن ــه، و ُخ ــی مّلت ــا عل ــنَّته، و توفّن ــی س عل
ــا حوضــه، و اســقنا  ــه، و أوردن ــه، واحشــرنا فــی زمرت ــا مــن أهــل طاعت واجعلن
بکأســه«؛3 »خدایــا! نظــام زندگــی مــا را بــر اســاس شــیوه زندگــی او قــرار ده و 
مــا را بــر طریقــه او بمیــران و روش زندگــی مــا را در پیــروی از روش او قــرار 
ده و در قیامــت در کنــار حــوض کوثــر، مــا را بــه او ملحــق نمــا و از دســت وی 
ــه چــه ســبک  ــه حضــرت ســجاد ب ــردان«. مشــاهده می شــود ک ــیراب گ س

عاشــقانه، دل بســتگی خــود را بــه راه و مســلک پیامبراکــرم ابــراز مــی دارد.

1 . مجلسی، بحاراالنوار، ج 18، ص 360 و ج 79، ص 243.
2 . شهود و شناخت، ج 3، ص 361-360.

3 . صحیفه سجادیه، دعای 42، فراز 20.
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1� معاد
از دیگــر مبانــی تئوریــک ســبک زندگــی در صحیفــه ســجادیه، بــاور بــه اصــل 
ــام،  ــی )اس ــان اله ــام ادی ــن تم ــترک بی ــه مش ــی ک ــت، اصل ــاد اس ــن مع بنیادی
ــوع  ــن موض ــه ای ــه ب ــجاد در صحیف ــام س ــت. ام ــت( اس ــیحیت و یهودی مس
مهــم اعتقــادی بــه قــدر کافــی و الزم پرداختــه اســت، امــا نگارنــده در ایــن مقــام 
بــه دلیــل اجتنــاب از تفصیــل، بــه چنــد جملــه موجــز از دعاهــای صحیفــه بســنده 
می کنــد: »و أرزقنــی فــوز المعــاد، و ســامه المرصــاد«؛1 »خدایــا! از رســتگاران در 
قیامــت قــرار ده و از وارســتگان از کمینــگاه رســتاخیز مقــدر فرمــا«. و در جــای 
ــد:  ــد می خواه ــت آن روز را از خداون ــناک، امنی ــوف آن روز ترس ــر از خ دیگ
»اللهــم ...وهــب لــی أمــن یــوم المعــاد«؛2 »خدایــا! امنیــت روز قیامــت را نصیبــم 
ــد  ــد می خواه ــم از خداون ــل و هفت ــای چه ــرازی از دع ــن، در ف ــا«. همچنی فرم
ــی  ــوم تبل ــی ی ــودی روز قیامــت نجــات دهــد. »وال تهلکن ــه از هاکــت و ناب ک
الســرائر«؛ »خدایــا، روزی کــه اســرار همــگان کشــف می شــود، مــرا بــه هاکــت 
میفکــن«. از دیــدگاه صحیفــه، روز معــاد روز ســخت و دشــوار اســت، دشــواری 
ــه  ــی آن ب ــتم از هولناک ــای هش ــراز از دع ــام در ف ــه ام ــت ک ــدی اس ــه ح آن ب
ــه  ــن الحســره العظمــی و المصیب ــک م ــوذ ب ــرد: »و نع ــاه می ب ــال پن خــدای متع
الکبــری، و أشــقی الشــقاء و ســوء المــآب، و حرمــان الثــواب و حلــول العقــاب«؛ 
ــن  ــت و بدتری ــزرگ در قیام ــت ب ــرت و مصیب ــم از حس ــاه می بری ــو پن ــه ت »ب

شــقاوت و ســوء عاقبــت و محــروم مانــدن از ثــواب و راه یابــی عقــاب«.
ــبک  ــتاخیز، س ــاد و روز رس ــه مع ــاور ب ــی و ب ــم دین ــن تعالی ــاس ای ــر اس  ب
زندگــی انســان، رنــگ و بــوی دینــی و الهــی بــه خــود می گیــرد. زندگــی معــاد 
بــاور و اخاق محــور بــه وجــود می آیــد، زیــرا اعتقــاد بــه قیامــت و ایمــان بــه 
پــاداش و کیفــر آن روز، انســان را از بســیاری از کردارهــای نــاروا و زشــت بــاز 
ــا  ــاور ب ــن رو، طبیعــی اســت کــه، ســبک زندگــی انســان معــاد ب مــی دارد. از ای
انســان الئیکــی کــه بــاور بــه معــاد و روز واپســین نــدارد، تفــاوت داشــته باشــد.

1 . صحیفه سجادیه، دعای20.
2 . همان.
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2� عدل )عدالت(
ــی نظــری ســبک زندگــی در  ــد از دیگــر مبان ــت( خداون اصــل عــدل )عدال
صحیفــه ســجادیه محســوب می شــود. هــر چنــد در ایــن اصــل بیــن اندیشــمندان 
اســامی اختــاف اســت کــه عــدل از اصــول دیــن اســت یــا از اصــول مذهــب،1 
امــا ایــن اختــاف، در اینکــه موضــوع عدالــت در پایه ریــزی یــک ســبک زندگــی 
ــه  ــرا انســان ک ــدارد. زی ــت ن ــدان اهمی ــدر تأثیرگــذار اســت، چن خــوب چــه ق
ــا از آرامــش و آســودگی  ــد و ظلــم او را قبیــح، در دنی ــد را عــادل می دان خداون
ــا انســان کــه  ــرد ت ــذت بیشــتر از زندگیــش  می ب بیشــتری برخــوردار اســت و ل
ــه عدالــت خــدا نیســت،  ــدارد. کســی کــه معتقــد ب ــه چنیــن اصلــی ن ــده ب عقی
ــد  ــی کــه ممکــن اســت خداون ــد کار نیــک انجــام دهــد در حال چطــور می توان
ــدا،  ــت خ ــدم عدال ــرض ع ــد. در ف ــر ده ــاداش، کیف ــای پ ــه ج ــن آدم را ب همی
انگیــزه انســان از ورود بــه کارهــای شایســته کــم می شــود و مــدام در اضطــراب 

ــرد.  ــر می ب ــه س ب
ــت  ــوع عدال ــر موض ــان ب ــی اش آن چن ــه نوران ــجاد در صحیف ــام س ام
خداونــد تأکیــد مــی ورزد کــه حتــی اگــر خداونــد بنــده اش را عــذاب هــم بکنــد، 
از روی عدالــت اوســت: »إن تشــأ تُعّذبنــا فبعدلک...فإنـّـه الطاقــه لنــا بعدلــک«؛2 
»خدایــا! اگــر اراده کنــی و مــا را کیفــر دهــی، بــه عــدل و داد رفتــار نمــوده ای«. 
بــه تعبیــر دیگــر، عــذاب الهــی پیامــد اعمــال انســان اســت و این گونــه نیســت 
کــه خداونــد بــدون دلیــل و بــدون گنــاه عقــاب نمایــد. ســخن امــام در ادامــه 
ــه  ــت معامل ــه عدل ــی مان ب ــر در حساب رس ــا! اگ ــت. »خدای ــن اس ــر از ای باالت
ــه ات را  ــار عادالن ــوان رفت ــا ت ــت، م ــم یاف ــا نجــات نخواهی ــک از م ــی هیچ ی کن
نداریــم، لــذا بــا مــا بــا تفّضلــت رفتــار کــن«. بدیــن ترتیــب، در قامــوس صحیفــه 
ســجادیه، نه تنهــا از ظلــم خداونــد در حــق بنــدگان ســخنی نرفتــه اســت، بلکــه 
درخواســت رفتــار عادالنــه هــم مطــرح نیســت، رفتــار تفّضانــه مطــرح اســت. به 

1 . نظریــه مشــهور در مذهــب شــیعه ایــن اســت كــه عــدل بــه لحــاظ كالمــی، از اصــول دیــن اســت. چنانچــه 
از همیــن نظــر، اهــل ســنت معتقــد اســت، عــدل از اصــول دیــن نیســت، بلکــه از اصــول مذهــب شــیعه اســت.

2 . صحیفه سجادیه، دعای 10.
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ســخن دیگــر، آنچــه مــورد توجــه اســت، »عدالــت و تفّضــل« اســت نــه ظلــم؛ 
ــق  ــن، در منط ــدارد. بنابرای ــا ن ــی معن ــی حق تعال ــاحت کبریای ــم در س ــه ظل ک
ــا تفضــل اســت، اگــر از  ــه اول ب ــش در مرحل ــا بندگان ــه خــدا ب صحیفــه، معامل
ایــن مرحلــه عبــور نماییــم و موضــوع را جدی تــر بگیریــم، نوبــت بــه عدالــت 
ــده اش  ــد در حــق بن ــاهلل بحــث حق کشــی و اجحــاف خداون ــوذ ب می رســد. نع

مفهــوم نــدارد.
افــزون بــر ایــن، فــراز نخســت دعــای ســی و پنجــم صحیفــه دلیــل دیگــری 
ــَم معایــش عبــاده بالعــدل، و أخــذ علی  اســت بــر ایــن مدعــا: »شــهدُت أّن اهلل َقسَّ
جمیــع خلقــه بالفضــل«؛ »گواهــی می دهــم کــه خداونــد متعــال بــا عــدل و داد 
روزی بندگانــش را تقســیم نمــوده و فضــل او شــامل حــال تمامــی آنــان اســت«. 
در ایــن فــراز نیــز، ســخن از عدالــت خداونــد در تقســیم وســایل زندگــی اســت 
ــی  ــال تمام ــامل ح ــت اوســت، ش ــر از عدال ــه باالت ــد ک ــه فضــل خداون و اینک

مخلوقــات اســت. 
در دعــای چهــل و پنجــم نیــز، حضــرت ســجاد از عقوبــت بــه عــدل خداونــد 
ســخن گفتــه اســت. »اللهــم ...و عقوبتــک عــدل«؛ »خدایــا! تــو کســی هســتی کــه 

کیفــرت بــه عــدل اســت«. »یــا أعــدل االعدلیــن«؛ »ای عادل تریــِن عــادالن«. 
ــر  ــه، از منظ ــن اســت ک ــتفاده می شــود ای ــا اس ــن دعاه ــوع ای آنچــه از مجم
ــت، و  ــی اس ــی و اساس ــل زیربنای ــک اص ــد ی ــت خداون ــجادیه، عدال ــه س صحیف
ــی و شــالوده های ســبک زندگــی مــورد نظــر صحیفــه  ایــن اصــل، یکــی از مبان
ــی  ــبک زندگ ــل، س ــن اص ــه ای ــاد ب ــی اعتق ــد طبیع ــد. پیام ــکیل می ده را تش
ــه پیروانــش زندگــی  عدالت محــور اســت. ازایــن رو، امــام در صحیفــه ســجادیه ب
ــت  ــرو اهل بی ــودش را پی ــی که خ ــذا کس ــد. ل ــکش می کن ــدار را پیش عدالت م
ــا  ــه اصــل عدالــت اعتن ــد در زندگــی فــردی و اجتماعــی اش ب ــد نمی توان می دان
ــت  ــراد زیردس ــواده و اف ــه خان ــبت ب ــرده، و نس ــؤال ب ــر س ــا آن را زی ــد، ی نکن
خــود عدالت خــواه نباشــد. همچنیــن، ســبک زندگــی صحیفــه، در عیــن بــاور بــه 
ــه از  ــوم ک ــاری مظل ــتیزی و ی ــه ظلم س ــان، ب ــران و امام ــد، پیامب ــت خداون عدال

ــد. ــه می کن ــز، توصی ــت نی ــی اس ــوازم عدالت خواه ل
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3� امامت
ــت فوق العــاده مهــم سیاســی و  امامــت، در فرهنــگ و اندیشــه شــیعی، مکان
ــا  ــوان خلف ــه عن ــجادیه ب ــه س ــان معصــوم در صحیف ــی دارد، و از امام اجتماع
ــاد  ــدگان، ی ــر بن ــی ب ــای اله ــن و حّجت ه ــان دی ــد، حافظ ــینان( خداون )جانش
ــم صحیفــه  شــده اســت. حضــرت ســجاد در بخــش از دعــای چهــل و هفت

ــردازد:  ــوم می پ ــان معص ــام امام ــن مق ــه تبیی ــه ب این گون
رّب َصــِل علــی أطائــب أهل بیتــه الّذیــن اخترتهــم لمــرک، و جعلتهــم خزنــه 
علمــک، و حفظــه دینــک و خلفائــک فــی أرضــک، و حججــک علــی عبــادک، 
و طّهرهــم مــن الّرجــس و الدنــس تطهیــراً بإرادتــک، و جعلتهــم الوســیله إلیــک 

و المســلک الــی جنّتــک.1 
ــان  ــم آن ــت؛ ه ــول درود فرس ــرت رس ــزه حض ــت پاکی ــر اهل بی ــا! ب خدای
ــم خــود  ــن عل ــدی و خزای ــر خــود برگزی ــرای اجــرای ام ــه ایشــان را ب ک
ــر  ــت و رهب ــن و حج ــود در روی زمی ــینان خ ــت و جانش ــان دین و حافظ
ــه اراده خــود پاکیــزه  بندگانــت قــرار داده ای و از هــر پلیــدی و آلودگــی ب
ــه خــود و بهشــت نمــوده ای. ــی ب ــا را وســیله راه یاب ــوده ای و همــه آن ه فرم

ــای  ــه ویژگی ه ــجاد چ ــرت س ــرات حض ــن تعبی ــود ای ــاهده می ش مش
ــای  ــن ویژگی ه ــت. مهم تری ــرار داده اس ــاره ق ــورد اش ــوم را م ــان معص امام
 در ایــن عبــارات تبییــن شــده اســت. در واقــع امــام حضــرات معصــوم
ــه اســت. ــر پرداخت ــت پیامب ــام شــامخ اهل بی ــی مق ــه معرف ــاظ، ب ــن الف ــا ای ب

نکتــه مهــم دیگــر صحیفــه ایــن اســت کــه، وجــود امــام و رهبــر الهــی جامعــه 
ــک  ــم إن ــت: »الله ــده اس ــته ش ــروری دانس ــی الزم و ض ــر و زمان ــر عص در ه
أیـّـدَت دینــک فــی ُکل أواٍن بإمــام أقمتـَـُه علمــًا لعبــادک«؛2 »خدایــا! تــو دینــت را 
در هــر زمــان و هــر دیــار بــه وســیله امامــی کــه او را نشــانه خــود قراردادهــای، 

بــه پــا داشــتی«.
بنابرایــن، نتیجــه می گیریــم کــه عظمــت جایــگاه امامــت و والیــت در صحیفــه 
ســجادیه واال و فــوق تصــور اســت، و ایــن، از مطالعــه مضامیــن عالیــه صحیفــه بــه 

1 . صحیفه سجادیه، دعای 47، فراز 13.
2 . صحیفه سجادیه، دعای47.
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وضــوح پیداســت. چنانچــه مقــام و عظمــت حضــرت علــی نیــز، ایــن مدعــا را 
اثبــات می کنــد، زیــرا در مــورد امــام علــی نقــل شــده کــه فرمــود: »مــا کنــُت 
ّــاً لــم أره«؛ »عبــادت نمی کنــم پــروردگاری را کــه ندیــده ام«.1 ایــن مقــام  أعبــد رب
منیــع، بهــره هــر انســان کاملــی نیســت و از مختصــات حضــرت علــی اســت.

عناصر و مؤلفه های سبك زندگی )نظام ارزش ها و اخالقیات(
ــت آن  ــون نوب ــی، اکن ــبک زندگ ــک س ــی تئوری ــا مبان ــنایی ب ــس از آش پ
ــجادیه را  ــه س ــدگاه صحیف ــی از دی ــبک زندگ ــر س ــا و عناص ــه مؤلفه ه ــت ک اس
مــورد بررســی قــرار دهیــم. بــه ســخن دیگــر، بــاور بــه اصــول و مبانــی نظــری 
ــه ســبک  ــه از آن ب ــه ســبک زندگــی خــاص اســت ک ــزام ب ــوق، الت ــه ف پنج گان
زندگــی اســامی تعبیــر می کنیــم. مؤلفه هــای ایــن ســبک زندگــی، از پیامدهــای 
ــن،  ــن اصــول بنیادی ــه ای ــاد ب ــرا اعتق ــی و شالوده هاســت، زی ــن مبان ــه ای ــاور ب ب
ســبک زندگــی مقــرون بــه عناصــر و شــاخصه های دینــی را پیشــکش می کنــد. 
ــه  ــن مؤلف ــرا، »ارزش، بنیادی تری ــا. زی ــر ارزش ه ــی ب ــی ســبک زندگــی مبتن یعن
ــی از  ــرد را، بازتاب ــی ف ــت زندگ ــت و کیفی ــوان هوی ــوده، می ت ــی ب ســبک زندگ
ــه  ــت ب ــا عنای ــت.«2 ب ــه دانس ــول او و جامع ــورد قب ــای م ــا و هنجاره ارزش ه
ایــن نکتــه، عناصــر و مؤلفه هــای ســبک زندگــی صحیفــه را در محورهــای ذیــل 
خاصــه می کنیــم. البتــه بدیهــی اســت کــه مؤلفه هــای ســبک زندگــی موردنظــر 
ــتار  ــن نوش ــه در ای ــت، و آنچ ــر نیس ــن عناص ــر در ای ــجادیه، منحص ــه س صحیف

ــن آن هاســت. ــده، مهم تری ــع ش ــورد بحــث واق م

دعا و نیایش
ــوده  ــای زندگــی و برخاســته از فطــرت بشــر ب ــش، یکــی از ضرورت ه نیای
ــژه  ــه وی ــدی ب ــان توحی ــن رو، در ادی ــت. از ای ــته اس ــود داش ــه وج ــه همیش ک

1 . توحید صدوق، باب 43، ص 308، حدیث 2.
ــت، ش  ــالمی، معرف ــی اس ــبک زندگ ــاخص های س ــر ش ــروری ب ــاجدی، م ــل س ــی و ابوالفض ــین خطیب 2 . حس

2، ص 16.
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ــژه ای  ــای وی ــه انســان ها توجــه و توصیه ه ــدای فطرت جویان ــن ن ــه ای اســام، ب
صــورت گرفتــه اســت.1 از امــام علــی نقــل شــده اســت کــه: »أحــبُّ األعمــال 
ــدای  ــزد خ ــا ن ــن کاره ــآُء«2؛ محبوب تری ــی األرض الّدع ــل ف ــی اهلل عّزوج إل
عزوجــل  در زمیــن، دعاســت«. و از پیامبراکــرم نیــز روایــت شــده کــه »أفضــل 
العبــاده الّدعــا«؛ »برتریــن عبــادت، دعاســت«.3 بــا دقــت در آموزه هــای دینــی بــه 
ایــن نتیجــه می رســیم، ایــن دعــا اســت کــه بــه زندگــی انســان معنــا و مفهــوم 
ــد  ــدون دعــا و نیایــش در واقــع زندگــی فاق می بخشــد. چنانکــه کــه زندگــی ب
معنــا و معنویــت اســت، زیــرا زندگــی انســان دو بخــش دارد: »مــواد زندگــی« و 
»معنــای زندگــی«. مــواد زندگــی تغییــر پذیــر و نابــود شــدنی هســتند؛ امــا معنــای 
ــان  ــه انس ــکل ک ــان ش ــه هم ــت، ب ــر اس ــدار و فناناپذی ــه، پای ــی، جاودان زندگ
ــر  ــه فناناپذی ــری روح ک ــر اســت، دیگ ــه فناپذی دو بخــش دارد یکــی جســم ک
ــک  ــی خش ــش، زندگ ــا و نیای ــدون دع ــی ب ــاس، زندگ ــن اس ــر ای ــد.4 ب می باش
ــع نمی ســازد. نیایــش،  ــد را از زندگــی، قان ــی روح اســت کــه انســان هدفمن و ب
ارتبــاط کامــی انســان نیازمنــد بــا آفریــدگار بی نیــازی اســت کــه اصــل و مبــدأ 
هســتی او را تشــکیل می دهــد. از ایــن رو، انســان در اوج رفــاه نیــز نمی توانــد از 
نیایــش بــا پــروردگار بی نیــاز باشــد. زیــرا ایــن ارتبــاط، از بــاب رابطــه و تعّلــق 
معلــول بــه علــت اســت، نیازمنــدی و وابســتگی معلــول بــه علــت، الزمــه ذاتــی 
ــچ گاه از آن، ســلب نمی شــود.5 بدین ســان، ســرمایه  ــول اســت و هی وجــود معل
ــا  ــت، ام ــکات اس ــیاری از مش ــای بس ــد گره گش ــان هرچن ــای انس و دارایی ه
هیچ وقــت خــأ روحــی – روانــی ناشــی از تعّلــق معلــول بــه علــت )معلولیــت 

ــد. ــر نمی کن ــه خــدا( را پ انســان نســبت ب

1 . حمیدرضا حق شناس، اخالق اجتماعی در صحیفه سجادیه، ص 5.
2 . محمــد محمــدی ری شــهری، میــزان الحکمــه، ج 4، ص 16. آقــای ری شــهری در جلــد چهــارم میزان الحکمــه، 
ــّدال« روایــات زیــادی از امامــان معصــوم و پیامبراكــرم در زمینــه دعــا، جمــع آوری  ذیــل عنــوان »حرف ال

نمــوده عالقمنــدان می تواننــد مراجعــه نماینــد.
3 . ری شهری، همان، ص 15.

4 . عباس پسندیده، رضایت از زندگی، ص 51.
5 . محمدتقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه، ج 2، ص 60.
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ــا و  ــه نیازه ــجادیه، ب ــه س ــه صحیف ــق اســت ک ــش دقی ــن بین ــای همی ــر مبن ب
خواســت های انســان جهــت و معنــای متعالــی می بخشــد. بــه ایــن معنــا کــه ای 
ــا او،  ــواه و ب ــاز بخ ــدگار بی نی ــط از آفری ــت را فق ــته ها و مطالبات ــان، خواس انس
راز و نیــاز داشــته بــاش. حضــرت در صحیفــه اش دارد کــه: »و رأیــُت أنَّ طلــب 
المحتــاج إلــی المحتــاج ســفه مــن رأیــه و ضلَّــُة مــن عقلــه«؛1 »و دیــدم )دانســتم( 
ــذا  ــل و گمراهــی خــرد اســت«. ل ــدان خواســتن، ســفاهت عق ــاز را از نیازمن نی
اگــر نیازمنــدی از نیازمنــدی دیگــر چیــزی طلــب کنــد، ســفاهت رأی و گمراهــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــناس کس ــه، خداش ــق صحیف ــد. در منط ــان می ده ــل او را نش عق
ــاج  ــه از محت ــد ن ــّذات بخواه ــّی بال ــط از غن ــش را فق ــد و حاجت ــد باش خردمن
ــر  ــاج غی ــت و محت ــد اس ــان نیازمن ــه انس ــل اینک ــب، در اص ــر. بدین ترتی دیگ
خــود، تردیــدی نیســت، تجربــه زندگــی انســان ایــن را بــه اثبــات رســانده، هنــر 
منطــق متعالــی صحیفــه در ایــن اســت کــه ایــن نیازمنــدی مســلم انســان را بــه 
ســمت آفریــدگار بی نیــازش ســوق می دهــد. دســت بشــر محتــاج را بــه دســت 
ــتفاده  ــی اس ــون دین ــه از مت ــان، آنچ ــذارد. بدین س ــا می گ ــدر و توان ــدای مقت خ
می شــود ایــن اســت کــه، نیایــش بــه انســان هویــت، شــخصیت، و بــه زندگــی 
معنــا و مفهــوم می بخشــد. حقیقتــًا انســان در ارتبــاط بــا آفریــدگارش احســاس 

ــد. ــت می کن ــخصیت و هوی ش
ویکتــور فرانــکل2 روان شــناس اگزیستانسیالیســت آلمانــی و از پــدران مکتــب 
معنــا درمانــی3 معتقــد اســت: »یکــی از اصــول اساســی لوگوتراپــی، ایــن اســت 
کــه توجــه انســان ها را بــه ایــن مســأله جلــب کنــد کــه انگیــزه و هــدف اصلــی 
زندگــی، )صرفــًا( گریــز از درد و لــذت بــردن نیســت؛ بلکــه معنــا جویــی زندگی 
ــن دعــا  ــن ترتیــب، ای ــه زندگــی، مفهــوم واقعــی می بخشــد.«4 بدی اســت کــه ب
و معنویــت اســت کــه بــه زندگــی انســان معنــا، روح و صفــا می بخشــد. انســان 

1 . صحیفه سجادیه، دعای 28.
Victor Frankle . 2

Logotherapy . 3
4 . ویکتور فرانکل، انسان در جستجوی معنا، ص 172.
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ــدأ  ــل و مب ــه اص ــق ب ــدون تعّل ــد ب ــه می توان ــت، چگون ــض اس ــر مح ــه فق ک
ــد. ــازی نمای نخســتینش آرامــش داشــته و احســاس بی نی

ایمان اکمل و یقین افضل
در ابتــدای دعــای مــکارم االخــاق اولین خواســته امــام ســجاد از خداوند 
پــس از درود بــر پیامبــر و آل پیامبــر، درخواســت »ایمــان اکمــل و یقین افضل« 
ــار  ــغ بإیمانــی أکمــل اإلیمــان و اجعــل یقینــی أفضــل الیقیــن«؛1 »ب اســت. »و بلَّ
خدایــا، ایمانــم را بــه کامل تریــن مرحلــه از ایمــان برســان، و بــاورم را برتریــن 
بــاور قــرار بــده«. بــا دقــت در ایــن مضمــون عالــی، بــه ایــن نتیجــه می رســیم، 
ســبک زندگــی مــورد نظــر امــام ســجاد کــه زندگــی توحیدمحورانــه اســت، 
بــر ایمــان کامــل بــدون قیــد و شــرط و یقیــن برتــر اســتوار اســت. زیــرا ایــن 
تنهــا ایمــان کامــل اســت کــه ســعادت و خوشــبختی انســان را تضمیــن می کنــد. 
ــه ارمغــان  ــدون چون وچــرا اســت کــه رســتگاری را ب تســلیم بی قیدوشــرط و ب
ــرت  ــت، حض ــه اس ــه قابل توج ــن زمین ــا در ای ــام رض ــی ام ــی آورد. روایت م
ــم  ــاه و مال ــا عقلن ــه اهلل ســبحانه التســلیم لم ــوا أن رأس طاع ــد: »واعلم می فرمای
ــد کــه ســرآمد تمــام شــرایط  ــردُّ علیهــم«؛2 بدانی ــإن رأس المعاصــی ال ــه، ف نعقل
اطاعــت از خداونــد ایــن اســت کــه مــا تســلیم بــدون قیــد و شــرط خــدا باشــیم، 
ــه  ــوری ک ــه آن ام ــد و چ ــا را درک می کن ــا آن ه ــل م ــه عق ــوری ک ــه در ام چ
ــد، و رد  ــت آن را درک نمی کن ــدارد و حقیق ــا راه ن ــق آن ه ــه عم ــا ب ــل م عق
ــای  ــاس، مقتض ــن اس ــر ای ــرار دارد. ب ــان ق ــدر گناه ــت، در ص ــخنان اهل بی س
ــن  ــه اســام ظاهــری منافقی ــه ســجادیه، ن ــه صحیف ســبک زندگــی توحیدمداران
اســت کــه فاقــد ایمــان معنــوی و عقــد قلبــی اســت؛3 و نــه اســام ســکوالر و 

1 . صحیفه سجادیه، دعای 20، فراز 1.
2 . محمد باقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 75، ص 348.

ــه  ــد، ب ــه اســالم ظاهــری بســنده كرده ان ــه ب ــن را ك ــا مســلمانان دروغی ــن ی ــان حــال منافقی ــم زب ــرآن كری 3 . ق
ــد:  ــد، می گوین ــات می كنن ــان را مالق ــا ایم ــراد ب ــه اف ــی ك ــن( هنگام ــت: )منافقی ــیده اس ــر كش ــه تصوی ــی ب زیبای
ــا  ــد: م ــد، می گوین ــوت می كنن ــا شــیاطین و هم عقیده هــای خــود خل ــه ب ــی ك ــی هنگام ــم. ول ــان آورده ای ــا ایم م
)همچنــان( بــا شــماییم، مــا فقــط )آن هــا را( مســخره می كنیــم. اســالم ظاهــرِی منافقیــن ایــن گونــه اســت. آیــات 
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انقابــی ای ســکوالرهای مســلمان کــه هرچــه از تعالیــم دیــن بــه نفعشــان بــود، 
خــوب اســت و بــه آن ایمــان می آورنــد، امــا آن چیــزی کــه ظاهــراً بــه نفعشــان 
ــران  ــر ق ــه تعبی ــد. ب ــه آن ایمــان نمی آورن ــد، ب نیســت و از آن خوششــان نمی آی

کریــم »نؤمــن ببعــض و نکفــر ببعــض«1 هســتند.
بعضــی از انســان ها چــه در گذشــته و چــه امــروز بــر مبنایــی اصــل »نؤمــن 
ببعــٍض و نکفــر ببعــض«، تفّکــر التقاطــی دارنــد. مثــًا از آموزه هــای حماســی و 
انقابــی اســام بــه شــدت طرفــداری می کننــد و بــه آن هــا ایمــان و عاقمنــدی 
ــا  ــد. ام ــود می بینن ــع خ ــه نف ــی ب ــا را در مواقع ــون آن ه ــد، چ ــان می دهن نش
ــرب  ــاز دارد، ش ــرده، نم ــب ک ــام روزه را واج ــود اس ــه ش ــر گفت ــا اگ همین ه
ــد.  ــی نمی کنن ــا اعتنای ــه این ه ــوده و خمــس و زکات دارد، ب ــر را حــرام نم خم
ــد و  ــی می خواهن ــط اســامِ انقاب ــط و فق ــر برخــی از نویســندگان، فق ــه تعبی ب

نــه انقــاب اســامی.2

سپاس گزاری از ولی نعمت
در منطــق صحیفــه، درک و شــناخت ســپاس گزاری از خالــق و کســی کــه بــه 
ــال دانســته شــده اســت.  ــته، از آِن خــدای متع ــی داش ــا را ارزان انســان نعمت ه
ــوع  ــچ ن ــه هی ــد ک ــه بودن ــان ها این گون ــر انس ــجادیه، »اگ ــه س ــدگاه صحیف از دی
ــًا از  ــتند، قطع ــی نداش ــای اله ــر نعمت ه ــپاس گزاری در براب ــرای س ــی ب احساس
مقــام انســانیت خــارج گشــته و بــه مــرز حیوانیــت ســقوط می کردنــد. و چنــان 
ــن  ــده: »ای ــف ش ــن تعری ــا چنی ــرآن از آن ه ــکار ق ــات آش ــه در آی ــد ک می بودن
ناسپاســان جــز بــه چارپایــان نماننــد و بلکــه از آن هــا هــم پایین تــر و گمراه ترنــد. 
ــه، فکانــوا  »ولوکانــوا کذالــک، لخرجــوا مــن حــدود اإلنســانیه إلــی حــد البهیمیّ
کمــا وصــف فــی محکــم کتابــه: »إن هــم إال کاألنعــام بــل هــم أضــل ســبیًا.«3 

8 تا 18 سوره مباركه بقره به خوبی سیمای منافقین = مسلمانان ظاهری را به تصویر كشیده است.
1 . سوره نساء، آیه 150.

2 . محمدتقی فلسفی، شرح و تفسیردعای مکارم االخالق، ص 25.
3 . صحیفه سجادیه، دعای 1؛ سوره فرقان، آیه 44.
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برایــن اســاس، از منظــر صحیفــه، درک »شــکر و ســپاس نعمت هــای الهــی« نیــز 
ــیم  ــی باش ــم اله ــن نعمــت عظی ــپاس گزار ای ــد س ــه بای ــد اســت ک از آن خداون
ــر  ــات اســت کــه در براب ــرا ایــن حیوان ــم. زی ــات فرقــی نداری ــا حیوان ــه ب وگرن
ــد. از  ــا اساســًا ایــن درک را ندارن نعمت هــای داده شــده ســپاس گزار نیســتند، ی
ــا نگاهــی دقیــق و عمیــق، حتــی اصــل دیــن و ایمــان مــا نیــز  منظــر قــرآن و ب
عنایــت خداونــد اســت: »قــل ال تمنّــوا علــیَّ إســامکم بــل اهلل یَُمــنُّ علیکــم أن 
هداکــم لإلیمــان« بگــو: بــر مــن منــت مگزاریــد کــه اســام آورده ایــد، بلکــه ایــن 

خداســت، بــر شــما منــت گذاشــت و شــما را بــه ایمــان رهنمــون گردانیــد.1
ــت در  ــپاس گزاری از ولی نعم ــجادیه، درک س ــه س ــق صحیف ــن، در منط بنابرای
برابــر نعمت هــای داده شــده، رمــزی انســانیت انســان اســت و انســان ناســپاس، 

در واقــع انســان نیســت.
افــزون بــر ایــن، انســان از دیــدگاه اســام و معــارف عمیــق و دقیــق شــیعی، 
فقیــر و نیازمنــد پیشــگاه خالــق متعــال بلکــه »فقــر مطلــق« اســت، بــا ایــن حــال 
ــر نعمت هــا و عنایــات خداونــدی ســپاس گزار نباشــد. ایــن قــرآن  چــرا در براب
ــر داده  ــد خب ــازی خداون ــان و بی نی ــر انس ــوح از فق ــه وض ــه ب ــت ک ــم اس کری
اســت: »یاأیّهــا النـّـاس أنتــم الفقــراء الــی اهلل و اهلل غنــیُّ الحمیــد، إن یشــأ یذهبکــم 
و یــأت بخلــٍق جدیــد، ومــا ذالــک علــی اهلل بعزیــز«؛ »ای مــردم شــما نیازمنــدان 
بــه خداوندیــد، ولــی خــدا بی نیــاز و ســتوده اســت. اگــر خــدا بخواهــد شــما را 

ــی آورد«.2 ــازه م ــی ت ــرد و آفریده های می ب

اعتدال
ــورد  ــجادیه م ــه س ــی صحیف ــبک زندگ ــه در س ــدی ک ــر کلی ــی از عناص یک
ــجاد از  ــرت س ــت. حض ــور اس ــدال در ام ــت، اعت ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج
خداونــد درخواســت می کنــد: »و متعنــی باإلقتصــاد« خدایــا! مــرا از میانــه روی در 

1 . سوره حجرات، آیه 17.
2 . سوره فاطر، آیات 17-15.
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امــور بهره منــد ســاز.1 هــر چنــد ظاهــر معنــای »و متعنــی باإلقتصــاد«، میانــه روی 
ــه  ــا این گون ــد، ام ــر می رس ــه نظ ــن دخــل و خــرج ب ــادل بی ــا تع در اقتصــاد، ی
نیســت. بلکــه »اإلقتصــاد« بــه معنــای اعتــدال در همــه امــور اســت، چــه امــور 
ــی  ــدال در زندگ ــث اعت ــان، بح ــادی.2 بدین س ــور غیراقتص ــه ام ــادی و چ اقتص
ــرا  ــردی و اجتماعــی(، از مؤلفه هــای اصلــی ســبک زندگــی اســت، زی )امــور ف
اصــوالً امــت اســامی در قــرآن کریــم بــه »امــت وســط و معتــدل« شــناخته شــده 
اســت: »و کذالــک جعلناکــم أُّمــًة وســطًا لتکونــوا شــهداء علــی النــاس«3 و شــما 
را ایــن چنیــن »امــت وســط« )معتــدل( قــرار دادیــم تــا گــواه بــر مردمــان باشــید. 
ــط،  ــی، »وس ــه قرآن ــن کریم ــق ای ــر طب ــد ب ــت محم ــارز ام ــی ب ــس ویژگ پ
اعتــدال« اســت. ســؤال کــه صاحــب مجمع البیــان مطــرح کــرده ایــن اســت کــه 
چــرا خداونــد امــت اســام را بــا ویژگــی اعتــدال وصــف می کنــد؛ در حالیکــه 
ــی  ــد. پاســخ اجمال ــراط و تفریطن ــدل نیســتند و دچــار اف ــان معت بســیاری از آن
ایــن اســت کــه منظــور آیــه شــریفه ایــن نیســت کــه تمامــی افــراد ایــن امــت 
در همــه عصرهــا و نســل ها معتــدل هســتند و بــه ایــن ویژگــی آراســته هســتند. 
»بلکــه مقصــود ایــن اســت کــه اســام دیــن اعتــدال اســت، و بــر ایــن اســاس، 
ــرار داده  ــی ق ــه و منطق ــدل، میان ــی معت ــتین آن را مردم ــروان راس ــد پی خداون
اســت.«4 افــزون بــر ایــن، در هــر عصــر و نســلی، در میــان امــت اســام، هســتند 
ــد.  ــط را برنمی تابن ــراط و تفری ــدال آراســته اند و اف ــه ویژگــی اعت ــه ب کســانی ک
در ادامــه، جملــه »لتکونــوا شــهداء علــی النــاس« نیــز بــر طبــق یــک دیــدگاه در 
ــام«،  ــت اس ــودن »ام ــدل ب ــط و معت ــر وس ــد اســت ب ــان مؤی ــیر مجمع البی تفس
 زیــرا منظــور از ایــن جملــه آیــه شــریفه ایــن اســت کــه: »شــما امــت محمــد
الگــو و نمونــه بــرای مــردم باشــید تــا آن هــا حقایــق دیــن را در رفتــار و کــردار 

1 . صحیفه سجادیه، دعای2.
ــد.  ــور می دان ــدال در ام ــای اعت ــه معن ــاد« را ب ــی بالقتص ــناخت، »و متعن ــهود و ش ــی در ش ــن ممدوح 2 . حس

ــناخت، ج 2، ص 260.( ــهود و ش )ش
3 . سوره بقره، آیه 143.

4 . ابوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی، ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج اول، ص 515-514.
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خداپســندانه شــما بنگرنــد و واقعیــات برایشــان آشــکار شــود.«1 بدیهــی اســت 
ــر اســت، چــون  ــدال امکان پذی ــا وصــف اعت ــط ب ــردم فق ــرای م ــودن ب ــو ب الگ

افــراط و تفریــط هــر دو از جــاده حــق و صــواب بیــرون اســت.
حاصــل آنکــه، اصــل اعتــدال و میانــه روی در امــور، از شــاخص های اصلــی 
ــدال در معیشــت  ــه شــمار مــی رود، و اعت ســبک زندگــی در جامعــه اســامی ب
ــر  ــره، از اهمیــت چشــم گیرتری برخــوردار اســت. پیامب و دخــل و خــرج روزم
ــی  ــبک زندگ ــار س ــام و معم ــب اس ــذار مکت ــوان بنیان گ ــه عن ــز ب ــرم نی اک
ــی  ــی از زندگ ــه روی نیم ــش« میان ــف العی ــاد نص ــد: »اإلقتص ــامی می فرمای اس
ــی معیشــه  ــن اقتصــد ف ــه »م ــی اســت ک ــز روایت ــول نی اســت.2 در تحــف العق
ــه روی داشــته  ــه اهلل.« هــر کــه در زندگــی اش میان َره3 حرم ــذَّ ــه اهلل، و مــن ب رزق
ــد،  ــی کن ــف و ولخرج ــه تل ــازد و هرک ــد می س ــد او را بهره من ــد، خداون باش

ــازد.4 ــروم می س ــد او را مح خداون

تعلیم و تربیت
الف( تکریم و احترام فرزندان

ــد،  ــزه حــب ذات )خوددوســتی( برخورداران ــه انســان ها از غری از آنجــای ک
هرکــس دوســت دارد کــه دیگــران بــه او احتــرام بگــزارد و او را دوســت بــدارد.
ــه شــخصیت اوســت.  ــرام گــزاردن ب یکــی از نیازهــای طبیعــی کــودک، احت
بــه دلیــل غریــزه حــب ذات کــه در طبیعــت کــودک نهــاده شــده، وی دوســت 
دارد دیگــران شــخصیت او را گرامــی بدارنــد.5 بــرآورده شــدن ایــن نیــاز طبیعــی 
کــودک در خانــواده ســبب ایجــاد احســاس آرامــش و اعتمــاد بــه نفــس در وی 
می شــود و بــا اســتفاده از اســتعدادهای نهفتــه اش می توانــد بــا دلگرمــی و امیــد 

1 . همان، مجمع البیان، ص 516.
2 . علی المتقی بن حسام الدین الهندی، كنزالعّمال فی سنن االقوال و االفعال، ج 3، ص 49، ح 5433.

ــرآن،  ــاده روی اســت. در ق ــف، ولخرجــی و زی ــر، تباهــی، تل ــاد داد. تبذی ــرد، برب ــاه ك ــرد، تب ــف ك َر: تل ــذَّ َ 3 . ب
ــیاح، ج1، ص 85. ــن س ــع نوی ــزرگ جام ــگ ب ــده. )ر.ک: فرهن ــده ش ــیطان خوان ــرادران ش ــن ب مبّذری

4 . حسن بن علی البحرانی، تحف العقول عن آل الرسول، ص 46.
5 . علی اصغر ابراهیمی فر، بررسی نظام تربیتی صحیفه سجادیه، ص 112.
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ــواده و  ــه خان ــردارد. در نتیجــه، کــودک ب ــه موفقیــت، در مســیر زندگــی گام ب ب
ــد و  ــاد می یاب ــل اعتم ــناس و قاب ــان را قدرش ــود و آن ــن می ش ــران خوش بی دیگ
ــی  ــند و شــخصیت او را گرام ــدر او را می شناس ــه ق ــرادی ک ــا اف ــکاری ب از هم

ــدارد.1 ــی ن ــد، هراس می دارن
اســتفاده از ایــن روش )تکریــم(، کــه اصطاحــًا روش تربیــت رفتــاری نامیــده 
ــی  ــدان کارای ــت فرزن ــورد تربی ــه در م ــادی، از جمل ــواردی زی ــود، در م می ش

ــادی دارد. زی
ب( تربیت فرزندان

ــدان در جامعــه  ــگاه تربیــت فرزن ــدگاه صحیفــه ســجادیه اهمیــت و جای از دی
ــه  ــدازه اســت کــه، امــام ســجاد دعــای بیســت و پنجــم صحیفــه را ب ــه ان ب
ــا خــدا  ــه ب ــن دعــا این گون ــراز از ای ــن موضــوع اختصــاص داده اســت. در ف ای
ســخن می گویــد: »الهــی.... و رّب لــی صغیرهــم، قــوِّ لــی ضعیفهــم، و أصــحَّ لــی 
أبدانهــم و أدیانهــم و أخاقهــم..«؛ 2 »خدایــا، کــودکان مــرا پــرورش و فرزنــدان 
ــن و  ــالم و دی ــرا س ــن، اوالد م ــرای دل خوشــی م ــاز و ب ــد س ــم را نیرومن ناتوان
اخــاق آنــان را نیکــو بــدار«. امــام در ایــن فــراز از دعــای صحیفــه، بــه چنــد 

موضــوع مهــم مربــوط بــه فرزنــدان اشــاره نمــوده اســت:
1. پرورش و تقویت کودکان خردسال و ضعیف؛

2. سامتی جسم و بدن؛
3. سامتی دین؛

4. سامتی اخاق.
بــه نظــر می رســد، نکتــه مهــم ایــن بخــش، ســامتی جســم، دیــن و اخــاق 
فرزنــدان اســت کــه بایــد مــورد توجــه جــدی اولیــا و مربیــان جامعــه باشــد. از 
منظــر صحیفــه، ســامتی دینــی و اخاقــی فرزنــدان کمتــر از ســامتی جســمانی 
آن هــا نیســت، ازایــن رو، موضــوع ســامت دیــن و اخــاق بایــد مــورد اهتمــام 

بیشــتر متولیــان امــور بــه ویــژه والدیــن باشــد.
1 . ابراهیم امینی، اسالم و تعلیم و تربیت، ج 2، ص 178.

2 . صحیفه سجادیه، دعای25.
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در فــراز دیگــری از همیــن دعــا امــام از محضــر حق تعالــی درخواســت 
می کنــد کــه در تربیــت فرزنــدان کمکــش کنــد: »وأعنـّـی علــی تربیتهــم و تأدیبهــم 
و بّرهــم.« خدایــا! یــاری ام کــن کــه فرزندانــم را تأدیــب و تربیــت کنــم و بــه آنان 
نیکــی نمایــم. معلــوم می شــود، تربیــت فرزنــدان کاری ســاده نیســت کــه انســان 
بــدون یــاری و کمــک خداونــد بتوانــد از عهــده اش بیــرون آیــد. منطــق صحیفــه 
ایــن اســت کــه در ایــن امــر مهــم، عــاوه بــر تــاش شــخصی بایــد از خداونــد 

نیــز کمــک بخواهیــم. 
امــام در ایــن فــراز، بــه ســه دســته از وظایــف والدیــن اشــاره نمــوده کــه 

رعایــت آن هــا، ســبب احتــرام و تکریــم شــخصیت فرزنــد می شــود:
ــد  ــی فرزن ــد و تعال ــبب رش ــه س ــد، ک ــه فرزن ــای اولی ــن نیازه ــف( تأمی  ال

می شــود.
ب( محبــت، یکــی از ارکان تربیــت فرزنــد، برقــراری روابــط مناســب بــا او 
ــراری  ــن واســطه در برق ــوان مهم تری ــه عن ــت ب ــت اســت. محب ــر اســاس محب ب

رابطــه، بایــد مــورد توجــه ویــژه باشــد.
ج( تربیــت فرزنــد، تربیــت و محبــت نمــودن بــه فرزنــد و رفــع نیازهــای وی، 

زمینه ســاز تعالــی او بــه مراحــل بــاالی تربیتــی اســت.1
نکتــه آخــر ایــن بخــش اینکــه، همان گونــه کــه تربیــت نیــک فرزنــد ســبب 
آرامــش والدیــن در زندگــی اســت، و آرامــش روحــی – روانــی را بــه خانــواده 
آورده و باعــث افتخــار و ســربلندی والدیــن در جامعــه می شــود، عــدم تربیــت 

درســت نیــز، باعــث ناآرامــی و سرشکســتگی آن هــا در جامعــه می شــود.
ــه  ــه اش، ب ــت وپنج صحیف ــای بیس ــراز اول از دع ــجاد در ف ــرت س حض
ــدی انســان از آن هــا اشــاره نمــوده اســت:  ــدان و بهره من موضــوع اصــاح فرزن
»اللهــم و ُمــّن علــیَّ ببقــاء ولــدی، و بإصاحهــم لــی و بإمتاعــی بهــم«؛ »خداونــدا! 
ــح قــرارده  ــان را فرزندانــی صال ــگاه دار و آن ــم را ن ــر مــن منت گــذار و فرزندان ب
ــرت  ــی از آن حض ــز روایت ــیعه نی ــاز«. در وسائل الش ــد س ــان بهره من ــرا از آن و م

1 . بررسی نظام تربیتی صحیفه سجادیه، ص 113. 
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نقــل شــده اســت کــه: »مــن ســعاده الّرجــل أن یکــون لــه ُولــٌد یســتعیُن بهــم«1 
ــان در  ــه از آن ــد ک ــته باش ــی داش ــه فرزندان ــت ک ــن اس ــرد ای ــبختی م از خوش
برنامه هــای زندگــی کمــک بگیــرد. طبیعــی اســت کــه اصــاح و کمــک گرفتــن، 
وقتــی تحقــق پیــدا می کنــد کــه فرزنــد تربیــت شــده باشــد، و بــه فرزنــد تربیــت 
ــدان  ــط از فرزن ــان فق ــدی انس ــه بهره من ــود. چنانچ ــه می ش ــح گفت ــده صال ش
ــدی  ــار بهره من ــح انتظ ــت و ناصال ــدان بی تربی ــت. و از فرزن ــن اس ــح ممک صال

ــت. ــورد اس بی م

تالش و فعالیت
از دیگــر عناصــر ســبک زندگــی در صحیفــه، کار، تــاش و فعالیت مســتمر در 
زندگــی اســت. فعالیــت و تــاش روزانــه، عــاوه بــر اینکــه بــه انســان ســامتی 
ــد.  ــرف می کن ــز برط ــان را نی ــادی انس ــای اقتص ــد، نیازمندی ه ــادابی می ده و ش
باعــث می شــود انســان محتــاج دیگــران نباشــد و عــزت نفــس اش حفــظ شــود. 
یکــی از عواملــی کــه بــه عــّزت انســان آســیب و چالــش جــدی وارد می ســازد، 
فقــر و تهیدســتی اســت. فقــر بــه ظاهــر آراســته انســان خدشــه وارد کــرده و بــه 
طــور کلــی عــزت نفــس و آبــروی انســان را در معــرض تهدیــد قــرار می دهــد. 
بــه همیــن جهــت امــام ســجاد در فــراز از دعــای بیســتم صحیفــه ســجادیه، 
بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده می فرمایــد: »اللهــم ...و ُصــن وجهــی بالیســار، و 
ال تبتــذل جاهــی باإلقتــار، فأســترزق أهــل رزقــک، و أســتعطی شــرار خلقــک«؛ 
»خدایــا! بــا گشــایش در روزی، آبــروی مــرا حفــظ نمــا و عــزت و کرامتــم را بــا 
تنگدســتی مگیــر، مبــادا کــه از روزی خــواران تــو روزی طلبــم و از بدسرشــتان 
ــراز از  ــن ف ــام در ای ــود ام ــه می ش ــه ماحظ ــه ک ــم«. آن گون ــا خواه ــق عط خل
ــا کرامــت  ــد ســبحان آراســتگی ظاهــری زندگــی را – کــه ب نیایشــش از خداون
انســانی نیــز پیونــد دارد- درخواســت فرمــوده اســت. ناگفتــه پیداســت کــه یکــی 
از عوامــل مهــم فقــر و تنگدســتی، بــی کاری اســت. چنانچــه تــاش و فعالیــت، 
ــن  ــتی را از بی ــر و تهیدس ــته، و فق ــال داش ــی بدنب ــت را در زندگ ــر و برک خی

1 . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 14، ص 136.
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می بــرد. پــس در اهمیــت کار و تــاش در اســام جــای تردیــد وجــود نــدارد.
بــا توجــه بــه ایــن نکتــه، بی سروســامانِی ظاهــری اگــر منشــأ آن فقــر و نیــاز 
باشــد بــه ُحســن ظاهــر و کرامــت و شــخصیت انســان ضربــه می زنــد. طبیعــی 
اســت کــه انســان ها، از انســان ناآراســته و ژولیــده کــه ظاهــر نامرتــب، کثیــف 
و بــه هــم ریختــه داشــته باشــد خوششــان نمی آینــد و آن طــوری کــه بایــد، بــه 
او احتــرام نمی گذارنــد. از ایــن رو، امــام معصــوم بــه امــت اســامی آمــوزش 
می دهــد کــه از خداونــد متعــال ُحســن ظاهــر زندگــی را کــه نمــاد بی نیــازی از 
دیگــران اســت، طلــب نماینــد. طبیعــی اســت، حســن ظاهــر زندگــی صرفــًا بــا 
ــارش  ــد تــاش و فعالیــت هــم در کن دعــا کــردن درســت نمی شــود، بلکــه بای

باشــد.
ــل  ــه اص ــر اینک ــاوه ب ــه ع ــت ک ــزی اس ــر چی ــأله فق ــن، مس ــر ای ــزون ب اف
عزت نفــس و کرامــت انســان را بــه چالــش می کشــد، موجبــات نقــص در دیــن، 
تحیّــر در عقــل و بی اعتنائــی مــردم نســبت بــه انســان را نیــز، فراهــم می ســازد. 
امــام علــی بــه پســرش محمــد حنفیــه فرمــود: »فــإنَّ الفقــر منَقَصــٌه للّدیــن، 
ــد  ــن نقصــان ایجــاد می کن ــم در دی ــر ه ــت«1؛ »فق ــٌه للمق ــل، داعی ــٌه للعق مدَهَش
ــم  ــود و ه ــی می ش ــل و کم حوصلگ ــرگردانی عق ــرت و س ــب حی ــم موج و ه
ــر ایــن اســاس، منطــق صحیفــه  ــه فقیــر بی اعتنایــی می کننــد«. ب مــردم نســبت ب
ســجادیه و اســام ایــن اســت کــه بایــد بــا تــاش و فعالیــت مــداوم، بــا فقــر و 
نیازمنــدی مبــارزه کــرد، و نابســامانی های ظاهــری زندگــی را کــه ناشــی از فقــر 

اســت بــر طــرف نمــود.

رفق و مدارا
الف( مدارا با والدین و سپاس گزاری از آن ها

ــکار  ــز ســبک و راه ــی نی ــت خانوادگ ــم تربی ــجادیه در مســأله مه ــه س صحیف
ــی  ــان، قدرشناس ــت انس ــه دارد. گام نخســت در موضــوع تربی ــم و قابل توج مه
ــه در  ــانی ک ــان و کس ــکر از ولی نعمت ــت. تش ــن اس ــپاس گذاری از والدی و س

1 . نهج البالغه، كلمات قصار، شماره 319؛ بحاراالنوار، ج 34، ص 348.



607 بررسیسبكزندگیازمنظرامامسجادوصحیفهسجادیه

دوران طفولیــت، انســان از مراحــم و کمک هــای آن هــا برخــوردار بــوده اســت، 
واجــب اســت. بــه همیــن دلیــل، دعــای بیســت و چهــارم صحیفــه مکّرمــه، بــه 
 ــام ــا ام ــن دع ــده اســت. در ای ــادر اختصــاص داده ش ــدر و م ــرای پ ــا ب دع
ــا والدیــن و قدرشناســی از زحمــات و خدمــات آن هــا را  آداب ســخن گفتــن ب
ــی،....  ــی، و أطــب لهمــا کام ــض لهمــا صوت ــوزد: »اللهــم خفِّ ــه انســان می آم ب
اللهــم اشــکر لهمــا تربیتــی، و أثِبهمــا علــی تکرمتــی، واحفــظ لهمــا مــا حفظــاه 
منــی فــی ِصَغــری«؛ »خدایــا! گفتــار مــرا دربــاره آنــان آرام و کامــم را مؤدبانــه و 
خــوی طبعــم را نــرم گــردان و قلبــم را چنــان متوجــه آنــان فرمــا کــه بــا آن هــا 
رفیــق و مهربــان باشــم و جــزای تربیــت و کرامــت و حفــظ و مراقبــت آن هــا را 
عطــا فرمــا و آنچــه را کــه در کودکــی بــرای مــن نــگاه داشــتند برایشــان محفــوظ 
بــدار«.1 و در فــرازی دیگــر، امــام بــه پیشــگاه قــادر متعــال عرضــه مــی دارد: 
ــدیَّ مــن أن  ــًة ل ، و أعظــم من ــیَّ ــدُم إحســانًا إل ، و أق ــیَّ ــًا عل »فهمــا أوجــُب حق
أقاّصهمــا بعــدٍل«؛ »خدایــا! حــق و احســان و منت هــای پــدر و مــادرم عظیم تــر 
ــی و  ــتاده و تاف ــا ایس ــر آن ه ــون در براب ــن اکن ــه م ــر از آن اســت ک و واجب ت
ــم و  ــر حــق عظی ــه، ب ــدگاه صحیف ــه دی ــه می شــود ک ــم«. ماحظ ــی کن دادخواه
غیرقابــل جبــران والدیــن تأکیــد دارد، لــذا مــدارا و قدرشناســی فرزنــدان از آن هــا 

واجــب اســت.
ب( مدارا با همسایه

اســام در زمینــه همســایه داری دســتورهای مهــم دارد کــه می تــوان از میــان 
فرامیــن نورانــی آن، ســبک و نظــام خــاص همســایه داری را اســتخراج نمــوده، و 
ــا آن حــل و فصــل  ــی را ب ــره زندگ ــا و مشــکات روزم بســیاری از گرفتاری ه
ــازارد،  کــرد. رســول گرامــی اســام فرمــوده اســت: »هرکــس همســایه اش را بی
بــوی بهشــت را استشــمام نخواهــد کــرد و بهشــت بــر او حــرام اســت و جــای 
او در دوزخ خواهــد بــود.« 2 همچنیــن حضــرت فرمــود: »بــه مــن ایمــان نــدارد 

1 . صحیفه سجادیه، دعای24.
2 . محمــد بــن الحســن الحــر عاملــی، وسائل الشــیعه، ج 5، ص 340 و ج 12، ص 127؛ مــن الیحضــره الفقیــه، 

ج 4، ص 13.
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کســی کــه ســیر بخوابــد و همســایه اش گرســنه باشــد.«1 ســپس اضافــه فرمــوده 
ــر و از پشــت ســر و از راســت  ــه همســایه باشــند، از براب ــه »هــر چهــل خان ک
و چــپ. یعنــی از چهــار طــرف تــا چهــل خانــه همســایه هســتند.«2 بــر اســاس 
ایــن بــاور، اگــر انســان مطابــق ایــن دســتورها رفتــار کنــد، در دژی مســتحکم از 
چهــار طــرف قــرار می گیــرد و مــردم بــا عمــل بــه دســتورهای اســام، آن چنــان 
ادبــی را فــرا می گیرنــد کــه نســبت بــه همســایه، امیــن و خدمت گــزار و دلســوز 
می شــوند و زیــان و ســود او را از آن خــود می داننــد. واقعــًا اگــر هــر فــرد، تــا 
ــد، جامعــه ای ســاخته می شــود  ــه بدان ــن گون ــه را از هــر طــرف بدی چهــل خان
ــده محیــط زندگــی یکدیگــر  ــه هــم و حافــظ و نگه دارن کــه همگــی، وابســته ب
ــد  ــایه داری می توان ــه همس ــامی در زمین ــت اس ــن سیاس ــن، ای ــتند.3 بنابرای هس
ــی  ــد آن زندگ ــه براین ــد ک ــه ده ــه ارائ ــجم و یکپارچ ــایه داری منس ــام همس نظ
ــترس و  ــدون اس ــن و ب ــالم، ام ــی س ــرافتمندانه اســت. زندگ ــالمت آمیز و ش مس

ــد. ــع می باش ــیاری از جوام ــته های بس ــروزه از خواس ــه ام ــی ک ــار روان فش
ــایگان و  ــه همس ــد ک ــت می کن ــال درخواس ــدای متع ــجاد از خ ــام س ام

ــدارد: ــق ب ــِک اســامی موف ــه آداب نی ــل ب ــرای انجــام و عم ــتانش را ب دوس
 و وفّقهــم... فــی اِرفــاق ضعیفهــم،... و عیــاده مریضهــم، و هدایــه مسترشــدهم، 
و مناصحــه مستشــیرهم، و تعهــد قادمهــم، و كتمــان أســرارهم، و ســتر عوراتهــم 

و نصــره مظلومهــم؛4
ــن آداب  ــه زیباتری ــه ب ــق بدار...ک ــرا موف ــتان م ــایگان و دوس ــا! همس خدای
ــد  ــا ضعیفــان جامعــه مــدارا کنن ــه کــه ب ــه گون ــد؛ ب ــق گردن زندگــی متخّل
ــانی  ــادت، و کس ــان عی ــند و از مریض هایش ــان بکوش ــع حوایجش و در رف
ــدگان را  ــورت کنن ــد و مش ــت کنن ــتند، هدای ــت هس ــب نصیح ــه طال را ک
ــیده ها را دیــدار  ــفر رس ــخ دهنــد و از س ــه و ناصحانــه پاس خیرخواهان
ــان  ــای آن ــاندن عیب ه ــوده و در پوش ــظ نم ــا را حف ــرار آن ه ــد و اس نماین

1 . محمد بن یعقوب كلینی، اصول كافی، ج 3-4، ص 493.
2 . همان، اصول كافی، ص 494-493.

3 . شهود و شناخت، ج 2، ص 451.
4 . صحیفه سجادیه، دعای26.
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ــانند.  ــاری رس ــه مظلومانشــان ی ــند و ب جــدی باش
ــی و  ــم حقوق ــأله مه ــد مس ــه چن ــام ب ــود، ام ــه می ش ــه ماحظ ــه ک آن گون
اخاقــی همســایه داری اشــاره می  کنــد: مــدارای بــا ضعیفــان، عیــادت مریضــان، 
هدایــت نصیحت پذیــر، پاســخ خیرخواهانــه بــه مشــورت کننده، دیــدن مســافری 
ســفر برگشــته، کتمــان اســرار و پوشــیدن عیــوب و یــاری مظلــوم. نکاتــی کــه در 
کام امــام مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت مهم تریــن معیارهــای جامعــه دینــی 
ــه  ــه فاضل ــی و مدین ــن جامعــه دین ــی عملیاتی شــدن، بهتری اســت کــه در صورت
ــا ضعیفــان جامعــه  ــدارای ب ــن، رفــق و م ــر ای ــزون ب ــه وجــود مــی آورد. اف را ب
ــل  ــه اص ــان، س ــی آن ــای زندگ ــا و خأه ــه گرفتاری ه ــردن ب ــای نک و بی اعتن

اساســی را بــه دنبــال دارد:
1.گوارا بودن زندگی عمومی و پیدایش امنیت؛

2. از بین بردن فساد از ناحیه فقر؛
3. حل مشکل تهی دستان.

ــه  ــن س ــک از ای ــه هری ــم ک ــی، در می یابی ــول اساس ــن اص ــت در ای ــا دق ب
ــای  ــه مدیریت ه ــت ک ــع اس ــیاری از جوام ــاده بس ــکات فوق الع ــل، از مش اص
ــام  ــب اس ــن مکت ــد، و ای ــا وامانده ان ــن معضل ه ــل ای ــی در ح ــی کنون اجتماع
اســت کــه بــا تحریــک عواطــف و ترغیــب بهره منــدان از مــال و مکنــت، آنــان 

ــد.1 ــرا می خوان ــه ف ــتان جامع ــک تهی دس ــه کم را ب

دوری از اخالق و افعال ناهنجار
ــه  ــق ب ــام ســجاد، تخلُّ یکــی از مؤلفه هــای ســبک زندگــی در صحیفــه ام
اخــاق انســانی و اجتنــاب از ناهنجاری هــا و رذیلت هــای اخاقــی اســت. دعــای 
ــم  ــاخصه مه ــن ش ــل ای ــن متکّف ــام زین العابدی ــجادیه ام ــه س ــتم صحیف هش
اســت. بــه ایــن معنــا کــه دعــای هشــتم صحیفــه، ســبک زندگــی اخاق مدارانــه 
ــزوم  ــام ل ــوای ام ــای پرمحت ــن دع ــد. ای ــرار می ده ــان ق ــای انس ــش پ را پی
اجتنــاب از رذایلــی همچــون هیجــان حــرص، شــّدت غضــب، بیمــاری 

1. شهود و شناخت، ج 2، ص 453.
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ــاه و  ــمردن گن ــی، کوچک ش ــودن، بدخلق ــع نب ــری، قان ــد، کم صب ــک حس مهل
ــری در  ــال، کم صب ــوان مث ــه عن بزرگ شــمردن طاعــت را تحــت پوشــش دارد. ب
ــا  ــی ب ــد در زندگ ــان بای ــد، انس ــه می کن ــا مواج ــا چالش ه ــان را ب ــی، انس زندگ
ســختی ها و مشــکات مبــارزه کنــد و گرنــه در گرفتاری هــای طاقت فرســا 
ــا اســتمداد از نصــرت الهــی خــود را قــوی  ــذا بایــد ب کمــرش خــم می شــود، ل
ــود را در  ــه خ ــه روحی ــت ک ــه اس ــوی و باحوصل ــان ق ــازیم. انس ــد س و نیرومن
ــرد.  ــه در می ب ــالم ب ــان س ــه ج ــازد و از معرک ــرد نمی ب ــخت نب ــای س میدان ه
بــه قــول یکــی از صاحب نظــران، »الّرجــل القــوّی التُحرقــه نــار الّشــداید«1 ایــن 

ــوزاند. ــان را نمی س ــختی ها آن ــش س ــه آت ــت ک ــد اس ــزرگ و نیرومن ــردان ب م
موضــوع دیگــری کــه از اخــاق مذمــوم بــه شــمار مــی رود، کوچک شــمردن 
گنــاه و بزرگ دانســتن طاعــت و بندگــی اســت. ایــن بــاور کــه انســان لغزش هــای 
خــودش را ناچیــز پنــدارد و طاعتــش را بــزرگ، آفتــی اســت کــه گریبــان بعضــی 
ــر انســان عــارض شــود،  ــت ب ــن حال ــرد. اگــر ای ــن را می گی از انســان های مؤم
انســان را گرفتــار غــرور و خودبزرگ بینــی می کنــد. مغنیــه از اندیشــمندان بــزرگ 
ــی  ــک فیلســوف چین ــا از ی ــه ای زیب ــه الســجادیه جمل شــیعه در فی ظــلال الصحیف
آورده اســت کــه: »والشــیء یهــم االنســان الـّـذی الیهتــم بشــیء«2 بــرای انســان 
ــد  ــان نبای ــت. انس ــم نیس ــزی مه ــچ چی ــد، هی ــت نمی ده ــزی اهمی ــه چی ــه ب ک
ــه  ــی ب ــد. بی اعتنای ــی کن ــود بی اعتنای ــردار خ ــال و ک ــون و اعم ــیاء پیرام ــه اش ب
ــه گناهــان کبیــره می شــود. از این روســت کــه  گناهــان صغیــره، کم کــم منجــر ب
امــام ســجاد در فــراز از دعــای خــودش از »اســتصغار المعصیــه و اســتکبار 
ــاه  ــد پن ــه خداون ــاه و بزرگ شــمردن طاعــت( ب الطاعــه«3 )کوچــک شــمردن گن
می بــرد و بــه پیــروان خــودش نیــز، ایــن هشــدار را می دهــد کــه ابتــا بــه ایــن 

بیمــاری، مهلــک و خطرنــاک اســت کــه بایــد از آن اجتنــاب نمــود.
نکتــه دیگــری کــه نیــک بایــد مــورد توجــه باشــد ایــن اســت کــه، هنجارهای 

1 . محمدجواد مغنیه، فی ظالل الصحیفه السجادیه، ص 92. 
2 . همان.

3 . صحیفه سجادیه، دعای 8، فراز 2.
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اخاقــی مثــل تواضــع، فروتنــی، خدمــت بــه بنــدگان خــدا و دوســتان، خــوب و 
ارزشــمند اســت؛ در صورتــی کــه بــا عــزت نفــس انســان تعــارض پیــدا نکنــد. 
گاهــی برخــی از افــراد بــه نحــوی تواضــع بــه خــرج می دهنــد یــا بــه نحــوی 
در خدمــت بــه دیگــران تــاش می کننــد کــه زمینــه ســوء اســتفاده یــا خــواری 
ــوایان  ــرم و پیش ــر اک ــذا پیامب ــازد. ل ــادر می س ــان متب ــه اذه ــس را ب ــت نف و ذل
ــد،  ــد باش ــا بای ــا کج ــی و ت ــه مواقع ــه تواضــع در چ ــد، ک ــار داده ان ــی، معی دین
ــد.  ــد باش ــدازه بای ــه ان ــا چ ــردم ت ــتان و م ــه دوس ــردن ب ــت و کار ک ــا خدم ی
پیامبــر اکــرم فرمــود: »طوبــی لمــن تواضــع فــی غیرمنقصــٍه، و أذلَّ نفســه فــی 
ــه  ــه در حــدی ک ــی ن ــد، ول ــه حــال کســی که تواضــع کن غیرمســکنٍه« خوشــا ب
خــود را در انظــار مــردم خــوار کنــد و خوشــا بــه حــال آن کــس کــه خویشــتن را 
خــوار ببینــد، ولــی نــه آنکــه خــود را در دیــدگان مردمــان ناتــوان و تهی دســت 
بنمایانــد.1 در حدیــث دیگــر از امــام صــادق آمــده اســت کــه: »أُخــدم أخــاک، 
فــإن اســتخدمک فــا« بــه بــرادر دینیــت خدمــت کــن، ولــی اگــر خواســت تــرا 
ــن اســاس، از  ــر ای ــن.2 ب ــد(، خــودداری ک ــتفاده نمای ــه کار بکشــد )ســوء اس ب
ــزت  ــد ع ــان بای ــه انس ــود ک ــتنباط می ش ــن اس ــر آن چنی ــث و نظای ــن احادی ای
نفــس داشــته باشــد، و حــق نــدارد عــزت نفــس خــود را بــه بهانه هــای واهــی 
ــه تمســخر و ســوء اســتفاده دیگــران را  از دســت بدهــد و کاری کنــد کــه زمین

فراهــم نمایــد.
چنانچــه حــق نــدارد هنجارهــا و ارزش هــای مقبــول جامعــه را نادیــده گرفتــه 
ــرع  ــد ش ــه از دی ــود در جامع ــردن خ ــت نما ک ــد. انگش ــی کن ــه آن بی اعتنای و ب
یــک ناهنجــاری اســت کــه بایــد از آن پرهیــز نمــود. در روایتــی آمــده اســت کــه: 
»إّن شــرَّ عبــاد اهلل، ألمشــاُر إلیــه باألصابــع« بدتریــن بنــدگان خــدا، کســی اســت 

ــه انگشــت نما باشــد.3 ک

ــوار،  1 . میــرزا حســین النــوری الطبرســی، مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل، ج 11، ص 301؛ بحاراالن
ج 74، ص 92.

2 . مستدرک الوسائل، ج 12، ص 428 ؛ بحار االنوار، ج 71، ص 178.
3 . بحاراالنوار، ج 13، ص 376 و ج 67، ص 111.
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دوری از رفاه زدگی و اسراف
یکــی از مؤلفه هــای ســبک زندگــی در صحیفــه، اجتنــاب از رفاه زدگــی، 
ــی  ــًا یک ــراف یقین ــت. اس ــراف1 اس ــدن در دام اس ــار ش ــایش طلبی و گرفت آس
ــروز  ــه اســامی ام ــی اجتماعــی جامع ــه زندگ ــای اســت ک ــات و چالش ه از آف
ــه  ــه در جامع ــای ک ــت و پاش ه ــت. ریخ ــرار داده اس ــد ق ــرض تهدی را در مع
اســامی وجــود دارد، تأســف برانگیز اســت. امــام ســجاد در صحیفــه اش، از 
جملــه چیزهــای کــه بــه خداونــد متعــال پنــاه می بــرد، اســراف اســت: »و نعــوذ 
بــک مــن تنــاول اإلســراف«2 خدایــا، پنــاه می بریــم بــه تــو از دســت یازیدن بــه 
ــه مســأله اجتنــاب  اســراف. در دعــای بیســتم )مکارم االخــاق( نیــز حضــرت ب
ــرا از  ــا! م ــَرف« خدای ــن السَّ ــی م ــد: »وامنعن ــوده می فرمای ــاره نم ــراف اش از اس
ــه  ــن اینک ــد ضم ــای خداون ــراف در نعمت ه ــان، اس ــازدار. بدین س ــراف ب اس
اتــاف و کفــران نعمــت بــه شــمار مــی رود، بــا ســبک زندگــی اســامی منافــات 
دارد. از نظــر قــرآن اســراف و تجــاوز از حــد اعتــدال بــه ویــژه در امــور اقتصادی 
موجــب محرومیــت انســان از محبــت خــدا می شــود. قــرآن می فرمایــد: 
ــن  ــه دیگــر مجــدداً همی ــه الیحــّب المســرفین«3 و در آی ــوا...و التســرفوا إنّ »کل
موضــوع و پیامــد آن کــه محرومیــت از محبــت خداســت را مطــرح می کنــد: »و 
کلــوا واشــربوا والتســرفوا إنــه الیحــب المســرفین« بخوریــد و بیاشــامید و لکــن 
ــه  ــن دو کریم ــدارد. ای ــت ن ــراف گران را دوس ــد اس ــه خداون ــد ک ــراف نکنی اس
ــرده  ــان ک ــت الهــی بی ــت از محب ــد اســراف را محرومی ــه وضــوح پیام ــی ب قرآن

ــز می رســانند. ــن، حرمــت اســراف را نی ــر ای ــه عــاوه ب اســت ک
ــراف در  ــدم اس ــای ع ــه معن ــه ب ــه ک ــراف همان گون ــه، اس ــر اینک ــه آخ نکت

ــرآن  ــراف در ق ــد. اس ــام می ده ــان انج ــه انس ــت ك ــر كاری اس ــد در ه ــاوز از ح ــای تج ــه معن ــراف، ب 1 . اِس
كریــم بــه معنــای زیــاده روی در امــور اقتصــادی، زیــاده روی در گنــاه و در بســیاری از مــوارد بــه معنــای مطلــق 
زیــاده روی در كاری اســتعمال شــده اســت. بــرای آگاهــی از آثــار بــد اســراف، مــوارد و مصادیــق آن در قــرآن، 
)ر.ک: اكبــر هاشــمی رفســنجانی و محققــان مركــز فرهنــگ و معــارف قــرآن، فرهنــگ قــرآن، ص 271 تــا 280.(

2 . صحیفه سجادیه، دعای8.
3 . سوره انعام، آیه 141.



613 بررسیسبكزندگیازمنظرامامسجادوصحیفهسجادیه

خــوردن اســت، عــدم اســراف در بخشــش را نیــز می رســاند.1 ازایــن رو، نبایــد 
در مصــرف مــال و ســرمایه افــراط و تفریــط کــرد. زیــرا تفریــط ســخت گیری بــر 
خانــواده و افــراط همــان اســراف اســت. پیامــد مهــم اســراف، فقــر و تهی دســتی 
اســت. »هرچنــد بــه دســت آوردن مــال مشــکل اســت، ولــی نگهــداری از آن و 
ــوارد،  ــیاری از م ــال مشــکل تر اســت«2 در بس ــل م ــه، از تحصی ــل در هزین تعدی
ــداری  ــر از آن مق ــد، کمت ــت می آی ــه دس ــه ب ــه آنچ ــت ک ــدان معناس ــراف ب اس
ــواده و  ــه خان ــری بودج ــری آن، کس ــد قه ــی رود و پیام ــت م ــه از دس ــت ک اس
بدهــکاری و ســختی خواهــد بــود؛ پــس می تــوان گفــت: جلوگیــری از اســراف، 

خــود نقــش مهمــی در فقرزدایــی دارد.3

رعایت حقوق افراد
ــاه  ــا« پن ــت أیدین ــن تح ــه4 لم ــوء الوالی ــن ...س ــک م ــوذ ب ــی أع ــم إن »الله
می بــرم بــه تــو خدایــا! از بدرفتــاری بــا زیردســتان چــه عیــال و فرزنــد باشــند، 
چــه نوکــر، خــادم، کارگــر و رعیــت کــه حقــوق همــه آن هــا الزم الّرعایــه اســت 
ــت و  ــود.5 ریاس ــتفاده نم ــوء اس ــا س ــاره این ه ــدرت و زور درب ــتی از ق و نبایس
سرپرســتی بــد در برابــر ریاســت و سرپرســتی خوب قــرار دارد. معنای سرپرســتی 
بــد، ایــن اســت کــه فــرد مســئول حقــوق الزم افــراد زیردســت را بــا انصــاف و 
عدالــت مراعــات نمی کنــد، کســی کــه بــا دروغ، حیلــه، نیرنــگ، اشــاعه فحشــا، 
ــای  ــت نکــردن حــق آزادی و ارزش ه ــی و رعای ــت، خودبزرگ بین ــم و جنای ظل
ــه ســوء  ــه دهــد، ب ــت خــود ادام ــه ریاســت و والی ــراد زیردســت، ب انســانی اف

والیــت گرفتــار شــده اســت.6

1 . ناصر مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج6، ص 16.
2 . حسن ممدوحی كرمانشاهی، شهود و شناخت، ج 2، ص 272.

3 . همان.
ــه معنــای سرپرســتی آمــده اســت. در  ــا فتــح واو، ب ــه معنــای نصــرت و یــاری، و ب ــه كســر واو ب 4 . والیــت ب

ــت. ــور اس ــتی منظ ــی سرپرس ــای دوم یعن ــا معن این ج
5 . صحیفه سجادیه، دعای8؛ .سید احمد فهری، شرح و ترجمه، صحیفه سجادیه، ص 454. 

6 . سید حمید فتاحی، صحیفه كامله سجادیه همراه با پیام ها پاسخگوی به نیازهاص 113-112.
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دفاع از حق و کیان اسالم
ــبغ  ــک و أس ــا بقّوت ــد حمات ه ــک، و أیّ ــلمین بعّزت ــور المس ــن ثغ »وحصِّ
تهــم، واشــحذ أســلحتهم، واحــرس  عطایاهــم مــن ِجَدتِــک«.... و کثّــر عدَّ
حوزتهــم...«؛1 »خدایــا! عــزت خــود را حافــظ و نگهبــان مرزهــای مســلمانان قرار 
ــان را از قــدرت خــود  ــه قــوت خــود تأییــد و عطایــای آن ــان را ب بــده و مرزبان
فــراوان گــردان. عــده آنــان را بســیار و اســلحه آنــان را بـُِـّران و حــوزه حفاظتــی 

ــوظ دار«. ــا را محف آن ه
بینــش عمیــق امــام ســجاد واقعــاً فوق العــاده اســت، ایــن دعــا در زمانــی بــوده 
کــه حاکمیــت اســامی در دســت حاکمــان فاســد و ســتمگر بنی امیــه بــود. ســربازان 
و مــرزداران کشــور اســامی همــه تحــت فرماندهــی بنی امیــه بودنــد و در عیــن حــال 
امــام آن هــا را این گونــه دعــا می کنــد. ایــن، بــرای ایــن اســت کــه بــرای امــام اصــل 
و کیــان اســام مهــم اســت. دیــن اســام و امــت جــدش پیامبراکــرم مهــم اســت، 
ــق،  ــن مســأله، از بینــش عمی ــد. ای ــان اموی هــا حکومــت می کردن ــد در آن زم هرچن

دوراندیشــی و جهان بینــی وســیع و همه جانبــه امــام ســجاد حکایــت دارد.
ــای  ــاع از مرزه ــأله دف ــجاد در مس ــام س ــع ام ــی موض ــل و بررس تحلی
ــرزداران  ــای م ــه دع ــو ب ــام از یکس ــت. ام ــب اس ــامی جال ــت اس ــور و ام کش
کشــور اســامی می پــردازد، و نصــرت آنــان را از خداونــد درخواســت می کنــد. 
ــرد.  ــاد نمی ب ــان را از ی ــربازان آن ــمنان اســام و س ــن دش ــر، نفری از ســوی دیگ

حضــرت می فرمایــد:
ــم و  ــل دوابّه ــع نس ــم، واقط ــالب ِرجاله ــس أص ــائهم، و یبّ ــام نس ــم أرح ــم َعقِّ ألله
أنعامهم،...أللهــم و قــوِّ بذالــک محــال أهــل الســالم، و حّصــن بــه دیارهــم و ثّمــر بــه 
أموالهم،...حتــی الیعبــد فــی بقــاع الرض غیــرک، و التعّفــر لحــدٍ منهــم جبهــه دونــک.

خداونــدا! زنــان و مــردان دشــمنان اســام را عقیــم گــردان و نســل چهارپایــان آنان 
را قطــع فرمــا و هرگــز بــه آســمان آن هــا بــارش و بــه زمیــن آن هــا ُرویــش عطــا 
مفرمــا. خدایــا! دیــار مســلمانان را همــواره محفــوظ بــدار و امــوال آنــان را پربــار 
گــردان و نصیــب بندگــی و خلــوت بــا خــود را بــه ســبب جنگیــدن بــا دشــمنان 
اســام، چنــان بــر آنــان بگســتران کــه در هیــچ گوشــه از ســطح گســترده زمین به 

1 . صحیفه سجادیه، دعای 27.



615 بررسیسبكزندگیازمنظرامامسجادوصحیفهسجادیه

جــز تــو عبــادت نگــردد و هیــچ پیشــانی بــرای غیــر تــو بــر خــاک نســاید.
از این فرمایش امام دو نکته مهم استفاده می شود:

ــگ  ــدرت؛ جن ــرای ق ــگ ب ــه جن ــرای خــدا مجــوز دارد و ن ــگ ب ــف( جن ال
فقــط بایــد بــرای خــدای متعــال و نشــر فرهنــگ توحیــد باشــد، نــه قدرت طلبــی 
ــگ  ــذا اگــر جن ــت. ل ــح خــاک و گســترش قلمــرو حاکمی و کشورگشــایی و فت
ــدس اســت و  ــد مق ــتی باش ــد و یکتاپرس ــگ توحی ــج فرهن ــدا و تروی ــرای خ ب

ــی دارد. ــد را در پ رضــای خداون
ب( نابــودی کافــران زمینه ســاز جامعــه توحیــدی اســت، جنــگ بــا دشــمنان 
خــدا و یکتاپرســتی، جنــگ بــا طاغــوت و الحــاد اســت و بــه جامعــه توحیــدی 

ــد. و خداپرســتی کمــک شــایان می کن

نتیجه 
از مجمــوع مطالــب ایــن نوشــتار بــه ایــن نتیجــه می رســیم، صحیفــه ســجادیه کــه 
ــی  ــع دین ــاب در مناب ــن کت ــن و جامع تری ــه مهم تری ــم و نهج البلاغ ــرآن کری ــس از ق پ
بــه شــمار مــی رود، در مــورد روش زندگــی بشــر، ســبک خاصــی ارائــه نمــوده کــه 
از آن بــه »ســبک زندگــی صحیفــه ســجادیه«، یــا »ســبک زندگــی اهل بیــت« تعبیــر 
می کنیــم. ســبک زندگــی صحیفــه، دارای پنــج مبنــای تئوریــک و نظــری اســت کــه 
عبارتنــد از: توحیــد، نبــوت، معــاد، عــدل و امامــت. ایــن پنــج اصــل اعتقــادی کــه 
ــه ســبک  ــد، ب ــه شــمار می رون ــه ب ــی  صحیف ــای ســبک زندگ ــا و زیربناه از پایه ه

زندگــی صحیفــه، هویــت دینــی، اســامی و توحیدمحــور داده اســت. 
ــبک  ــر، س ــن فوق الذک ــول بنیادی ــه اص ــزام ب ــد الت ــر، پیام ــارت دیگ ــه عب ب
زندگــی بــا عناصــر و مؤلفه هــای چــون: اعتــدال، ســپاس گزاری از ولــی نعمــت، 
ایمــان اکمــل و یقیــن برتــر، دعــا و نیایــش، تــاش و فعالیــت، رفــق و مــدارا، 
تعلیــم و تربیــت و دفــاع از حــق و کیــان اســام اســت. بدیــن ترتیــب، ســبک 
ــاخصه های  ــا و ش ــه مؤلفه ه ــود ک ــی و اســامی می ش ــی دین ــی، در صورت زندگ

مطــرح شــده در صحیفــه ســجادیه را دارا باشــد.
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اقتصاد مطلوب در اندیشه امام سجاد
سعیدمقدم1

چکیده
ــوب  ــای مطل ــوب، مســتلزم وجــود نهاده ــه مطل ــه جامع دســت  یابی ب
ــه عنــوان یکــی از  و آرمانــی در آن جامعــه می باشــد. نهــاد اقتصــاد ب
مهم تریــن ارکان جامعــه نقــش بــه ســزایی در تحقــق جامعــه آرمانــی 
دارد. در ایــن نوشــتار بــه بررســی الگــوی اقتصــاد مطلــوب در اندیشــه 
امــام ســجاد بــا روش تحلیــل متــن می پردازیــم. ترســیم خانــواده 
مطلــوب بــر اســاس ویژگی هــا و ارائــه راهکارهــای تحقــق ایــن نهــاد 

از اهــداف ایــن پژوهــش بــه شــمار مــی رود.
هــدف از تالش هــای اقتصــادی انســان در اندیشــه امــام ســجاد فقط 
ــدا کــردن  ــا پی ــا ب ــن فعالیت ه ــادی نیســت بلکــه ای ــع نیازهــای م رف
ارزش اخالقــی مثبــت، واســطه ای در جهــت تقــرب بــه خــدا به  شــمار 
ــایر  ــای س ــجاد زیربن ــام س ــدگاه ام ــاد از دی ــاد اقتص ــی رود. نه م
نهادهــا بــه شــمار نمــی رود، بلکــه ایــن نهــاد از آنجایــی کــه بــا رفــع 
ــی فراهــم  ــه بندگــی را در جامعــه آرمان نیازهــای مــادی مــردم زمین

می کنــد، مطلوبیــت می یابــد.
ــام ســجاد، اهــداف،  ــاد اقتصــاد، اندیشــه ام ــدی:  نه واژگان کلی

ــا. راهکاره

مقدمه
ــخ  ــدای تاری ــران از ابت ــیاری از متفک ــه بس ــی دغدغ ــه آرمان ــی جامع طراح
ــع  ــی جوام ــازی و پویای ــدن س ــزایی در تم ــر به  س ــت و تأثی ــوده اس ــریت ب بش

1 . دانشجوی دكترای دانش اجتماعی مسلمین دانشگاه باقرالعلوم.
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داشــته اســت. دســتیابی بــه جامعــه آرمانــی مســتلزم وجــود نهادهــای آرمانــی در 
ــد.  ــه می باش ــک جامع ی

نهــاد اقتصــاد بــا مبانــی ســکوالر نگاهــی مــادی بــه تبییــن رفتارهــای انســانی 
ــوی و  ــاد معن ــت از ابع ــان و غفل ــه انس ــادی ب ــرش م ــد نگ ــردازد. بی تردی می پ

ــدارد. اخــروی جــز تحلیل هــای نادرســت اســت و ره   آوردی ن
امــام ســجاد بــا بهــره گرفتــن از منبــع وحیانــی و برخــورداری از مبانــی 
قدســی بــا نگرشــی جامــع بــه رفتارهــای انســان و از جملــه رفتارهــای اقتصــادی 
ــاد  ــر نه ــق ه ــردازد. تحق ــی می پ ــاد اقتصــادی آرمان ــیمی روشــن از نه ــه ترس ب
ــا آن اهــداف در  ــه طراحــی اهــداف و راهکارهــای متناســب ب ــی منــوط ب آرمان
جامعــه می باشــد. نهــاد اقتصــاد، نیازهــای مــادی انســان بــه طبیعــت را بــرآورده 
ــی  ــه آرمان ــک جامع ــان در ی ــادی انس ــای اقتص ــدف از تاش ه ــا ه ــد. ام می کن
اندیشــه امــام ســجاد فقــط رفــع نیازهــای مــادی نیســت بلکــه ایــن فعالیت هــا 
بــا پیــدا کــردن ارزش اخاقــی مثبــت واســطه ای در جهــت تقــرب بــه خــدا بــه 
ــا  ــاد اقتصــاد در اســام ب ــز نه ــی موجــب تمای ــن ویژگ ــی رود. و همی ــمار م ش

ــادی می گــردد. ــب م ســایر نهادهــای اقتصــادی مکات
ــی را  ــای اجتماع ــدف فعالیت ه ــه ه ــک جامع ــی در ی ــاد آرمان ــی نه طراح
ــد  ــی را تســهیل می کن ــاد آرمان ــه نه ــتیابی ب ــرای دس ــزی ب مشــخص و برنامه ری
و بــه نقــد نهادهــای فعلــی و معیــوب جامعــه می پــردازد و نقــش بســیار مهمــی 

در تمــدن ســازی دارد.
بــا توجــه بــه اهمیــت و ضرورتــی کــه ترســیم نهــاد اقتصــاد آرمانــی دارد. مــا 
ــه ویژگی هــای نهــاد اقتصــاد آرمانــی در جامعــه دینــی  ــه دنبــال پاســخ گویی ب ب
ــی و  ــدف غای ــی چــه ه ــاد اقتصــاد آرمان ــام ســجاد هســتیم. نه ــر ام از منظ
اهــداف واســطه ای دارد؟ چــه راهکارهایــی بــرای تحقــق اهــداف نهــاد اقتصــاد 

در کام امــام ســجاد بیــان شــده اســت؟
ــق  ــده تحقی ــام ش ــف انج ــع مختل ــه در مناب ــت  جویی ک ــه جس ــه ب ــا توج ب
مســتقیمی کــه بــه ایــن موضــوع پرداختــه باشــد یافــت نشــد در ایــن مقالــه بــا 
ــه  ــف و ارائ ــجاد در توصی ــام س ــجادیه و کام ام ــه س ــه صحیف ــه ب مراجع
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اقتصــادی آرمانــی در اندیشــه امــام ســجاد بــا توجه بــه اهــداف و راهکارهای 
ــق آن اهــداف هســتیم. تحق

هدف نهایی اقتصاد
نظــام اقتصــادی اســام هماهنــگ بــا فطــرت انســان، انگیــزه ســود طلبــی و 
منفعــت خواهــی بشــر را در امــر تولیــد می پذیــرد؛ امــا می کوشــد انســان را بــه 
ــه تدریــج  ــراد جامعــه ب ــه طــوری کــه اف ــر ســوق دهــد؛ ب ســوی اهدافــی باالت
ــه  ــای جامع ــخصی، نیازه ــع ش ــود و نف ــای خ ــن نیازه ــزه تأمی ــر انگی ــزون ب اف
ــی  ــت و بندگ ــزه طاع ــا انگی ــته، ب ــی دانس ــؤولیت اجتماع ــوم را مس ــاه عم و رف
خداونــد بــه فعالــت تولیــدی بپردازنــد. در مراتــب عالی تــر، مطلــوب ایــن اســت 
ــن  ــته و در ای ــه خــود نگریس ــد ب ــیله تولی ــل و وس ــگاه عام ــان در جای ــه انس ک
ــرده، در  ــوش نک ــان را فرام ــن جه ــدگار ای ــی آفری ــی یعن ــد حقیق ِّ ــد، مول فراین

ــردارد.1 ــه او گام ب ــرب ب ــی و ق ــای حق تعال ــیر رض مس
در جامعــه آرمانــی افــراد در همه چیــز حتــی مــال و دارایــی دنیــا قصــد قربــت 
می کنــد و آن را وســیله رســیدن بــه جــوار رحمــت الهــی و پیوســتن بــه قــرب او 
ْلــَت لـِـی مِــْن متاع هــا بُْلَغــه  لْتَنـِـی مِــْن حطام هــا، َو َعجَّ گردانــد: »َو اْجَعــْل َمــا َخوَّ
إِلـَـی ِجــَوارِک َو ُوْصَلــه إِلـَـی ُقْربـِـک َو َذرِیَعــه إِلـَـی َجنَّتـِـک«2  آن توشــه ناچیــز دنیــا 
کــه بــه مــن دادی و متاعــی کــه در ایــن دنیــا ارزانیــم داشــته ای، وســیله رســیدن بــه 

جــوار و پیوســتن بــه مقــام قــرب و رســیدن بــه بهشــت قــرار بــده.3

اهداف واسطه ای نهاد اقتصاد 
1� عدالت اقتصادی

ــت در  ــراری عدال ــام، برق ــادی اس ــاد اقتص ــداف نه ــن اه ــی از مهم تری یک
حــوزه اقتصــادی اســت. تأکیــد نظــام اســامی بــر عــدل یکــی از مشــخصه های 

1 . محمد جواد خلیلیان، شاخص های توسعة اقتصاد از دیدگاه اسالم، ص 103.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 30، فراز 6.

3 . علی بن حسین، صحیفه كامله سجادیه، ص 142.
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ایــن نظــام در مقایســه بــا نظام هــای دیگراســت و علــت وجــود قوانیــن حاکــم 
ــا توجــه  ــوان ب ــراد و نهادهــای اقتصــادی اســام را می ت ــار اقتصــادی اف ــر رفت ب

بــه مفهــوم عــدل درک نمــود.
این کــه عــدل موجــب رضــای خــدا و بی عدالتــی موجــب ناخشــنودی ذات 
باری تعالــی اســت، باعــث می گــردد کــه رفتــار مســلمان جهــت، مفهــوم و تأثیــر 
پیــدا کنــد. مطابــق افــکار غربــی، عدالــت عبــارت از کیفیــت رفتــار یــک فــرد بــا 
دیگــران اســت و تنهــا در رابطــه بــا ســایرین می توانــد غیرعادالنــه تلقــی گــردد، 
ــه  ــد ناعادالن ــا خــود او نیــز می توان ــار یــک فــرد ب ــی کــه در اســام رفت در حال

بــه حســاب آیــد.1
مفهوم  شناسی عدالت اقتصادی

بــرای عــدل، معانــی گوناگونــی، چــون »رعایــت تســاوی و دوری از تبعیــض« 
و »رعایــت حقــوق دیگــران« برشــمرده اند؛ امــا عــدل گاهــی در معنایــی جامع تــر 
بــه کار مــی رود کــه معانــی یــاد شــده را نیــز در برمی گیــرد: قــرار دادن افــراد و 

اشــیاء در جایــگاه شایســته خــود.2
ــت.  ــه اس ــه کار رفت ــف ب ــع مختل ــامی در مواض ــگ اس ــن واژه در فرهن ای
بخشــی از ایــن مــوارد عبــارت اســت از: عــدل الهــی، عدالــت فــردی، عدالــت 

ــت اقتصــادی. ــی و عدال ــت سیاس ــی، عدال اجتماع
ــا و درآمدهــای  ــری از ثروت ه ــهم ب ــق س عدالــت اقتصــادی دربــاره ح
ــن  ــه حــق خــود در ای ــس ب ــر ک ــه ه ــد ک ــد می آی ــی پدی ــه اســت و وقت جامع
زمینــه دســت یابــد. ناگفتــه پیداســت کــه مفاهیــم عــدل و تعــادل تفــاوت دارد. 
تعــادل بــرای بیــان ویژگــی »خــودکار بــودن« نظــام اقتصــادی ســرمایه داری بــه 
کار مــی رود و زمانــی تحقــق می یابــد کــه مجمــوع برآینــد نیروهــای موجــود بــه 
ســکون موقــت یــا پایــداری بیانجامــد. ایــن ســکون بــا عدالــت تــازم منطقــی 
نــدارد؛ بــه عبــارت دیگــر، تعــادل می توانــد هنگامــی کــه بیشــترین بخــش منابــع 
ــام  ــر نظ ــوان تغیی ــان از ت ــت و محروم ــراد اس ــن اف ــت کم تری ــه در دس جامع

1 . عباس میرآخور، مقاالتی در اقتصاد اسالمی، ص 61.
2 . علی اصغر هادوی نیا، معنویت و اقتصاد، تهرانص 83.
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ــدم  ــت و ع ــدار اس ــادل ناپای ــن تع ــه ای ــد. البت ــق یاب ــد، تحق ــود بی بهره ان موج
ــرد.1 ــش می ب ــادل پی ــه ســمت عــدم تع ــا نظــام را ب ــه درآمده ــع عادالن توزی

عدالــت فــردی کــه بــا یکــی از مراتــب معنــوی فــرد در ارتبــاط اســت، بــه 
تنظیــم ســاختار انگیزشــی می پــردازد و بــدون در نظــر گرفتــن عوامــل خارجــی 
ــت  ــق عدال ــی تحق ــوی و اخــروی انســان، در پ ــاد معن ــه ابع از مســیر توجــه ب
ــی در  ــای اخاق ــه منشــأ بســیاری از ارزش ه ــی ک ــن ویژگ اقتصــادی اســت. ای
اســام اســت، انســان را از ثروت انــدوزی و تکاثــر بــاز مــی دارد و بــه بخشــش 

ــد. ــاق فرامی خوان و انف
ــه عــدل را در  ــی، توجــه ب ــوان پیشــوای جامعــه دین ــه عن ــام ســجاد ب ام
تمــام حوزه هــای زندگــی بشــر، از جملــه در حــوزه اقتصــاد را رهــاورد بــزرگ 
ــد بســط و گســترش  ــد و از خداون ــی می کن ــن معرف حکومــت صالحــان و متقی
ــه  ــی بِِحْلی ِ ــِه، َو َحلِّن ِ ــٍد َو آل ــی ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــمَّ َص ــد: اللَُّه ــا می کن ــدل را تقاض ع
الِِحیــَن، َو أَلْبِْســنِی زِینَــه الُْمتَّقِیــَن، فـِـی بَْســِط الَْعــْدِل،2  خداونــدا، بــر محمــد  الصَّ
و خانــدان او درود فرســت، و مــرا بــه زیــور شایســتگان آراســته ســاز، و زیــب 

ــر قامتــم[ بپوشــان در گســترش عــدل.3 پارســایان ]ب
آثار بی عدالتی

ــل  ــده تکام ــن دو پدی ــت. ای ــی اس ــاورد بی عدالت ــدوزی ره ــر و ثروت ان فق
معنــوی و تربیتــی انســان را تهدیــد می کنــد. نظامــی کــه در آن همــه انگیــزه مــردم 
ســودجویی اســت، از حالــت انســانی خــارج می شــود و بــه حکومــت اقلیــت توانگر 
می انجامــد. فقــر بــه کاهــش منزلــت اجتماعــی، بهره منــد نشــدن افــراد از حقــوق 
اجتماعــی و سیاســی و نادیــده گرفتــن شــدن شــخصیت انســانی آنــان می انجامــد. 
بنابرایــن وقتــی عدالــت اقتصــادی در شــمار اهــداف اقتصــادی یــک نظــام اقتصــادی 

قــرار می گیــرد، امــکان ارتقــای ابعــاد معنــوی ـ تربیتــی افــراد را نویــد می دهــد.4

1 . همان، ص 85.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 20، فراز 10.
3 . علی بن حسین، همان، ص 98.
4 . علی اصغر هادوی نیا، همان، ص 88.
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عناصر عدالت
ــت  ــود را عدال ــدف خ ــادی ه ــای اقتص ــی نظام ه ــت تمام ــه داش ــد توج بای
ــن رو،  ــد. از ای ــاف اساســی دارن ــا یکدیگــر اخت ــی در تفســیر آن ب ــد ول می دانن
ــام  ــک نظ ــدگاه ی ــت از دی ــل در عدال ــر دخی ــان عناص ــت دارد بی ــه اهمی آنچ
اقتصــادی اســت. اســام عدالــت اقتصــادی را قائــم بــه دو عنصــر رفــاه عمومــی 

ــد.1 ــادی می دان ــل اقتص و  تعدی
1-1- رفاه عمومی

مــراد از رفــاه عمومــی ایــن اســت کــه وضعیــت اقتصــادی جامعــه اســامی 
بــه نحــوی باشــد کــه تمــام آحــاد جامعــه از امکانــات زندگــی در تمــام زمینه هــا 
ــن  ــند. ای ــوردار باش ــط برخ ــد متوس ــکن و...( در ح ــرورش، مس ــوزش و پ )آم
مفهــوم از »رفــاه عمومــی« مســتلزم »رفــع فقــر« از جامعــه نیــز هســت بنابرایــن، 
نیــازی بــه طــرح ایــن امــر بــه عنــوان هدفــی مســتقل از اهــداف اقتصــادی، یــا 

ــت اقتصــادی نمی باشــد.2 ــل عدال ــه ای از عوام ــل جداگان عام
ــکن و  ــاک، مس ــوراک، پوش ــه خ ــد ب ــش نیازمن ــای خوی ــرای بق ــان ب انس
ــد  ــواده اســت. خداون ــه تشــکیل خان ــاج ب ــای نســل محت ــرای بق بهداشــت و ب
ــمرد  ــرده، برمی ش ــم ک ــا فراه ــن نیازه ــع ای ــرای رف ــه ب ــود را ک ــای خ نعمت ه
ــه از  ــد ک ــا می خواه ــازد و از آن ه ــا می س ــن نعمت ه ــه ای ــان ها را متوج و انس

ــد.3 ــا آورن ــکر او را بج ــد و ش ــی بهره گیرن ــای اله نعمت ه
نظــام اقتصــادی اســام تنهــا در صــدد رفــع نیازهــای ضــروری نیســت و بــا 
ــاه بشــر  ــن رف ــه در صــدد تأمی ــد؛ بلک ــام نمی دان ــا کار خــود را تم ــن آن ه تأمی
ــا در  ــن نعمت ه ــرار دادن ای ــار ق ــا در اختی ــد ب ــام خداون ــگاه اس ــت. از ن اس
صــدد آســان تر کــردن اســتفاده از آن هــا نیــز برآمــده و وســایل کاســتن از رنــج 

و زحمــت بشــر را نیــز فراهــم کــرده اســت.4

1 . سید محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 303.
2 . مهدی هادوی تهرانی، مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 59.

3 . جمعی از مؤلفان، مبانی اقتصاد اسالمی، ص 126.
4 . علی اختر شهر، اسالم و توسعه، ص 232.
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ــه تنهــا مــورد نکوهــش  ــاه باشــد ن بنابرایــن اگــر انســان درصــدد تأمیــن رف
نبــوده بلکــه مــورد تمجیــد و ســتایش اســت بــه خصــوص اگــر بــا ایــن قصــد 
همــراه باشــد کــه بــا اســتفاده بیشــتر از نعمت هــای الهــی اســباب شــکر بیشــتر 
او را فراهــم کنــد و فرصــت بیشــتری بــرای فراگرفتــن معــارف الهــی و رســیدگی 

بــه تهذیــب خویــش و تربیــت دیگــران و عبــادت خــدا پدیــد آورد.1
ــت و  ــه معنوی ــود ک ــث می ش ــه باع ــرای جامع ــبی ب ــاه نس ــن رف ــدم تأمی ع
ــه اگــر در  ــن نیســت ک ــه منظــور ای ــد. البت ــه خطــر افت ــه ب اخــاق در آن جامع
جامعــه رفــاه برقــرار شــد حتمــًا اخــاق در آن حاکــم اســت و از روح معنــوی 
الهــی برخــوردار اســت، بلکــه منظــور آن اســت کــه انســان بــه دلیل بافــت فطری 
و خلقیاتــش بــه طــور طبیعــی مجبــور بــه تأمیــن نیازهــای اولیــه زندگــی اســت 
تــا ایــن نیازهــا رفــع نشــود هرگــز بــه فکــر عبــادت و معنویــات نمی افتــد. لــذا 
اگــر جامعــه ای گرفتــار فقــر شــود بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن اکثــر مــردم آن 
از معنویــات دور شــده یــا الاقــل کمتــر بــه ارزش هــای اخاقــی بهــا می دهنــد.

پیامدهای عدم رفاه در زندگی
امــام ســجاد می فرماینــد در صــورت عــدم تأمیــن رفــاه نســبی در جامعــه 

دو زیــان بــزرگ بــروز می کنــد:
ــٍد َو آلـِـِه، َو اكِفنِــی َمئُونـَـه ااِلكتَِســاِب، َو اْرُزْقنِــی ِمــْن َغیــِر  اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــاِت الَْمکَســب2 ــرَ تَبَِع ــلَ إِْص ــِب، وَ اَل أَْحتَِم َل ــنْ ِعبَاَدتِــک بِالطَّ ــتَِغلَ َع ــالَ أَْش ــاٍب، فَ اْحتَِس
خدایــا بــر محمــد و خانــدان او درود فرســت، و مــرا از رنــج تحصیــل روزی 
ــی روزی جســتن از  ــا در پ ــا، ت ــم نم ــن، و روزی بی حســاب عطای ــاز ک بی نی

بندگــی تــو بــاز نمانــم، و ســنگینی عواقــب روزی را بــردوش نکشــم.3
الف( دوری از معنویت

 بــه طــور پیوســته دنبــال طلــب مــال و تحصیــل معــاش رفتــن جهــت تأمیــن 

1 . جمعی از مؤلفان، مبانی اقتصاد اسالمی، ص 209.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 20، فراز 24.

3 . علی بن حسین، صحیفه كامله سجادیه، ص 103.
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ــت و  ــادت و معنوی ــار از عب ــه باالجب ــه و بالنتیج ــود و عائل ــادی خ ــای م نیازه
ارتبــاط بــا خــدا غافــل شــدن و بــاز مانــدن.

ب( افزایش ناهنجاری
از تبعــات عــدم تأمیــن رفــاه نســبی در یــک جامعــه، رواج بزهــکاری و رذائــل 

اخاقــی و ... خواهــد بود.1
َل إِلـَـی رِْزقـِـی َســبِیًا، َفَلــک الَْحْمــُد َعَلــی ابْتَِدائـِـک  َو أَْســَألُک فـِـی أَْن تَُســهِّ
ــکَر َعَلــی اإْلِْحَســاِن َو اإْلِنَْعــامِ، َفَصــلِّ َعَلــی  بِالنَِّعــِم الِْجَســامِ، َو إِلَْهامـِـک الشُّ

ْل َعَلــی رِْزقـِـی2 ــٍد َو آلـِـِه، َو َســهِّ ُمَحمَّ
و از درگاه تــو می خواهــم کــه راهــی آســان بــرای کســب روزی فرارویــم 
ــزرگ را  ــای ب ــیدن و نعمت ه ــه بخش ــت ک ــو راس ــپاس ت ــس س ــی. پ نه
ــر  ــس ب ــودی پ ــام فرم ــن اله ــه م ــر آن را ب ــردی و شــکرگزاری ب ــاز ک آغ

ــا.3 ــن ســهل فرم ــر م ــم را ب ــدان او درود فرســت، و روزی محمــد و خان

رفاه در کالم امام سجاد
یــِن َو َســَهِرهِ،  یــِن َو فِکــِرهِ، َو ُشــْغِل الدَّ ، مـِـْن َهــمِّ الدَّ َو أَُعــوُذ بـِـک، یــا َربِّ
، مـِـْن  ــُه، َو أَْســتَِجیُر بـِـک، یــا َربِّ ــٍد َو آلـِـِه، َو أَِعْذنـِـی مِنْ َفَصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــٍد َو آلـِـِه، َو  َّتـِـِه فـِـی الَْحیــاه، َو مـِـْن تَبَِعتـِـِه بَْعــَد الَْوَفــاه، َفَصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ ذِل

أَِجْرنــی مِنـْـُه بُِوْســٍع َفاِضــٍل أَْو کَفــاٍف َواِصــل4
ــه آن و از  ــدوه وام و اندیش ــی آورم از ان ــاه م ــو پن ــه ت ــروردگارا ب ــار پ ب
دل مشــغولی بــه قــرض و بی خوابــی بــه خاطــر آن. پــس بــر محمــد و آل 
ــار پــروردگارا، از  او درود فرســت، و مــرا از رنــج وام بــه خــود پنــاه ده. ب
خــواری قــرض در طــول زندگــی و از پیامدهایــش پــس از مــرگ بــه تــو 
پنــاه مــی آورم. پــس بــر محمــد و آل او درود فرســت، و مــرا بــا فراوانــی 

ــان دار.5 ــا کفــاف، از آن در ام ــی همــراه ب ــا زندگان ــال، ی م

1 . محمد جواد لیاقت دار، تعلیم و تربیت از دیدگاه امام سجاد، ص 238.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 20، فراز 28.

3 . علی بن حسین، همان، ص 156.
4 . صحیفه سجادیه، دعای 30، فراز 2.

5 . همان، ص 140-141.
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ــای بدهــی و  ــد از پیامده ــه خداون ــردن ب ــاه ب ــا پن ــراز ب ــن ف حضــرت در ای
ــد  ــی را از خداون ــاه در زندگ ــراوان )وســع فاضــل( و داشــتن رف ــروت ف وام، ث
ــِه  ــبِْغ َعَلی ِــک، .... أَْس ــِل مِلَّت ــْن أَْه ــْم مِ ــازٍ َغَزاُه ــا َغ ــمَّ َو أَیَم ــد: اللَُّه ــب می کن طل
ــار خدایــا، هــر جنــگاوری از گرونــدگان دیــن  ــُه بِالنََّشــاِط1 ب ــه، َو َمتِّْع فـِـی النََّفَق
تــو کــه بــا آنــان )دشــمنان( بــه کارزار خیــزد، .... درآمــدش را سرشــار نمــا، و از 

ــدار. ــدش ب ــادابی بهره من ش
ــرای  ــاه( ب ــراوان )رف ــد ف ــای درآم ــا تقاض ــام ب ــا ام ــراز از دع ــن ف در ای
ــرار  ــاط برق ــاط ارتب ــادابی و نش ــا ش ــراه ب ــی هم ــاه و زندگ ــن رف ــرزداران، بی م

می کنــد.
:َقاَل َعلِی بُْن الُْحَسیِن

ـِـَل  ــَزْل نَاقـِـَص الَْعیــِش َزائ َــْم ی ــنَّ َواِحــَده ل ــَد مِنُْه ــْن َفَق  َخْمــُس ِخَصــاٍل َم
ارِ ... .2 ــدَّ ْزِق َو ال ــرِّ ِــی ال ــَعه ف ــه السَّ ــِب ... الثَّالِثَ ــُغوَل الَْقْل ــِل َمْش الَْعْق

امام زین العابدین فرمودند: 
ــز اســت کــه هــر کــس یکــی از آن هــا را فاقــد باشــد زندگیــش  پنــج چی
ــود: ... ســوم  ــار خواهــد ب ــل، و دلــش گرفت همــواره ناقــص و عقلــش زائ

وســعت روزی و خانــه، ... . 
2-1- تعدیل ثروت

ــن اســت.  ــروت در اقتصــاد اســامی از اصــول بنیادی ــز ث ــدم تمرک اصــل ع
مقصــود از آن ایــن اســت کــه در جامعــه اســامی نبایــد تفــاوت فاحشــی بیــن 
افــراد از حیــث برخــورداری از مواهــب مــادی وجــود داشــته باشــد، هــر چنــد 
ــادی  ــای م ــه نعمت ه ــتیابی ب ــان ها را در دس ــتعدادهای انس ــاوت اس ــام تف اس

ــد.3 ــکار نمی کن ان
ــل  ــرار داده و تعدی ــه ق ــورد توج ــم م ــا ه ــب را ب ــام دو مطل ــع اس  در واق

ــت: ــرده اس ــی ک ــود معرف ــادی خ ــدف اقتص ــوان ه ــه عن ــروت را ب ث
1 . صحیفه سجادیه، دعای 27، فراز 13.

2 . حسن بن فضل الطبرسی، مکارم الخالق، ص 200.
3 . مهدی هادوی تهرانی، همان، ص 71.



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج6281

الف( تفاوت تکوینی انسان ها
ــه کــه افــراد بشــر از حیــث  ــکار را پذیرفت اســام ایــن حقیقــت را غیرقابل ان
ــد و ایــن  ــی و فکــری متفاوت ان اســتعدادهای جســمی و روحــی و صفــات بدن
تفاوت هــا از دیــدگاه اســام نتیجــه امــور قهــری کــه طبقــه اجتماعــی فــرد، در 
اثــر وضعیــت اقتصــادی و جبــر تاریــخ بــر او تحمیــل کــرده باشــد، نیســت، بلکــه 
امــری اســت کــه مجموعــه عوامــل ارثــی، طبیعــی، حتــی اختیــاری آن را شــکل 

داده و بــه عنــوان یــک حقیقــت غیــر قابــل انــکار درآورده اســت.1

تأثیر سوء اختالف زیاد در برخورداری از مواهب مادی
بــدون شــک یکــی از آثــار تفاوت هــای طبیعــی انســان ها، اختــاف آنــان در 
برخــورداری از مواهــب مــادی خواهــد بــود. در ایــن حــال، اســام تفاوت هــای 
طبیعــی را پذیرفتــه و آن را نشــانه تدبیــر الهــی شــمرده اســت و هــر چنــد رفــع 
فقــر را بــه عنــوان هــدف اقتصــادی خــود معرفــی و افــراد جامعــه و حکومــت 
اســامی را مکلــف بــه رســاندن تمامــی آحــاد جامعــه بــه رفــاه نمــوده اســت. 
ــادی را  ــب م ــورداری از مواه ــه در برخ ــار جامع ــن اقش ــاد بی ــه زی ــی فاصل ول
ــت  ــن عدال ــرای تأمی ــوان راهــکاری ب ــه عن ــاف را ب ــن اخت ــل ای ــی و تعدی منف

ــد.2 ــی می کن ــادی معرف اقتص

2� امنیت اقتصادی
یکــی دیگــر از اهــداف نهــاد اقتصــاد در جامعــه مطلــوب دســتیابی بــه امنیــت 
ــرد و  ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــاد کان م ــت از ابع ــی امنی ــت. وقت ــادی اس اقتص
ســخن از امنیــت یــک کشــور بــه میــان می آیــد، دارای ابعــاد فرهنگــی، حقوقــی، 
سیاســی و اقتصــادی خــاص خــود اســت. امنیــت اقتصــادی آن اســت کــه مالــی 
کــه در چهارچــوب قوانیــن مشــروع بــه تملــک فــرد درآمــده، از خطــر تعــدی 

افــراد دیگــر یــا دولــت مصــون باشــد.

1 . سید محمد باقر صدر، همان، ص 707.
2 . مهدی هادوی تهرانی، همان، ص 73.
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علل ناامنی
ــه  ــک جامع ــداری ی ــات و پای ــدات ثب ــن تهدی ــی از بزرگ تری ــی یک ناامن
ــی اقتصــادی گاه داخلــی اســت و گاه خارجــی؛  ــل ناامن محســوب می شــود. عل
ــا شــفاف  ــه باشــد ی ــال، اگــر حقــوق مالکیــت در یــک کشــور ظالمان ــرای مث ب
نباشــد یــا سیاســت های اقتصــادی دولــت، امــوال مــردم را در معــرض نابــودی 
یــا کاهــش ارزش قــرار دهــد، امنیــت اقتصــادی وجــود نــدارد. در ایــن صــورت، 
ــک  ــح اقتصــادی ی ــع و مصال ــر مناف ــن اگ ــی اســت. همچنی ــی داخل ــت ناامن عل
کشــور از ســوی ســایر کشــورها مــورد تهدیــد قــرار گیــرد، آن کشــور از امنیــت 
ــی خارجــی  ــت ناامن ــن صــورت، عل ــود. در ای ــد ب اقتصــادی برخــوردار نخواه

اســت.1
یکــی از مشــکات دغدغــه آور بشــر مواجــه شــدن وی بــا وقایــع غیرقابــل 
اقتصــادی می باشــد  از جملــه آن هــا بی ثباتی هــای  پیش بینــی اســت کــه 
ــواردی  ــکاری و ... از م ــورم و بی ــل ت ــکاتی از قبی ــادی و مش ــانات اقتص نوس
ــدگان را  ــا تولیدکنن ــدگان و ی ــر مصرف کنن ــت خاط ــد امنی ــه می توانن ــتند ک هس
بــر هــم بریزنــد و بــرای نظــام اقتصــادی مشــکاتی بــه وجــود آورنــد. امــکان 
از دســت دادن شــغل و یــا از بیــن رفتــن مالکیــت بــر ابــزار تولیــد و یــا حتــی 
ــل  ــد از عوام ــی می توانن ــد همگ ــل تولی ــک عوام ــر تمل ــی ب ــای مبتن قدرت ه
ــی انســان باشــند و این هــا مقوالتــی  ــده ایــن ناامنــی در زندگان ــه وجــود آورن ب
ــادی وارد  ــان اقتص ــر عام ــی ب ــات روان ــوع لطم ــورت وق ــه در ص ــتند ک هس
ــداف  ــمت اه ــه س ــیر ب ــان را در س ــت آن ــل حرک ــه حداق ــد و در نتیج می کنن

ــازد.2 ــد می س ــش کن خوی

امنیت در کالم امام سجاد
ِــی  ــِن ف ه الَْعی ــرَّ ــِن َو ُق ِــی الَْوَط ــَن ف ْزِق َو األْْم ــرِّ ِــی ال ــَعه ف ــمَّ أَْعِطنـِـی السَّ »اللَُّه
ــار خدایــا، گشــایش در رزق و امنیــت در وطــن و  َــِد«؛ »ب ــاِل َو الَْول األْْهــلِ َو الَْم

1 . سید حسین میر معزی، نظام اقتصادی اسالم، ص 105.
2 . حسن سبحانی، نظام اقتصادی اسالم، ص 116.
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ــا«.1 حضــرت  ــد عطــا فرم ــروت و فرزن ــوم و خویشــان و ث ــور چشــم را در ق ن
ــت  ــد، امنی ــی، از خداون ــراز از دعــای ابوحمــزه ثمال ــن ف ــام ســجاد در ای ام
ــادی  ــت اقتص ــامل امنی ــه دارد ش ــی ک ــا اطاق ــت ب ــد و امنی ــتمداد می کن را اس
ــای  ــه از اساســی ترین دغدغه ه ــت در جامع ــن وجــود امنی ــود. بنابرای ــز می ش نی

ــود. ــوب می ش ــن محس ــزرگان دی ب

3� پیشرفت اقتصادی
پیشــرفت اقتصــادی یکــی دیگــر از اهــداف نهــاد اقتصــاد در نظــام اســامی 
محســوب می شــود. بــدون شــک بــرای تحقــق عدالــت اقتصــادی و ایجــاد رفــاه 
ــیدن  ــرای رس ــت و ب ــادی الزم اس ــی اقتص ــاص از توانای ــطحی خ ــی س عموم
ــی  ــر از پیشــرفت اقتصــادی هســتیم. همچنیــن اقتــدار مال ــه ایــن ســطح ناگزی ب
ــن کشــورهای  ــه اقتصــادی بی ــردن فاصل ــان ب ــد از می ــت اســامی نیازمن حکوم
اســامی و ســایر کشــورها اســت کــه ایــن امــر نیــز بــه نوبه خــود آهنگ ســریعی 
ــت  ــام عدال ــه اس ــی ک ــن، هنگام ــد. بنابرای ــادی را می طلب ــرفت اقتص از پیش
ــادی  ــدف اقتص ــوان ه ــه عن ــادی را ب ــت اقتص ــی و امنی ــاه عموم ــادی، رف اقتص
خــود معرفــی می کنــد، بــدون شــک رشــد اقتصــادی بــرای رســیدن بــه ســطح 
ــوب  ــز مطل ــد را نی ــداف باش ــن اه ــش ای ــق بخ ــه تحق ــادی ک ــوان اقتص الزم ت

می شــمارد.
در حالــی کــه، از نظــر اســام، پیشــرفت اقتصــادی و رفــاه اجتماعــی، ابــزاری 
ــی اخــاق و کمــاالت انســانی و آزادی از تعّلقــات نفســانی  ــرای رشــد و تعال ب
می باشــد؛ در تفّکــر اســامی، انگیــزه ســودطلبی و حداکثــر نمــودن مطلوبیّت هــا 
ــان  ــش انس ــاش و کوش ــی ت ــی و نهای ــدف اصل ــد ه ــاّدی نمی توان ــذ م و لذای
ــاّدی از  ــای م ــرش کســب ســود و لّذت ه ــا پذی ــردد؛ بلکــه اســام ب ــداد گ قلم
راه هــای مشــروع، انســان را محــور پیشــرفت، و رشــد و تعالــی مــاّدی و معنــوی 
ــذا مهم تریــن هــدف بعثــت انبیــای الهــی، تعلیــم  را هــدف آن قــرار می دهــد؛ ل
ــا انســان  و تربیــت بشــر در جهــت رشــد و تکامــل مــکارم اخاقــی اوســت، ت

1 . علی مشکینی، مصباح المنیر، ص 158.
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بــا عقــل، تفّکــر، اراده و اختیــار، قــدر و منزلــت خــود را در نظــام خلقــت، بهتــر 
بشناســد و بــا انتخــاب بهتریــن و کوتاه تریــن مســیر، اســتعدادها و خاقیت هــای 
خــود را شــکوفا ســازد؛ لــذا فرهنــگ اســامی بــا تأکیــد بــر عناصــری همچــون: 
اهتمــام نســبت بــه کســب علــم و دانــش، کار و تــاش، نظــم و انضبــاط، انجــام 
ــیر  ــودن مس ــرای پیم ــای الزم و مناســب را ب ــا، زمینه ه ــتوار کاره ــح و اس صحی

پیشــرفت اقتصــادی موردنظــر خــود، بــه وجــود آورده اســت.
بنابرایــن تعالیــم اســامی، بــا تأکیــد بــر رابطــه تنگاتنــگ پیشــرفت اقتصــادی 
ــار تأمیــن نیازهــای اقتصــادی انســان،  و کرامت هــای اخاقــی، می کوشــد در کن

ابعــاد معنــوی و اخــروی اش را نیــز تکامــل بخشــد.1
پیشرفت اقتصادی در کالم امام سجاد

امــام ســجاد بــا عبارت هــا مختلفــی تــاش بــرای دســت یابی بــه 
پیشــرفت اقتصــادی را یــادآوری و آمــوزش می دهنــد و پیــروان خــود را بــه کار 
ــتِنَْماُء )اســتثمار(  ــد: اْس انداختــن ســرمایه و فعالیــت اقتصــادی را تشــویق می کن
ه؛2 و ســوددهی ثــروت ]بــرای جامعــه[ کمــال مردانگی اســت. الَْمــاِل تََمــاُم الُْمــُروَّ

ــب  ــراف آن موج ــودی و اس ــری از ناب ــرمایه و جلوگی ــن س ــه کار انداخت ب
ــد  ــوب خواه ــه مطل ــادی جامع ــرفت اقتص ــه پیش ــروت و در نتیج ــودآوری ث س
ــابِیاءِ  ِــی السَّ ِــی ف ــْزُء الْبَاق ــاَره َو الُْج ِــی التَِّج ْزِق ف ــرِّ ــارِ ال ــَعه أَْعَش ــاَل تِْس شــد. »َق
ــده  ــزء باقیمان ــک ج ــت و ی ــی اس ــم روزی در بازرگان ــه ده ــم«؛3 »ن ــی الَْغنَ ِ یْعن
در ســابیاء اســت یعنــی گوســفند«. داشــتن روابــط تجــاری بــا دیگــر شــهرها و 
کشــورها نیــز یکــی از مهم تریــن روش هــای تســریع در رشــد اقتصــادی کشــور 

ــه شــمار مــی رود. ب
ــود،  ــم را پرس ــَره«؛4 »تجارت ــَر َخاِس ــی َغی ِ ت ــه، َو کرَّ ــی َرابَِح ِ ــْل تَِجاَرت »َو اْجَع
ــد  ــا، از خداون ــراز از دع ــن ف ــام در ای ــده«. ام ــرار ب ــان ق ــتم را بی زی و بازگش

1 . علی اصغر هادوی نیا، همان، ص 163.
2 . ابن شعبه حرانی،  تحف العقول عن آل الرسول ص 238.

3 . صدوق، الخصال، ج 2، ص 446.
4 . صحیفه سجادیه، دعای 47، فراز 126.
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تجــارت ســودآور را مســألت می کنــد. فعالیــت اقتصــادی کــه موجــب افزایــش 
ســرمایه باشــد همــواره مــورد تأکیــد آموزه هــای دینــی قــرار گرفتــه اســت. ایــن 
تشــویق ها می تــوان نشــانه پذیــرش رشــد اقتصــادی از ســوی اســام دانســت. 

4� استقالل
یکــی دیگــر از اهــداف نهــاد اقتصــاد عــدم وابســتگی بــه قدرت هــای بیگانــه 
اســت. اســتقال شــرط الزم قــدرت حکومــت اســامی اســت و بــدون آن تحقــق 
ــار  ــلطه کف ــای س ــه راه ه ــت. از جمل ــّور نیس ــت متص ــادی حکوم ــدار اقتص اقت
ــه  ــذا در صحیفــه ســجادیه و روایــت ب ــن، ســلطه اقتصــادی اســت، ل ــر مؤمنی ب
مؤمنیــن توصیــه شــده اســت تــاش کننــد خــود را از وابســتگی ها و از جملــه 
وابســتگی اقتصــادی برهاننــد زیــرا وابســتگی آثــار بســیار شــومی بــرای جامعــه 
ــا  ــم ت ــج وابســتگی اشــاره می کنی ــه برخــی از نتای اســامی دارد کــه در اینجــا ب

ــه باشــد: ــزوم ایجــاد اســتقال همه جانب ــر ل ــز ب دلیلــی نی
الف( شکوفا نشدن استعدادها

ب( احساس حقارت و خودکم بینی
ج( خودفراموشی یا از دست رفتن فرهنگ خودی

د( برده شدن جامعه وابسته.
تعریف استقالل

ــد نیازمندی هــای خــود را  مقصــود از اســتقال ایــن اســت کــه جامعــه بتوان
در حــد قابــل قبولــی از رفــاه تولیــد کنــد و در اداره امــور اقتصــادی نیازمنــد و 
متکــی بــه دیگــران نباشــد، هــر چنــد ترجیــح دهــد، برخــی از نیازهــای اقتصادی 
ــور  ــارج کش ــری، از خ ــر دیگ ــا ام ــر، ی ــای پایین ت ــل هزینه ه ــه دلی ــود را، ب خ

تأمیــن کنــد.
در دنیــای کــه غول هــای اقتصــادی می کوشــند، بــا تکیــه بــر قــدرت 
اقتصــادی خــود کشــورهای دیگــر را در زمینــه فرهنگــی و سیاســی و اقتصــادی 
وابســته ســازند تــا هــرگاه خواســتند بــه آن هــا یــورش برنــد و موقعیــت خــود 
ــر  ــه ب ــا تکی ــد ب ــن موقعیــت بای ــد، در ای ــوان یــک ابرقــدرت حفــظ کنن را به عن
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ــت و  ــت یاف ــادی دس ــتقال اقتص ــه اس ــا ب ــن نیازمندی ه ــی و تأمی ــوان داخل ت
ــرد. ــع ک ــتگی را قط ــه های وابس ریش

ــد منافــع  اســتقال اقتصــادی وقتــی حاصــل می شــود کــه یــک کشــور بتوان
اقتصــادی خــود را آن گونــه کــه خــود تشــخیص می دهــد، تعقیــب کنــد. 
ــوان  ــه ت ــت یابی ب ــا دس ــن معن ــه ای ــادی ب ــتقال اقتص ــه اس ــد الزم بی تردی
ــر از  ــی قدرت مندت ــا رقیب ــه ب ــوری ک ــت. کش ــب اس ــر از رقی ــادی فزون ت اقتص
خــود روبه روســت هیــچ گاه نمی توانــد از اســتقال اقتصــادی برخــوردار باشــد.1

استقالل در کالم امام سجاد
امــام ســجاد از وابســتگی بــه همنوعــان بــه خــدا پنــاه می بــرد و اســتقال 
ــوزد:  ــود می آم ــروان خ ــه پی ــا را ب ــه عرصه ه ــتگی در هم ــع وابس ــتن و قط داش
َــی األْکَفــاء«؛2 »بــه تــو پنــاه  »َو نَُعــوُذ بـِـک مِــْن َشــَماتَه األْْعــَداءِ، َو مِــَن الَْفْقــِر إِل

ــه همســنگان و هم نوعــان«. ــدی ب مــی آورم از ســرزنش دشــمنام، نیازمن
اکفــأء جمــع کفــو بــه معنــای نظیــر و مســاوی اســت. نیازمنــدی بــه دیگــران 
و هم نوعــان در امــور اقتصــادی باعــث ســلطه همه جانبــه آنــان در همــه 
ــه را در  ــد و آن جامع ــد ش ــادی خواه ــی و اقتص ــی، سیاس ــای فرهنگ زمینه ه
نهایــت بــرده دیگــر جوامــع خواهــد کــرد. بــه همیــن جهــت امــام ســجاد بــا 
ــان دعــا قطــع امیــد از دیگــران را از خــدا مســألت می نمایــد و از نیازمنــدی  زب

ــرد. ــاه می ب ــدا پن ــه خ ــان ب ــه هم نوع ب

راهکارهای نهاد اقتصادی
1. فقر ستیزی

یکــی از راهکارهــای مهــم در دســتیابی بــه رفــاه عمومــی در جامعــه آرمانــی 
از منظــر امــام ســجاد، مبــارزه بــا پدیــده فقــر و زدودن آن از چهــره جامعــه 
ــن  ــر آیی ــدگاه ه ــه دی ــد ک ــر در اقتصادن ــم مؤث ــا از مفاهی ــر و غن ــد. فق می باش
اعتقــادی و اجتماعــی نســبت بــه آن در رفتارهــای اقتصــادی پیــروان آن مســلک، 

1 . علی بن حسین، همان، ص 238.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 8، فراز 8.
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نظــام اقتصــادی آن و ســازوکارهایی کــه پیشــنهاد می کنــد تأثیــر بســزایی خواهــد 
ــس  ــر را تقدی ــد و فق ــد می دان ــروت را پلی ــه ث ــی ک ــک آیین ــدون ش ــت. ب داش
می کنــد، بــا مســلکی کــه جهت گیــری اش کامــًا عکــس ایــن اســت،  در 

ــود.1 ــد ب ــاوت خواه ــیار متف ــای اقتصــادی بس بحث ه
معانی فقر و غنا

فقــر و غنــا بــه چنــد معنــا در روایــات بــه کار رفتــه اســت کــه هیچ یــک از 
آن هــا ناظــر بــه مفهــوم اقتصــادی ایــن دو کلمــه نیســت، از آن جملــه:

1. فقر انسان به خداوند
ــَراءِ  ــُر الُْفَق ــا أَفَْق ــَن یَدیــک، َو أَنَ ــاُدک بَی ــُن ِعبَ ــا، نَْح ــاءِ، َه ِــی األْْغنِی ــا َغن »ی
إِلَیــک«؛2 »ای بی نیــاز بی نیــازان، ایــن مــا بنــدگان تــو هســتیم کــه بــر 
ــتم«. در  ــو هس ــه ت ــدان ب ــن نیازمن ــن نیازمندتری ــته ایم، و م ــت نشس درگاه
این  جــا امــام خــود را فقیــر و خداونــد را غنــی معرفــی می کنــد و ایــن فقــر 
ــد اســت  ــه غنــی مطلــق، خداون ــان ب ذاتــی انســان ها و حاجــت همیشــگی آن
چنیــن فقــری قابــل زوال نیســت. ادراک چنیــن فقــری قابــل ســتایش و کاری 

ارزشــمند اســت.
2. فقر نفس

انســانی کــه خــود را نیازمنــد مــال و مقــام می بیننــد، در جــان و روحــش 
فقــر ریشــه دوانــده کــه بدتریــن فقرهاســت. ایــن همــان طمــع و آز اســت کــه 
ــی  ــاری روان ــر بیم ــوع فق ــن ن ــاند. ای ــورد و از درون می پوس ــان را می خ ج
ــرش  ــه فق ــد ب ــه کســب کن ــر چ ــردی ه ــن ف ــانی اســت. چنی ــف نفس و ضع
افــزوده می شــود و شــعله های طمعــش شــعله ورتر می گــردد. غنــای از 
ــر اســت.  ــن فق ــل ای ــای مقاب ــال و جاهشــان غن ــه م ــران و دل نبســتن ب دیگ
ِــِج  ــَب الَْحَوائ ــْل َطَل ِ ــی َو أَقْل ــَو الْغِنَ ـِـک ُه ــإِنَّ َذل ــاِس َف ــَن النَّ ــْأَس مِ ــِر الْی »أَْظهِ
ــْم َفــإِنَّ َذلـِـک َفْقــٌر َحاِضــٌر«؛3 »از مــردم اظهــار نومیــدی و بی نیــازی کــن  إِلَیهِ

1 . سید حسین میر معزی، نظام اقتصادی اسالم، ص 106.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 10، فراز 3.

3 . علی بن حسین، همان، ص 63.
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ــت را از  ــت حاج ــت، و درخواس ــی اس ــازی واقع ــود بی نی ــن کار خ ــرا ای زی
ــُت  ــْد َرأَی ــر حاضــر اســت«. »َفَق ــل خــود فق ــن عم ــرا ای ــن زی ــم ک ــردم ک م
ــا فـِـی أَیــِدی النَّــاِس َو َمــْن لـَـْم  َمــِع َعمَّ الَْخیــَر کلَّــُه َقــِد اْجتََمــَع فـِـی َقْطــِع الطَّ
 ُ ِ اْســتََجاَب اهللَّ یــْرُج النَّــاَس فـِـی َشــی ءٍ َو َردَّ أَْمــَرُه فـِـی َجِمیــِع أُُمــورِهِ إِلـَـی اهللَّ
لـَـُه فـِـی کلِّ َشــی ء«؛1 »تمــام خیــر و نیکــی را در بریــدن طمــع از دســت مــردم 
ــرش را در  ــته باشــد، و ام ــردم نداش ــه م ــدی ب ــچ امی ــر کــس هی ــدم، و ه دی
هــر کاری بــه خــدا واگــذارد، خداونــد در هــر چیــزی دعایــش را مســتجاب 

کنــد«.
3. فقر و غنای مالی

فقــر مالــی از نــگاه اســام امــری مطلــوب و پســندیده معرفــی نشــده اســت 
ــود  ــه وج ــادی، ب ــی و اقتص ــده اجتماع ــده پیچی ــک پدی ــوان ی ــر به عن ــه فق بلک
آورنــده بســیاری از معضــات موجــود جامعــه اســت کــه خــود ناشــی از فقــدان 

ــد.2 ــری می باش ــد و نابراب رش
تعریف فقیر

در نظــر مــردم فقیــر آن اســت کــه در ســطح بســیار پایینــی از برخــورداری 
ــد کســی  ــل ثروتمن ــره اســت. در مقاب ــات زندگــی بی به ــرار دارد و از ضروری ق
اســت کــه توانایــی مالــی او چشــمگیر و قابل توجــه اســت. از ایــن رو، در نــگاه 
عــرف میــان فقیــر و غنــی گروهــی واســطه قــرار دارنــد کــه از آنــان بــه طبقــات 

ــود. ــر می ش ــط تعبی متوس
ــیم  ــی« تقس ــر« و »غن ــروه »فقی ــه دو گ ــه ب ــا در اصطــاح اســامی، جامع ام
می شــود »فقیــر« کســی اســت کــه درآمــد ســالیانه او کفــاف زندگــی متعــارف و 
تأمیــن نیازمندی هــای اساســی و رفاهــی او را نمی کنــد و در مقابــل غنــی کســی 
اســت کــه بــا تکیــه بــر درآمــد ســالیانه خویــش می توانــد ایــن امــور رفاهــی را 

تأمیــن کنــد.3

1 . همان 126.
2 . مهدی هادوی تهرانی، همان، ص 60.

3 . همان، ص 64-65.
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فقر مالی در کالم امام سجاد
َو نَُعــوُذ بـِـک ... مـِـَن الَْفْقــِر إِلـَـی األْکَفــاء؛1 بــه تــو پنــاه مــی آورم ... از نیازمندی 

بــه همســنگان و هم نوعــان.
حضــرت در ایــن فــراز از دعــا از فقــر و نیازمنــدی بــه هــم نوعــان، بــه علــت 

داشــتن پیامدهــا و کارکردهــای منفــی فقــر، بــه خــدا پنــاه می بــرد.
ه لـِـی َعَلــی  ــوَّ ــاَلِء، َو اَل قُ ــَر لـِـی َعَلــی الْبَ ــه لـِـی بِالَْجْهــِد، َو اَل َصْب اللَُّهــمَّ اَل َطاقَ
ْد بَِحاَجتـِـی،  الَْفْقــِر، فـَـاَل تَْحُظــْر َعَلــی ِرْزقـِـی، َو اَل تَکْلنـِـی إِلـَـی َخْلِقــک، بـَـْل تََفــرَّ

َو تَــَولَّ كَفایتِــی.2
بــار خدایــا، بــر ســختی طاقــت نــدارم، و بــر مصیبــت شــکیباییم نیســت، 
ــر  ــرا ب ــدار، و م ــاز م ــم را ب ــس روزی ــدارم، پ ــدرت ن ــتی ق ــر تهیدس و ب
خلقــت وامگــذار، بلکــه خــود بــه تنهایــی حاجتــم را بــرآور، و کار ســازیم 

ــر. را برعهــده بگی
از آن  جایــی کــه فقــر در زندگــی موجــب سســت شــدن ارزش هــا و باورهــای 
ــود  ــه وج ــا ب ــی را در آن ه ــج روی و بی دین ــه ک ــود و زمین ــراد می ش ــی اف دین
ــب در طــول زندگــی  ــا وجــود تحمــل دشــوارترین مصائ ــی آورد، حضــرت ب م
ــد می شــود  ــی و دوری انســان از خداون ــه موجــب بی دین ــری ک ــش، از فق خوی

ــد. ــار می کن ــراز انزج اب
»َو اْجَعْلنـِـی ... َو الُْمْغنَیــَن مـِـَن الَْفْقــرِ بِغِنـَـاک«؛3 »و مــرا از کســانی کــه بــه بی نیازی 
تــو از تهیدســتی بــه توانگــری رســیدند، قــرار بــده«. »َو نَُعــوُذ بـِـک ... مـِـْن فِْقــَداِن 
ــه مقــدار نیــاز«. منظــور از  ــه تــو پنــاه مــی آورم از نداشــتن معــاش ب الْکَفــاف«؛4 »ب
کفــاف، داشــتن بــه انــدازه نیــاز اســت. چــون ایــن وضعیــت اقتصــادی انســان را از 
احتیــاج بــه دیگــران و درخواســت از دیگــران بی نیــاز می کنــد، بــه ایــن وضعیــت 
کفــاف گفتــه می شــود. و منظــور از فقــدان کفــاف، وضعیــت اقتصــادی پایین تــر از 
حــد کفــاف اســت و آن همــان فقــری اســت حضــرت از آن بــه خــدا پنــاه می بــرد.

1 . صحیفه سجادیه، دعای 8، فراز 8.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 22، فراز 2.

3 . صحیفه سجادیه، دعای 25، فراز 11.
4 . صحیفه سجادیه، دعای 8، فراز 7.
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 بــا ایــن همــه آنچــه بیــش از فقــر می توانــد آثــار ســوء در پــی داشــته باشــد، 
ــد:  ــاداری و کمبــود اســت. از ایــن رو امــام ســجاد می فرمای احســاس فقــر و ن
ــْن ُهــَو َغنـِـی َعنِّــی، َو زِْدنـِـی إِلَیــک َفاَقــه َو َفْقــرا«؛1 »از کســی کــه بی نیــاز  »أَْغنِنـِـی َعمَّ

از مــن اســت بی نیــازم گــردان، و نیازمنــدی ام بــه درگاهــت را افــزون ســاز«.
بــه دلیــل نقــش مهمــی کــه ایــن حالــت در زندگــی انســان دارد در بســیاری از 
روایــات بــه همیــن معنــای فقــر، یعنــی فقــر نفــس اشــاره و بــه عنــوان بدتریــن 
فقــر معرفــی شــده اســت. البتــه بدتــر بــودن آن در مقایســه بــا فقــر مالــی اســت، 
 یعنــی فقــر مالــی بــد اســت و فقــر نفــس بدتــر. پــس هــر چنــد امــام ســجاد
فقــر مالــی را نکوهیــده می  دانــد و آن را دارای آثــار ســوء اخاقــی و اجتماعــی 
ــتر  ــوم آن را بیش ــب ش ــته و عواق ــر دانس ــس را بدت ــر نف ــی فق ــمارد، ول می ش

شــمرده اســت.
ســامت فرهنگــی جامعــه مشــروط بــه حضــور افــراد برخــوردار از 
ــار اجتماعــی اســت. ضعیــف  ــا و وق ویژگی هــای مثبتــی چــون عزت نفــس، حی
شــدن هــر یــک از ایــن عوامــل در هــر جامعــه ای، ســامت فکــری، معرفتــی و 
 فرهنگــی آن جامعــه را بــه مخاطــره خواهــد انداخــت. حضــرت امــام ســجاد
در مقــام تعریــف فقــر و غنــا، غنــای واقعــی را نومیــدی از مــردم و فقــر واقعی را 
ــِر الْیــْأَس  حاجــت از مــردم دانســته اند.2 َعــْن َعلـِـی بْــِن الُْحَســیِن َقــاَل: »أَْظهِ
ــإِنَّ َذلـِـک  ــْم َف ـِـِج إِلَیهِ ــَب الَْحَوائ ِــْل َطَل ــی َو أَقْل ــَو الْغِنَ ـِـک ُه ــإِنَّ َذل ــاِس َف مِــَن النَّ
َفْقــٌر َحاِضٌر«.3امــام ســجاد می فرمایــد: »امیــد خویــش را از مردمــان ببــر، کــه 
ایــن یــک بی نیــازی اســت و از درخواســت کــردن حاجــت از ایشــان بــکاه کــه 

خواســتن فقــری حاضــر اســت«.
آثار فقر در کالم امام سجاد

ــرای  ــی ب ــوب فراوان ــار نامطل ــه، آث ــی واقع بینان ــا نگاه ــی ب ــای دین آموزه ه
ــود: ــاره می ش ــر اش ــار فق ــن آث ــی از مهم تری ــه برخ ــت. ب ــمرده اس ــر برش فق

1 . صحیفه سجادیه، دعای 47، فراز 118.
2 . سید علی خان، حسینی مدنی شیرازی، ریاض السالکین فی شرح الصحیفه، ج 2، ص 389.

3 . علی بن حسین، همان، ص 236.
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1. غفلت از یاد خدا
ــه، َو  ــَد الَْحاَج ــَألُک ِعنْ ــُروَره، َو أَْس ــَد الضَّ ِــک ِعنْ ــوُل ب ِــی أَُص ــمَّ اْجَعْلن اللَُّه
ــِرْرُت؛1  ــِرک إَِذا اْضُط ــتَِعانَه بَِغی ــی بِاالْس ــکنَه، وَ اَل تَْفتِنِّ ــدَ الَْمْس ــک ِعنْ عُ إِلَی ــرَّ أَتََض
خداونــدا چنانــم ســاز کــه هنــگام ناچــاری بــه ]یــاری[ تو بــر ]دشــواری ها[ 
ــو  ــه درگاه ت ــی ب ــگام بینوای ــم، و هن ــو بخواه ــاز از ت ــگام نی ــازم، و هن بت
ــر  ــاری خواســتن از غی ــه ی ــه بیچــاره می شــوم ب ــگاه ک ــم، و آن تضــرع کن

خــودت گرفتــارم مکــن.
ــن عامــل آرامــش  ــد ذکــر خــدا را کــه مهم تری مشــکات اقتصــادی می توانن
روانــی بــرای انســان از انســان ســلب کننــد و انســان را دچــار از خــود بیگانگــی 

. بکنند
2. خود کم بینی و سلب اعتماد به نفس

فَْتُه  ــِریَف َمــْن َشــرَّ َو اْعِصْمنـِـی ِمــْن أَْن ...أَُظــنَّ بَِصاِحــِب ثـَـْرَوه فَْضــاًل، فَــِإنَّ الشَّ
تْــُه ِعبَاَدتـُـک؛2  َطاَعتُــک، َو الَْعِزیــَز َمــْن أََعزَّ

و از آنکــه توانگــری را برتــر انــگارم، مصونــم بــدار، چــه شــرافتمند اســت 
کســی کــه فرمانبــرداری تــو بــه او شــرافت بخشــیده، و چــه گرامــی اســت 

کســی کــه عبــادت تــو گرامــی اش داشــته.
ــه ســر  ــی ب ــود اســت و در فقــر مال ــی دچــار کمب انســانی کــه از لحــاظ مال
می بــرد، معمــوالً بــرای صاحبــان ثــروت منزلــت و مقامــی برتــر قائــل می شــود 

و نتیجــه ایــن خــود کمتــر بینــی، از دســت دادن اعتمــاد بــه خــود اســت.
3. ضعف اندیشه

ـِـَل  ــِش َزائ ِــَص الَْعی ــَزْل نَاق ــْم ی َ ــَده ل ــنَّ َواِح ــَد مِنُْه ــْن َفَق ــاٍل َم ــُس ِخَص َخْم
ارِ ... .3  ــدَّ ْزِق َو ال ــرِّ ِــی ال ــَعه ف ــه السَّ ــِب ... َو الثَّالِثَ ــُغوَل الَْقْل ــِل َمْش الَْعْق

ــز اســت کــه هــر کــس یکــی از آن هــا را فاقــد باشــد زندگیــش  پنــج چی
ــوم  ــود: س ــد ب ــار خواه ــش گرفت ــل، و دل ــش زائ ــص و عقل ــواره ناق هم

ــه ... . ــعت روزی و خان وس

1 . صحیفه سجادیه، دعای 20، فراز 12.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 35، فراز 4.

3 . حسن بن فضل الطبرسی، همان، ص 200.
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راهکارهای فقرستیزی و تعدیل ثروت
اسام برای فقرستیزی راهکارهای عمده ای دارد:

الف( ارزش بخشیدن به کار و تالش
ــی  ــاختار انگیزش ــر س ــاش، ب ــاره کار و ت ــام درب ــی اس ــتورهای اخاق دس
تأثیــر مثبــت می گــذارد و تــوان رهایــی از آثــار شــوم معنــوی و تربیتــی فقــر را 
ــط  ــام فق ــد در اس ــی کار و تولی ــه ارزش ذات ــد. البت ــی می بخش ــان فزون در انس
بــرای جلوگیــری از فقــر نیســت، بلکــه کار کــردن خــود مطلــوب اســت، زیــرا 
ــز  ــی نی ــی و شــخصیت اجتماع ــی، نشــاط زندگ ــای روحــی ـ اخاق در زمینه ه
ــه کار و  ــازی موظــف ب ــن بی نی ــن رو، انســان در عی ــی می نهــد. از ای ــر مثبت تأثی
تــاش اســت، همچنــان کــه در ســیره معصومــان نیــز کار و تــاش بــه دلیــل 

ارزش ذاتــی آن و بــدون نیــاز بــه درآمــدش، بــه تمامــی نمــود دارد.
کار در فرهنگ دینی

کار در فرهنــگ دینــی عبــارت اســت از، هرگونــه فعالیتــی کــه بــرای تولیــد 
کاال و خدمــات مــورد نیــاز یــا بــاال بــردن ســطح اقتــدار جامعــه و رفــاه عمومــی 
ــُم  ــَق لَُه ــرد.1 »َو َخَل ــام می پذی ــی انج ــای دین ــن و ارزش ه ــوب قوانی در چارچ
النَّهــاَر ُمبِْصــراً لِیبْتَُغــوا فِیــِه مـِـْن َفْضلـِـِه، َو لِیتََســبَّبُوا إِلـَـی رِْزقـِـِه، َو یْســَرُحوا فـِـی 
أَْرِضــه«؛2 »روز را بــرای آن هــا بینایــی بخــش آفریــد تــا در آن بــه تــاش بــرای 

طلــب فضــل الهــی برخیزنــد، و راهــی بــرای کســب روزی بجوینــد«.3
برخــی از آیــات و روایــات هــدف از تســخیر آســمان و زمیــن بــرای انســان 
و آفرینــش شــب و روز را، جســتجوی روزی و طلــب از فضــل خــدا می دانــد. 
ــد.  ــویق می کن ــدی تش ــای تولی ــه فعالیت ه ــی را ب ــی آدم ــای دین ــن آموزه ه ای
مصــداق بــارز »ابتغــاء فضــل« در ایــن فــراز از دعــا ـ بــه قرینــه صــدر و ذیــل 

1 . جواد ایروانی، اخالق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث، ص 61.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 6، فراز 6.

3 . علی بن حسین، همان، ص 51.
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ــه  و ســیاق آن ـ همــان فعالیت هــای تولیــدی اســت. از ســوی دیگــر تشــویق ب
ــود.1 ــزار تولیــد نیــز خواهــد ب ــه فراهم ســازی زمینــه و اب تولیــد، ترغیــب ب

ــد  ــه درگاه خداون ــادت و مقــرِّب ب ــوان عب ــه عن در برخــی از احادیــث کار ب
بــه شــمار رفتــه اســت. کــه نشــان از جایــگاه واالی کار در نگــرش دینــی دارد. 
»َو أَذِقْنـِـی َطْعــَم الَْفــَراِغ لَِمــا تُِحــبُّ بَِســَعه مـِـْن َســَعتِک، َو ااِلْجتَِهــادِ فِیَمــا یْزلـِـُف 
ــه  ــغولی ب ــم دل  مش ِــک«.2 »طع ــْن تَُحَفات ــه مِ ــی بِتُْحَف ِ ــَدک، َو أَتِْحْفن ــک َو ِعنْ لََدی
آنچــه را تــو دوســت داری، و تــاش بــرای انجــام کاری را کــه مایــه تقــرب بــه 
ــت  ــن عنای ــه م ــت را ب ــه ای از تحفه های ــن بچشــان، تحف ــه م درگاهــت شــود ب

فرمــا«.3
تشویق به کار و تولید در کالم امام سجاد

ــانی و  ــبات انس ــم مناس ــه ه ــارت ک ــون تج ــی چ ــه فعالیت های ــویق ب تش
اجتماعــی را گســترش می دهــد و هــم موجــب بهره منــدی هــر جامعــه از 
ــه  ــجاد ب ــام س ــای ام ــردد، در توصیه ه ــع می گ ــر جوام ــتاوردهای دیگ دس
ــْزُء  ــاَره َو الُْج ــی التَِّج ِ ْزِق ف ــرِّ ــارِ ال ــَعه أَْعَش ــاَل تِْس ــود. »َق ــده می ش ــوح دی وض
ــابِیاءِ یْعنـِـی الَْغنـَـم«؛4 »نــه دهــم روزی در بازرگانــی اســت و یــک  الْبَاقـِـی فـِـی السَّ

ــفند«. ــی گوس ــت یعن ــابیاء اس ــده در س ــزء باقی  مان ج
جایگاه کار در زندگی امام سجاد

فعالیت هــای تولیــدی در ســیره اولیــای دیــن، بســیار گســترده اســت. گســتره 
ــر ارزش کار  ــل ب ــن دلی ــان خــود بهتری ــیره امام ــدی در س ــای تولی فعالیت ه
ــه کار و  ــتغال ب ــه اش ــت ک ــی اس ــان ذهنیت های ــر بط ــواه ب ــن ترین گ و روش
تولیــد را امــری تنهــا مــادی و جــدا از دیــن و تدیــن می شــمارند و رهبانیــت را 
تشــویق می کننــد.5 امــام ســجاد بــه کار کشــاورزی اشــتغال داشــت. نزدیــک 
ــام  ــت انج ــح زود جه ــرد. صب ــیدگی می ک ــه آن رس ــه ب ــت ک ــل داش 500 نخ

1 . جواد ایروانی، همان، ص 64.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 47، فراز 125.
3 . علی بن حسین، همان، ص 238.
4 . صحیفه سجادیه، دعای 47، فراز 125.

5 . جواد ایروانی، همان، ص 74.
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ــیبَه  ــْن َش ــادت می دانســت.1 »َع ــر را عب ــن ام ــد. و ای ــارج می ش ــه خ کار از خان
َّــُه کاَن یُقــوُت مِائـَـه أَْهــِل بَیــٍت بِالَْمِدینَــه َو قِیــَل کاَن فـِـی کلِّ بَیــٍت  بـْـِن نََعاَمــه أَن
َجَماَعــه مـِـَن النَّــاس«؛2 شــیبه بــن نعامــه می گویــد امــام ســجاد صــد خانــوار 
ــد«. ــی می کردن ــی زندگ ــه ای گروه ــر خان ــه در ه ــرد ک ــه اداره می ک را در مدین

ب( تعیین وظیفه برای اغنیاء
براســاس »اصــل مســؤولیت« مســلمانان در تأمیــن نیازهــای حیاتــی یکدیگــر 
وظیفــه متقابــل دارنــد. بنابرایــن، چنانچــه نیازهــای حیاتــی فــرد یــا گروهــی بــا 
تهدیــد روبــه رو شــود، بــا توجــه بــه تأثیــر ایــن آموزه هــا در ســاختار انگیزشــی 
ــاز  ــع نی ــت رف ــدان، در جه ــه ثروتمن ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــدان، می ت توانمن

ــد.3 تهیدســتان گام بردارن
ــر دارنــده آموزه هایــی اســت کــه افــراد جامعــه را در  فرهنــگ اســامی در ب
عمــل و رفتــار بــه ســمت توزیــع عادالنــه درآمــد و ثــروت ســوق می دهــد؛ بــه 
طــوری کــه هیــچ گاه از محرومــان غافــل نمی شــود و معیشــت و رفــاه خــود را از 
آنــان جــدا ندانســته، همــواره خــود را در غــم و شــادی آنــان شــریک می دانــد.

 َعــْن َزیــِن الَْعابِِدیــَن َعلِی بِْن الُْحَســیِن ُ َعــْن أَبـِـی َحْمــَزه الثَُّمالـِـی َرِحَمــُه اهللَّ
َقــاَل:

ُ ِمــْن ثَِمــاِر الَْجنَّــه َو َمــْن َســَقی ُمْؤِمنــًا   َمــْن أَْطَعــَم ُمْؤِمنــًا ِمــْن ُجوِعــِه أَْطَعَمــُه اهللَّ
 ُ ِحیــِق الَْمْختُــوِم َو َمــْن كَســا ُمْؤِمنــًا ثَْوبــًا كَســاُه اهللَّ ُ ِمــَن الرَّ ِمــْن َظَمــٍإ َســَقاُه اهللَّ
ِ َعــزَّ َو َجــلَّ َمــا َداَم َعَلیــِه ِمْنــُه  ِمــَن الثِّیــاِب الُْخْضــِر َو اَل یــَزاُل فِــی َضَمــاِن اهللَّ

ِســْلک.4
ابوحمزه ثمالی گوید: امام زین العابدین علی بن الحسین بن علی فرمود: 

هــر کــس مؤمــن گرســنه ای را طعــام دهــد خداونــد از میوه هــای بهشــتی 
بــه او بخورانــد. و هــر کــس مؤمــن تشــنه ای را ســیراب کنــد خداونــد از 

1 . حسین میسمی، همان، ص 86.
2 . محمد باقر مجلسی، بحاراالنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار، ج 46، ص 88.

3 . علی اصغر هادوی نیا، همان، ص 90.
4 . محّمد بن محّمد بن نعمان مفید، أمالی، ص 9.
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شــراب بکــر و ســر بــه مهــر بهشــتی ســیرابش نمایــد، و هــر کــس مؤمنــی 
ــا آن  ــاند، و ت ــاو بپوش ــتی ب ــبز بهش ــای س ــد از لباس ه ــاند خداون را بپوش
زمــان کــه تــار و پــودی از آن لبــاس بــه تــن اوســت پیوســته تحــت ضمــان 

و مراقبــت خــدا خواهــد بــود.
ــه تنهــا در صــدد اســتثمار  ــرد ن ــا رواج چنیــن فرهنگــی در جامعــه، هــر ف ب
دیگــران و انحصارطلبــی برنمی آیــد، بلکــه در برابــر کیفیــت و کمیــت بهره برداری 
از آن هــا خــود را مســئول می دانــد؛ زیــرا می دانــد کــه منابــع ثــروت و امکانــات 
درآمــدی متعلــق بــه همــگان اســت؛ در نتیجــه، زمینــه اعتقــادی و فکــری بــرای 
انفاق هــا و صدقه هــا، در جهــت رفــع فقــر و محرومیــت از جامعــه و برقــراری 

ــد.1 ــت اجتماعــی فراهــم می آی عدال
راهــکار اســام بــرای تعدیــل ثــروت، جلوگیــری افــراد مســتعد و توانمنــد از 
ــه پرداخــت  ــا ب ــاال نیســت. بلکــه وادار ســاختن آن ه ــه ثروت هــای ب رســیدن ب
ــار  ــه اقش ــه ب ــب زکات و صدق ــان در قال ــا و درآمدهایش ــمتی از دارائی ه قس

ــت اســام و مســلمین اســت: ــی در خدم ــا مصــارف عموم ــد، ی کم درآم
1. صدقه در راه خدا

 ــیِن ــُن الُْحَس ــی بْ ِ ــاَل کاَن َعل ِ ع َق ــِد اهللَّ ــی َعبْ ِ ــْن أَب ــاَمه َع ــی أَُس ِ ــْن أَب َع
: ل یُقــو

- قَــاَل َو كاَن اَل تَْســبُِق یِمینُــُه ِشــَمالَُه- َو  بِّ َدقَــه تُْطِفــُئ َغَضــَب الــرَّ  یُقــوُل الصَّ
ــائَِل- قِیــَل لـَـُه َمــا یْحِمُلــک َعَلــی َهَذا-  َدقـَـه قَْبــَل أَْن یْعِطیَهــا السَّ كاَن یَقبِّــُل الصَّ
ََّهــا تََقــُع فـِـی یــِد  ِّــی- إِن ََّمــا أُقَبِّــُل یــَد َرب ــائِِل إِن قَــاَل فََقــاَل لَْســُت أُقَبِّــُل یــَد السَّ

ــائِل.2 ِّــی قَْبــَل أَْن تََقــَع فـِـی یــِد السَّ َرب
ــن  ــی ب ــود عل ــه فرم ــرد ک ــل ک ــادق نق ــرت ص ــامه از حض ــی اس اب

: د مو لحســینمی فر ا
 نوشــیدن هیــچ نوشــیدنی بــر مــن گواراتــر از فروبــردن خشــم نیســت کــه 
متعاقــب آن صبــر باشــد هرگــز مایــل نیســتم معاملــه کنــم فروبــردن چنیــن 
ــروردگار را  ــه خشــم پ ــود صدق ــا شــتران ســرخ موی. می فرم خشــمی را ب

1 . محمد جواد خلیلیان، همان، 150.
2 . محمد باقر مجلسی، همان، ج 46، ص 74.
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فــرو می نشــاند هرگــز تکبــر و خودخواهــی نداشــت صدقــه را می بوســید 
ــن  ــرا چنی ــد چ ــرض کردن ــرد. ع ــرار گی ــدا ق ــت گ ــه در دس ــل از اینک قب
ــروردگار  می کنــی می فرمــود مــن دســت گــدا را نمی بوســم مــن دســت پ
ــرد در دســت  ــرار گی ــل از اینکــه در دســت ســائل ق ــرا قب را می بوســم زی

ــرد. ــرار می گی ــدا ق خ
2. زکات

ــی  ــرای زندگ ــد ب ــه خداون ــی اســت ک ــات و جــزء حقوق ــی مالی زکات نوع
ــیله  ــا بدین وس ــت ت ــرار داده اس ــدان ق ــوال ثروتمن ــوان، در ام ــان های نات انس
بتواننــد مشــکات و گرفتاری هــای زندگــی خــود را برطــرف ســازند تــا از ایــن 
ــَص  ــِه ... أَلْن نَُخلِّ ــا فِی ــود. »َو َوفِّْقنَ ــروت ایجــاد ش ــل ث ــه تعدی ــق در جامع طری
ــاه  ــن م ــا را در ای ــَوات«؛1 »م ک ــَراِج الزَّ ــا بِإِْخ َرَه ــاِت، َو أَْن نَُطهِّ ــَن التَّبَِع ــا مِ أَْمَوالَنَ
موفــق گــردان تــا امــوال خــود را از حقــوق مــردم پــاک گردانیــم و بــا پرداخــت 

ــازیم«.2 ــزه س زکات آن را پاکی
2. برنامه ریزی اقتصادی )تقدیر معیشت(

از راهکارهــای مهــم اســام در پیشــرفت اقتصــادی، تدبیــر امــور اقتصــادی و 
انضبــاط مالــی اســت کــه بــا عنــوان »تقدیــر معیشــت« مطــرح می گــردد. تقدیــر 
معیشــت در واقــع برنامه ریــزی صحیــح و واقع بینانــه و ســازماندهی بــه مســائل 
ــادی و  ــرفت اقتص ــرای پیش ــی ب ــات مال ــتفاده از امکان ــا اس ــت ت ــادی اس اقتص
ــاه نســبی، هــر چــه بیشــتر و بهتــر انجــام گیــرد.  در نتیجــه تأمیــن نیازهــا و رف
ــاف  ــد و مصــرف، ات ــر الزم در تخصیــص درآم ــود تدابی ــه نب روشــن اســت ک
ســرمایه های مــادی و هــدر رفتــن نیروهــای انســانی را باعــث می شــود و 
دســتیابی بــه رفــاه و آســایش در صــورت محدودیــت درآمــد و امکانــات، دشــوار 

ــود.3 ــن می ش ــا ناممک ی
ایــن اصــل از برنامه هــای اساســی اقتصــادی اســام و تربیتــی در اســام اســت 
ــان  ــند، و زندگی ش ــی اقتصــادی باش ــد دارای تربیت ــه اســامی بای ــراد جامع و اف

1 . صحیفه سجادیه، دعای 44، فراز 10.
2 . علی بن حسین، همان، ص 192.

3 . جواد ایروانی، همان، ص 276.
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برنامــه اقتصــادی داشــته باشــد، و ایــن برنامه ریــزی اقتصــادی بایــد در هــر ســه 
نظــام تولیــد، توزیــع و مصــرف جریــان داشــته باشــد.

ــزی  ــا برنامه ری ــر ب ــه، اگ ــرد و جامع ــات ف ــر حی ــم ب ــادی حاک ــام اقتص نظ
دقیــق اقتصــادی همــراه باشــد، زمینــه ای ســازنده ای بــرای رشــد مــادی و معنــوی 
ــع و  ــه موق ــا ب ــات و نیروه ــا از امکان ــود ت ــبب می ش ــود و س ــد ب ــراد خواه اف
ــرمایه های  ــر و س ــوان و فک ــن ت ــرز رفت ــود، و از ه ــرداری ش ــدازه بهره ب ــه ان ب
انســان ها جلوگیــری بــه عمــل آیــد زندگــی بی حســاب و فاقــد برنامــه، تعــادل 
و هماهنگــی الزم را نــدارد و بــا وجــود صــرف نیــرو و ســرمایه فــراوان، بازدهــی 
ــی رود، و  ــات و نیروهــا هــرز م ــدک خواهــد داشــت؛ در نتیجــه امکان بســیار ان

ــه دچــار مخاطــره می گــردد.1 ــرد و جامع ــات ف ــداری حی اســتواری و پای
برنامه ریزی اقتصادی در کالم امام سجاد

ــادِ، َو  ــَرِف َو ااِلْزدِی ــِن السَّ ــی َع ِ ِــِه، َو اْحُجبْن ــٍد َو آل ــی ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــمَّ َص »اللَُّه
ــر محمــد  ــا ب ــِر«؛2 »بارخدای ــادِ، َو َعلِّْمنـِـی ُحْســَن التَّْقِدی ــْذِل َو ااِلقْتَِص ْمنـِـی بِالْبَ َقوِّ
و آل محمــد درود فرســت، و مــرا از اســراف در مصــرف و زیــاده  روی بــازدار و 
بــه جــود و میانــه روی در امــور زندگــی ســامان بخــش، بیامــوزم کــه بــه نیکــی 
ــد  ــد می خواه ــا از خداون ــراز از دع ــن ف ــم کنم«.3حضــرت در ای ــورم را تنظی ام
ــه  ــوان ب ــی بت ــزی عقان ــا برنامه ری ــا ب ــوزد ت ــه وی بیام ــر معیشــت را ب ــا تقدی ت
ــه روی در مصــرف  ــز از اســراف و میان ــد. پرهی پیشــرفت اقتصــادی دســت یاب
ــط  ــم رواب ــر« تنظی ــن التقدی ــود از »حس ــه مقص ــر اینک ــتند ب ــی هس قرینه های

ــد. ــادی می باش اقتص
 3. ارائه الگوی تخصیص درآمد )انفاق(

یکــی دیگــر از راهکارهــای نهــاد اقتصــاد بــرای تعدیــل ثــروت در جامعــه، 
ــر جامعــه می باشــد. چگونگــی  ــه اقشــار فقی ــد ب ــه الگــوی تخصیــص درآم ارائ
تنظیــم »الگــوی تخصیــص درآمــد« از مــواردی اســت کــه توانمندی هــای یــک 

1 . محمد حکیمی، امام رضا، زندگی و افتصاد، ص 46.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 30، فراز 3.

3 . علی بن حسین، همان، ص 141.
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ــن  ــرمایه داری، ای ــاد س ــام اقتص ــذارد. نظ ــش می گ ــه نمای ــادی را ب ــام اقتص نظ
ــا  ــا نظــام اقتصــادی ب ــی و ســودجویی« می ســپارد؛ ام ــه »دســت غیب ــم را ب تنظی
توجــه بــه ابعــاد معنــوی و اخــروی انســان بــه هدایــت همــراه بــا اختیــار »انســان 
اقتصــادی مســلمان« می پــردازد. انفــاق را »حــق محرومــان« در امــوال توانمنــدان 
جامعــه خوانــدن و پــاداش اخــروی آن ســخن گفتــن، بــه معنــای تنظیــم الگــوی 

درآمــد جهــت همــراه ســاختن »نفــع شــخصی« و »نفــع جمعــی« اســت.1
انفاق در کالم امام سجاد

القاسم بن عبد الّرحمان األنصاری قال: سمعت أبا جعفر یقول:
 إّن رجــال جــاء إلــی علــی بــن الحســین فقــال لــه: أخبرنــی عــن قــول اهللَّ 
ــائِِل َو الَْمْحــُروِم،2 مــا هــذا الحــّق  عــّز و جــّل: ... فـِـی أَْموالِِهــْم َحــقٌّ َمْعُلــوٌم لِلسَّ
المعلــوم؟ فقــال لــه علــی بــن الحســین: الحــّق المعلــوم، الّشــی ء یخرجــه 
ــم  ــإذا ل ــال: ف ــن. ق ــه المفروضتی ــن الّصدق ــّزكاه و ال م ــن ال ــه لیــس م ــن مال م
ــه  ــی ء یخرج ــو الش ــال: ه ــو؟ فق ــا ه ــه فم ــن الّصدق ــّزكاه و ال م ــن ال ــن م یک
ــک.  ــا یمل ــدر م ــی ق ــّل، عل ــاء أق ــر و إن ش ــاء أكث ــه، إن ش ــن مال ــل م الّرج
فقــال الّرجــل: فمــا یصنــع بــه؟ فقــال: یصــل بــه رحمــا، و یقــّوی بــه ضعیفــا، و 
، أو لنائبــه تنوبــه. فقــال الّرجــل:  یحمــل بــه كاّل، أو یصــل بــه أخــا لــه فــی اهللَّ

ــُل ِرســالَتَُه.3 ــمُ َحیــُث یْجَع ُ أَْعَل اهللَّ
قاســم بــن عبــد الّرحمــان انصــاری می گویــد: از امــام باقــر شــنیدم کــه 

می فرمــود: 
مــردی نــزد علــی بــن الحســین آمــد و گفــت: »بــه مــن بگــو، منظــور از 
ــائِِل َو الَْمْحُرومِ،  "حــق معلــوم"، در ایــن آیــه: فـِـی أَْموالِهـِـْم َحــقٌّ َمْعُلــوٌم لِلسَّ

ــه غیــر از  چیســت؟« فرمودنــد: »حــّق معلــوم بخشــی از مــال شــخص ـ ب
زکات و صدقــه واجــب ـ اســت کــه آن را از مــال خــود کنــار می گــذارد«. 
ــد:  ــس چیســت؟« فرمودن ــد، پ ــه نباش ــر از زکات و صدق ــت: »اگ ــرد گف م
»مقــداری اســت کــه شــخص از مــال خــود کنــار می گــذارد، خــواه زیــاد 

1 . علی بن حسین، همان، ص 141.
2 . سوره معارج، آیه 25-24.

3 . محمدرضا حکیمی و دیگران، الحیاة، ج 6، ص  396.
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ــرد پرســید:  ــی ادای آن را دارد«. م ــه توانای ــدازه ای ک ــه ان ــم، ب ــا ک باشــد ی
ــه  ــد، ب ــا آن صله  رحــم می کن ــود: »ب ــد؟« فرم ــد بکن ــا آن چــه بای »انســان ب
تقویــت ضعیفــی می پــردازد، بــار هزینــه ای را از دوش کســی بــر مــی دارد، 
یــا در راه خــدا بــه بــرادری کمــک می کنــد، و او را از مشــکلی می رهانــد«. 
ــد کــه رســالت خویــش را  پــس آن مــرد گفــت: »خــدا خــود بهتــر می دان

در کجــا قــرار دهــد«.
ــر خمــس  ــزون ب ــی اف ــوم، مال ــود: حــق معل ــتفاده می ش ــت اس ــن روای از ای
ــر خــود  ــه تهیدســتان ب ــرای رســیدگی ب ــد ب و زکات اســت کــه هــر کســی بای
ــاره ایــن  واجــب ســازد و مقــدار آن بــه دارایــی و کــرم فــرد بســتگی دارد. درب

ــد: ــر ضــروری می نمای ــکات زی ــه ن ــه ب حــق، توج
الــف(  معنــای وجــود حــق فقــرا در امــوال ثروتمنــدان ایــن نیســت کــه هــر 
ــتیفا  ــود را اس ــق خ ــخصًا ح ــد ش ــق دارد و می توان ــان ح ــال دارای ــری در م فقی
کنــد؛ زیــرا چنیــن چیــزی جــز هرج ومــرج معنایــی نــدارد. ایــن حــق بــه عنــوان 
فقــرا متعلــق اســت و مســئول اخــراج و تقســیم آن خــود ثروتمنــدان و گاه حاکــم 

جامعــه اســامی اســت.
ب( تخصیــص داوطلبانــه بخشــی از درآمــد توســط انســان اقتصــادی مســلمان 
ــاداش  ــزه کســب پ ــه انگی ــه ب ــان جامع ــع نیازهــای ضــروری محروم جهــت رف
الهــی، در پنــاه توجــه نظــام اقتصــادی اســام بــه ابعــاد معنــوی و اخــروی انســان 
تحقــق می یابــد. ایــن الگــوی تخصیــص درآمــد، نظــام را در دســتیابی هماهنــگ 

بــه تعدیــل اقتصــادی و در نتیجــه عدالــت اجتماعــی یــاری می دهــد.1
4. توجه دادن به آثار و پیامدهای منفی تکاثر

ــرای تعدیــل  یکــی دیگــر از راهکارهــای نهــاد اقتصــاد در جامعــه آرمانــی ب
ثــروت، توجــه دادن بــه آثــار منفــی تکاثــر )ثروت انــدوزی نــا بــه حــق( اســت.

پیامدهای تکاثر
ــار بی شــماری در  ــار زیان ب ــه آث ــوب اقتصــادی اســت ک ــده نامطل ــر پدی تکاث

1 . علی اصغرهادوی نیا، همان، ص 161.
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شــخصیت فــرد و فرهنــگ عمومــی جامعــه برجــای می نهــد، و ســقوط و تباهــی 
مــادی و معنــوی فــرد و جامعــه و بویــژه تزلــزل و تخریــب بنیان هــای اعتقــادی 
ــار  ــه آث ــا ب ــا در این ج ــود. م ــث می ش ــی را باع ــای اخاق ــی معیاره و فروپاش

منفــی اخاقــی و اجتماعــی ایــن پدیــده اشــاره می کنیــم:

الف( آثار اخالقی
1. خودبرتربینی

ــن  ــه در م ــی ک ــه«؛1 »و ثروت ـِـی َمِخیَل ــِدُث ل ــا یْح ــاِل َم ــَن الَْم ــی مِ »َو اْزِو َعنِّ
ــدرت  ــری، ق ــام تکاث ــاز«.2 در نظ ــن دور س ــد آورد از م ــر پدی ــی و کب خودبین
ــدوزان دچــار یــک  ــن رو، زران ــن ارزش اســت. از ای ــروت باالتری اقتصــادی و ث

ــوند.3 ــر می ش ــی و تکب ــوع خودبرتربین ن
2. طغیان

یــًا إِلـَـی بَْغــی أَْو َمــا أَتََعقَّــُب مِنـْـُه ُطْغیانــاب«؛4  »َو اْزِو َعنِّــی مـِـَن الَْمــاِل مــا ... تََأدِّ
»ثروتــی کــه در مــن طغیــان و سرکشــی بــه دنبــال آورد، از مــن دور ســاز«. ثروت 
فــراوان آدمــی را بــه »بی نیــاز پنــداری« از همــه چیــز و همــه کــس می کشــاند و 
بدین ســان قــدرت و تــوان اقتصــادی خــود را در رویارویــی بــا تمــام مشــکات 
ــان و سرکشــی می گــذارد و  ــه طغی ــن رو، ســر ب ــد. ازای ــی می دان و حــوادث کاف

حــدود و حقــوق مــردم را نادیــده می گیــرد.

ب( آثار اجتماعی
1. ستم

یــًا إِلـَـی بَْغــی«؛5 »ثروتــی  »َو اْزِو َعنِّــی مـِـَن الَْمــاِل َمــا یْحــِدُث لـِـی َمِخیَلــه أَْو تََأدِّ
ــن  ــاند، از م ــتم بکش ــرا ه س ــا م ــد آورد ی ــر پدی ــی و کب ــن خودبین ــه در م ک

1 . صحیفه سجادیه، دعای 30، فراز 3.
2 . علی بن حسین، همان.
3 . علی بن حسین، همان.

4 . صحیفه سجادیه، دعای 30، فراز 36.
5 . صحیفه سجادیه، دعای 30، فراز 3.
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ــر  ــدرت اقتصــادی خــود و دســتیابی ه ــظ ق ــرای حف ــدوزان ب دور ســاز«.1 زران
ــه تضییــع  ــگاه اقتصــادی خــود، ب ــه ســودهای کان و تقویــت پای چــه بیشــتر ب
حقــوق اقشــار ضعیــف جامعــه می پردازنــد و در ایــن راه از هیــچ ظلــم و ســتمی 

ــد. ــی نمی کنن کوتاه
2. ترک اعمال صالح و گسترش مفاسد

ــِه َو َمــْن  »َفَمــْن أَْجَهــُل مِنِّــی، یــا إِلَهِــی، بُِرْشــِدهِ َو َمــْن أَْغَفــُل مِنِّــی َعــْن َحظِّ
ِــک  ــْن رِْزق ــی مِ ــَت َعَل ــا أَْجَری ــُق َم ــَن أُنْفِ ــِه ِحی ــتِْصَاِح نَْفِس ــِن اْس ــی مِ ــُد مِنِّ أَبَْع
فِیَمــا نََهیتَنـِـی َعنـْـُه مـِـْن َمْعِصیتـِـک«؛2 »خــدای مــن، نادان تــر از مــن بــه مصلحــت 
ــه حــظ و بهــره خــود کیســت؟ کیســت  ــر از مــن ب خویــش کیســت؟ و غافل ت
کــه از اصــاح خــود دورتــر از مــن باشــد آن هنــگام کــه روزی هایــی را کــه بــه 
مــن عطــا کــرده ای در انجــام گناهــی کــه مــرا از آن نهــی کــرده ای، خــرج کنــم؟ 
ــا  ــال آورد، از مــن دور ســاز«. ب ــه دنب ــان و سرکشــی ب ــی کــه در مــن طغی ثروت
غافــل شــدن از یــاد خــدا کــه یکــی از آثــار روانــی ثروت انــدوزی اســت، زمینــه 
بــرای تــرک اعمــال صالــح و روی آوردن بــه گنــاه و گســترش مفاســد اجتماعــی 
ــی  ــد، بندگ ــی خداون ــای بندگ ــراد به ج ــری اف ــام تکاث ــود، در نظ ــم می ش فراه

ــد. شــهوت و شــکم خــود را پذیرفتــه و در جــان و دل خــود نهادینــه کرده ان

5� احترام به اموال دیگران
ــای دارد و  ــادی ج ــام اقتص ــم نظ ــداف مه ــمار اه ــادی در ش ــت اقتص امنی
پیشــرفت اقتصــادی جــز در پنــاه آن ســامان نمی یابــد. در نهــاد اقتصــادی اســام، 
ــه  ــرام ب ــد، احت ــک می کن ــدف کم ــن ه ــق ای ــه تحق ــه ب ــی ک ــی از آموزهای یک

ــوال دیگــران اســت. ام
مفهوم شناسی احترام

احتــرام در لغــت بــه معنــای منــع و محرومیــت آمــده و در اصطــاح اصــل 
و بنــاء در امــوال و منافــع اســت کــه بــدون اذن صاحــب آن از تحــت اختیــارش 

1 . علی بن حسین، همان.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 16، فراز 23.
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خــارج نشــود و کســی بــدون رضایــت خاطــر او در آن مــال تصــرف نکنــد.
 مناســبت معنــای لغــوی بــا اصطاحــی ایــن می شــود کــه تصــرف در مــال 
ــن  ــذا از ای ــال و منافعــش می شــود ل دیگــری چــون موجــب محرومیــت او ازم

تصــرف بــدون اجــازه مالــک منــع شــده اســت.1
ــت. از  ــان اس ــف جانش ــردم در ردی ــوال م ــت ام ــامی اهمی ــگ اس در فرهن
ایــن رو، پیشــوایان دینــی در کنــار ســفارش بــه حفــظ خــون دیگــران احتــرام بــه 
مــال آنــان را نیــز متذکــر شــده اند. احتــرام بــه امــوال مــردم، شــامل امانــت داری 
و عــدم خیانــت در امانــت، تصــرف مجــاز و بــا رضایــت خاطــر صاحــب مــال، 
پرداخــت حقــوق مالــی و بدهــی مــردم، حفــظ و نگهــداری و ماننــد آن می شــود. 
ایــن حریم هــا بــرای آن اســت کــه امــوال تبــاه نگــردد، انســان ها کشــته نشــوند، 
ــرک نگــردد و  ــد، کســب و کار ت ــدا نکن ــه رواج پی ــزاع در جامع ــوزی و ن کینه ت
مــردم بــا آســودگی خاطــر اموالشــان را بــرای دفــع نیازهــای یکدیگــر بــه جریــان 

بیندازنــد.
ــاف و  ــت دارد و ات ــت و مصونی ــرم اس ــران محت ــوال دیگ ــه ام ــا ک از آن  ج
تجــاوز در آن مجــاز نیســت. بنابرایــن، اگــر کســی از راه ربــا، رشــوه، فریبــکاری، 
ســرقت و باالخــره هرگونــه تصــرف نامشــروع، مالــی را از کســی خــورده باشــد، 
ــاز پــس دادن آن مــال اقــدام  ــا ب ــه تحصیــل رضایــت صاحــب مــال و ی ــد ب بای
نمایــد. بنابرایــن احتــرام بــه امــوال دیگــران آمــوزه دیگــری اســت که در دســتیابی 
بــه امنیــت اقتصــادی بســیار ســودمند اســت.» َو تَْحَفــُظ َعَلیــِه )الشــریک( َمالـَـُه َو 
ــِریکیِن َمــا  ِ َعَلــی الشَّ َّــُه بََلَغنـَـا أَنَّ یــَد اهللَّ تَنْفـِـی َعنـْـُه ِخیانَتـَـُه فِیَمــا َعــزَّ أَْو َهــاَن َفإِن
«ِ.2 مالــش را نگــه داری، در هیــچ کوچــک و بــزرگ  ه إاِلَّ بـِـاهللَّ لـَـْم یتََخاَونـَـا َو ال ُقــوَّ
بــه او خیانــت ننمائــی کــه در حدیــث آمــده »دســت خــدا بــر ســر دو شــریک 

اســت مــادام کــه بــه هــم خیانــت نکننــد«.
ــت  ــت و صداق ــدم خیان ــه ع ــروط ب ــت را مش ــزول برک ــجاد ن ــام س ام
بازرگانــان و کارگــزاران اقتصــادی در روابــط اقتصــادی می نماینــد. البتــه احتــرام 

1 . محمدعلی التسخیری، القواعد االصولیة و الفقهیة علی مذهب االمامیه، ج 2، ص 20.
2 . ابن شعبه حرانی، همان، ص 268.
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بــه امــوال دیگــران بــه مؤمنــان اختصــاص نــدارد و شــامل همــه قــرار دادهــای 
نگاشــته شــده در جامعــه اســامی می شــود. اســتحکام قراردادهــای اجتماعــی، 

ــد.  ــازار اســامی تأمیــن می کن نظــم و امنیــت را در ب

6� زهد
ــل  ــمار عوام ــا آن، در ش ــط ب ــر مرتب ــد و عناص ــامی، زه ــای اس در آموزه ه
پیشــرفت اقتصــادی و دســتیابی بــه اســتقال بــه شــمار می آیــد. اگرچــه در نــگاه 
ســطحی، زهــد از عوامــل رکــود اقتصــادی بــه شــمار مــی رود، چــرا کــه گرایــش 
ــی  ــات رشــد اقتصــادی اســت، در حال ــادی از بایســتگی ها و مقدم ــه ســود م ب
کــه زهــد و قناعــت بــه رویگردانــی از ســود و ثــروت، و رضایــت بــه کمتریــن 
ــگاه  امکانــات دعــوت می کنــد. اثبــات ایــن مطلــب، نیازمنــد آن اســت کــه از ن

اســام، مفاهیــم صحیــح ایــن واژه شناســایی گــردد.
تعریف زهد

ــدّل  ــز اســت )زهــد: أصــل ی ــای »قلــت« در هــر چی ــه معن زهــد در اصــل ب
علــی قّلــه الشــی(.1 و از آنجــا کــه بــه چیزهــای کــم و ناچیــز رغبتــی نمی شــود، 
هــد: ضــد الرغبــه و الحــرص علــی  بــه معنــای بی رغبتــی نیــز آمــده اســت.  )الزُّ

الدنیــا(2
ــه  ــل نداشــتن ب ــز شــمردن و تمای ــارت اســت از ناچی زهــد در اصطــاح عب
ــی  ــگ دین ــن، زهــد در فرهن ــی اســت.3 بنابرای ــل آدم ــع تکام ــه مان ــی ک چیزهای
ــرای تســریع باشــد؛  ــد عاملــی ب ــع پیشــرفت نیســت، بلکــه می توان ــه تنهــا مان ن
ــر اســاس نیازهــای کاذب  ــی کــه ب ــرا جامعــه ای کــه از تشــریفات و تجمات زی
ــت  ــادر اس ــد، ق ــد دوری کن ــد می آی ــی پدی ــرافی گری و رفاه زدگ ــه اش و روحی
ــد.4 ــته باش ــرمایه گذاری های الزم در پیشــرفت داش ــرای س ــداز بیشــتری ب پس ان

1 . احمد ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 3، ص 30.
2 . ابی الفضل جمال الدین ابن منظور؛ لسان العرب، ج 3، ص 196.

3 . عبداهلل شبر، ص 258.
4 . محمد جمال خلیلیان، فرهنگ اسالمی و توسعة اقتصادی، ص 198.
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ــیاری  ــه بس ــی، ریش ــه آرمان ــد در جامع ــگ زه ــن رواج فرهن ــر ای ــاوه ب ع
از ناهنجــاری و مفاســد اقتصــادی را از بیــن می بــرد و افــراد جامعــه را از 
تاش هــای بیهــوده بــرای ثــروت از راه هــای نامشــروع و غیرقانونــی بازمــی دارد 

ــد. ــازی می کن ــه ب ــراد جامع ــرای اف ــی را ب ــرل درون ــل کنت ــک عام ــش ی و نق
زهد در کالم امام سجاد

ــْم  ُه ــِن ... لِتَُردَّ ی ــْوِم الدِّ َــی ی ــَذا إِل ــا َه ــْن یْوِمنَ ــَن ِم ــی التَّابِِعی ــلِّ َعَل ــمَّ َو َص »اللَُّه
ــل؛1  ــَعه الَْعاِج ــی َس ــْم فِ َدُه ــک، َو تَُزهِّ ــه ِمْن ْهبَ ــک َو الرَّ ــه إِلَی ْغبَ َــی الرَّ إِل

ــر( درود  ــروان پیامب ــن )پی ــر تابعی ــتاخیز ب ــا رس ــروز ت ــا، از ام ــار خدای ب
فرســت... و ایشــان را به گونــه ای ســاز کــه امیدشــان بــه تــو و بیــم آن هــا 

ــی.2 ــان گردان ــی بی میلش ــای فان ــایش دنی ــد، و از گش ــو باش ــز از ت نی
ْغبَــه فِــی الَْعَمــِل لـَـک آِلِخَرتـِـی  ــٍد َو آلـِـِه، َو اْرُزْقنِــی الرَّ اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــی ُمَحمَّ
ــَد  ْه ــی الزُّ ـِـُب َعَل ــی، َو َحتَّــی یکــوَن الَْغال ــْن قَْلبِ ــِرَف ِصــْدَق َذلـِـک ِم ــی أَْع َحتَّ
ــًا َو  ــیئَاِت فََرق ــَن السَّ ــَن ِم ــْوقًا، َو آَم ــَل الَْحَســنَاِت َش ــی أَْعَم ــای، َو َحتَّ ــی ُدنْی فِ

ــًا، ...3  َخْوف
ــر محمــد و آل محمــد درود فرســت، و میــل و رغبــت عمــل  ــار الهــا، ب ب
ــت را در  ــن رغب ــه صــدق ای ــردان، آن ســان ک ــم گ ــرای آخــرت را روزی ب
ــد،  ــب آی ــر مــن غال ــم ب ــه دنیای ــی نســبت ب ــم، و چنان کــه بی میل ــم بیاب دل
ــرس از  ــم و ت ــر بی ــردازم و از س ــا بپ ــام نیکی ه ــه انج ــتیاق ب و از روی اش

ــردم.4 ــن گ ــا ایم بدی ه
ــه  ــی ب ــه های بی رغبت ــا و ریش ــه زمینه ه ــا ب ــراز از دع ــن ف ــرت در ای حض
ــح از  ــناخت صحی ــرت و ش ــه آخ ــش ب ــد و گرای ــاره می کن ــوی اش ــور دنی ام
رابطــه میــان دنیــا و آخــرت را زمینه ســاز پیدایــش روحیــه زهــد در دنیــا معرفــی 

می نمایــد. 
بــا توجــه بــه مبانــی انسان شناســی کــه در ترســیم جامعــه آرمانــی دینــی بیــان 

1 . صحیفه سجادیه، دعای 4، فراز 16.
2 . علی بن حسین، همان، ص 46-47.

3 . صحیفه سجادیه، دعای 22، فراز 8.
4 . همان، ص112.
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شــد. انســان آرمانــی در فرهنــگ دینــی، زندگــی دنیــوی را مقدمه ای بــرای زندگی 
حقیقــی اخــروی می دانــد و تمــام تــاش خــود را بــرای اســتفاده ابــزاری از ایــن 
ــاش  ــن رو از ت ــدد و از ای ــکار می بن ــروی ب ــعادت اخ ــه س ــیدن ب ــا و رس دنی
ــروی وی  ــات اخ ــرای حی ــده ای ب ــه فای ــرمایه ای ک ــت س ــرای انباش ــوده ب بیه
نــدارد، صرف نظــر می کنــد. بــه همیــن جهــت امــام ســجاد زاهــد واقعــی را 
کســی می دانــد کــه تاش هایــش معطــوف بــه زندگــی اخــروی و بــه وضعیــت 
اقتصــادی خــود هــم در راســتای و هم ســو بــا رســتگاری اخــروی می نگــردد و 

از ایــن رو همیشــه بــرای انتقــال بــه زندگــی ابــدی آمادگــی دارد.

7� خودکفایی
یکــی از راهکارهــای رســیدن بــه اســتقال اقتصــادی و عــدم وابســتگی بــه 
بیگانــگان، تــاش بــرای خودکفایــی و تولیــد محصــوالت اساســی و ضــروری در 
داخــل کشــور می باشــد. شــرط اساســی بــرای رســیدن بــه خودکفایــی داخلــی 
ــه نیــروی انســانی داخلــی اســت.  ــه نفــس و توجــه ب داشــتن روحیــه اعتمــاد ب
ــل  ــی ترین عام ــوان اساس ــه عن ــی ب ــدی و خودکم بین ــی ناامی ــه آرمان در جامع
ــر  ــد ب ــی و تأکی ــوالت داخل ــتفاده از محص ــی رود و اس ــمار م ــه ش ــتگی ب وابس
بهبــود کیفــت محصــوالت داخلــی رمــز اســتقال، عــزت و اقتــدار نظــام اســامی 

ــود. ــوب می ش محس
جامعــه در صــورت عــدم خودکفایــی اقتصــادی در معــرض تهدیــد همیشــگی 
بیگانــگان خواهــد بــود و جامعــه ای کــه همیشــه در معــرض تهدیــد قــرار گیــرد 

از درون نیــز بــه مــرور متاشــی خواهــد شــد.
ــی و  ــلطه سیاس ــل س ــتگی اقتصــادی،  تحمی ــای وابس ــر از پیامده ــی دیگ یک
فرهنگــی کشــورهای دیگــر بــر کشــور اســت. کشــوری کــه تولیــدات خــود را 
ــاوری خنثنــی نیســت، ـ  ــه دیگــر کشــورها صــادر می کنــد، از آنجایــی کــه فنّ ب
و بــا خــود فرهنــگ جامعــه مبــدأ را نیــز بــه همــراه دارد ـ فرهنــگ خــود را نیــز 
ــای  ــد الیه ه ــان می توان ــرور زم ــه م ــد و ب ــادر می کن ــد ص ــورهای مقص ــه کش ب

بنیادیــن فرهنــگ یــک کشــور را نیــز تغییــر دهــد.



653 اقتصادمطلوبدراندیشهامامسجاد

توجه به خودکفائی در اندیشه امام سجاد
گرچــه امــام ســجاد هم چــون امامــان دیگــر حکومــت امویان را نامشــروع 
و غاصبانــه می دانســت و روش حکومتــی آنــان را مــردود اعــام کــرده بــود، امــا 
اگــر زمانــی کیــان اســام و عــزت و آبــروی جامعــه اســامی، از ســوی بیگانــگان 
مــورد تهدیــد و تعــرض قــرار می گرفــت، آن حضــرت بــرای حفــظ آن، از هیــچ 

اقدامــی فروگــذار نمی کــرد.
ــا  ــه روی آن ه ــد ک ــادر می ش ــه روم ص ــی ب ــک، پارچه های ــان عبدالمل در زم
ــرای  ــود. ایــن مســأله ب ــه اال اهلل محمــد رســول اهلل« نوشــته شــده ب شــعار »ال ال
حاکــم کافــر روم گــران آمــد. از ایــن رو ضمــن فرســتادن نامــه ای تهدیدآمیــز بــه 
عبدالملــک، مبنــی بــر حــذف ایــن شــعار، بــه وی اعــام کــرد کــه اگــر ایــن کار 

ــه زشــتی خواهــد نوشــت. ــر را ب ــام پیامب ــد، در ســکه ها، ن را تــرک نکن
 عبدالملــک کــه در حــل ایــن مشــکل ناتــوان و درمانده بــود، از امام ســجاد
ــد،   ــر می دی ــه اســامی را در خط ــروی جامع ــه آب ــام ک کمــک خواســت. ام
بــرای حفــظ عــزت و ســرافرازی مســلمانان، ایــن مشــکل را حــل کــرد. حضــرت 
بــه عبدالملــک فرمــود کــه اســتفاده از ســکه های رومــی را ممنــوع و بــه جــای 
ــا ایــن طــرح امــام نیرنــگ رومیــان کارســاز نشــد و  ــد. ب آن ســکه اســامی بزن
عــزت و اســتقال اقتصــادی جامعــه اســامی از گزنــد بیگانــگان محفــوظ مانــد.1

8� تقوا
ــی  ــن ارزش اعتقــادی و اخاق ــوان مهم تری ــه عن ــه تقــوا ب ــن قســمت ب در ای
ــاره  ــده اش ــته ش ــادی دانس ــرفت اقتص ــل پیش ــزو عوام ــی ج ــون دین ــه در مت ک
ــوا  ــر اینکــه تق ــم نمــود. عــاوه ب ــل خواهی ــر آن را تحلی ــم و نحــوه تأثی می کنی
ــت در  ــده اس ــی ش ــی معرف ــه آرمان ــراد در جامع ــروی اف ــتگاری اخ ــل رس عام
متــون دینــی از تقــوا بــه عنــوان عامــل نــزول بــرکات، افزایــش روزی و در نتیجــه 
رشــد اقتصــادی نیــز یــاد شــده اســت و حتــی خداونــد، روزی تقواپیشــگان را 

خــارج از محاســبات عــادی، تضمیــن نمــوده اســت.
1 . محسن رنجبر، نقش امام سجاد در رهبری شیعه، ص 194-193، به نقل از البیان، ص 185.
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ــت.  ــی اس ــارم اله ــرک مح ــف و ت ــام وظای ــرای انج ــی ب ــد درون ــوا تعه تق
ــت،  ــون خیان ــی همچ ــل اخاق ــرک رذائ ــه ت ــوط ب ــه من ــوا در جامع ــق تق تحق
ــه  ــدن ب ــته ش ــرانی و آراس ــتثمار و هوس ــران، اس ــوق دیگ ــب حق دروغ، غص
فضائــل اخاقــی همچــون امانــت داری راســتی، وجــدان کاری و انضبــاط اســت.
ــراد  ــی اف ــایه بی تقوای ــای اقتصــادی در س ــد و ناهنجاری ه ــن مفاس بزرگ تری
ــن  ــط ام ــن ایجــاد محی ــد. بنابرای ــراد رخ می ده ــی اف ــی درون ــدم خودکنترل و ع
ــم  ــادی فراه ــد اقتص ــرای رش ــتر را ب ــی بس ــل اخاق ــاری از رذای ــالم و ع و س
می کنــد. از ایــن رو تقــوا، به گونــه ای غیرمســتقیم، از عوامــل رشــد اقتصــادی بــه 

ــد.1 ــی می یاب ــک و دریافتن ــدی نزدی ــا آن پیون ــی رود و ب شــمار م
تقوا در کالم امام سجاد

َعلِی بِْن الُْحَسیِن َقاَل:
ی  تـِـی َو َعَظَمتـِـی َو َجَالـِـی َو بََهائـِـی َو ُعُلــوِّ َ َعــزَّ َو َجــلَّ یُقــوُل َو ِعزَّ  إِنَّ اهللَّ
ِــی  ــُه ف ــُت َهمَّ ــَواُه إاِلَّ َجَعْل ــی َه ــَوای َعَل ــٌد َه ـِـُر َعبْ ـِـی اَل یْؤث ــاِع َمکان َو اْرتَِف
ــَماَواِت َو  ــُت السَّ نْ ــُه َو َضمَّ ــاُه فـِـی َقْلبـِـِه َو کَفْفــُت َعَلیــِه َضیَعتَ آِخَرتـِـِه َو ِغنَ

ــا َو ِهــی َراِغَمــه.2 نْی ــُه الدُّ األْْرَض رِْزَقــهُ َو أَتَتْ
 حضرت سجاد فرمود:

 خداونــد متعــال می فرمایــد بــه عــزت و عظمــت و جــال و روشــنائی و 
بلنــدی و ارتفــاع مقــام خــود ســوگند. هیــچ بنــده ای خواســت و اراده مــرا 
بــر هــوای نفــس خــود مقــدم نمــی دارد مگــر اینکــه بــه پــاداش ایــن ایثــار، 
ــرار  ــش ق ــی در دل ــازی درون ــم و بی نی فکــرش را متوجــه آخــرت می نمای
می دهــم و زندگــی او را تأمیــن نمــوده و آســمان و زمیــن را ضامــن روزی 

ــد. ــه او رو می کن ــت و تســلیم ب ــا کمــال ذل ــا ب ــم و دنی او می نمای
امــام ســجاد بــه نقــش مهــم رعایــت تقــوا و تقــدم خواســت و اراده الهــی 
بــر هواهــای نفســانی در نــزول بــرکات آســمانی و زمینــی و در نتیجــه آبادانــی و 
پیشــرفت جامعــه اشــاره می فرماینــد و پارســایی را بــه عنــوان شــرط بهره منــدی 

ــد. ــی می نماین ــی معرف ــای اله از نعمت ه
1 . جواد ایروانی، همان، ص 116.

2 . محمد باقر مجلسی، همان ج 67، ص 77.
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نتیجه 
ــه  ــود ک ــث می ش ــه باع ــرای جامع ــاه نســبی ب ــن رف ــدم تأمی ــه ع ــا ک از آنج
معنویــت و اخــاق در آن جامعــه بــه خطــر افتــد، توجــه بــه اقتصــاد مــورد توجه 
ــه آمیختگــی نیازهــای مــادی و معنــوی از  ــوده اســت. توجــه ب ــن ب ــزرگان دی ب
ــه  ــجاد ب ــام س ــه ام ــاد در اندیش ــی اقتص ــاد آرمان ــی نه ــای اساس ویژگی ه
شــمار مــی رود. از ایــن رو، می تــوان بــرای دســتابی بــه نهــاد اقتصــادی ایــده آل و 
تحقــق خارجــی آن بــر اســاس اندیشــه امــام ســجاد مدلــی براســاس اهــداف 

و راهکارهــای تحقــق آن اهــداف طراحــی کــرد.
نهــاد اقتصــاد آرمانــی از دیــدگاه امــام ســجاد بــا در نظــر گرفتــن قــرب 
ــطه ای  ــداف واس ــه اه ــه ارائ ــاد، ب ــاد اقتص ــی نه ــدف نهای ــوان ه ــه عن ــی ب اله
متناســب بــا ایــن هــدف نهایــی می پــردازد. و اهــداف واســطه ای کــه در اندیشــه 
ــی  ــًا در راســتای هــدف نهای ــه آن اشــاره شــده اســت، دقیق ــام ســجاد ب ام
ــد. حضــرت در  ــت ندارن ــی دارای موضوعی ــه تنهای ــه هیچ وجــه ب می باشــند و ب
ــه  ــل اقتصــادی ب ــی و تعدی ــاه عموم ــت اقتصــادی و رف ــه ســجادیه عدال صحیف
عنــوان دو عنصــر اصلــی عدالــت و امنیــت و پیشــرفت و اســتقال اقتصــادی بــه 

ــد. ــاره می فرماین ــاد اش ــاد اقتص ــطه ای نه ــداف واس ــوان اه عن
ترســیم اهــداف و آرمان هــا بــرای یــک نهــاد و جامعــه بــه تنهایــی بــه تحقــق 
ــد  ــه می توانن ــه اســت ک ــای واقع بینان ــه راهکاره ــه ارائ ــود بلک آن منجــر نمی ش
ــه  ــد. ب ــهیل کن ــتای آن را تس ــت در راس ــن و حرک ــه آن را روش ــتیابی ب راه دس
همیــن جهــت امــام ســجاد بــه راهکارهــای کامــًا عینــی و عملیاتــی اشــاره 
و از فقرســتیزی، برنامه ریــزی اقتصــادی )تقدیــر معیشــت(، ارائــه الگــوی 
ــر،  ــی تکاث ــای منف ــار و پیامده ــه آث ــه دادن ب ــاق(، توج ــد )انف ــص درآم تخصی
ــوان راهکارهــای  ــه عن ــی و تقــوا ب ــه امــوال دیگــران، زهــد، خودکفای ــرام ب احت

ــد. ــاد می کنن ــداف ی ــق اه تحق
ــه  ــه جامع ــت ک ــن اس ــم ای ــاره کنی ــه آن اش ــد ب ــان بای ــه در پای ــه ای ک نکت
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ــه  ــز ب ــه نی ــای جامع ــایر نهاده ــه س ــود ک ــق می ش ــی محق ــی در صورت آرمان
ــی شــوند. ــی طراحــی و عملیات ــی آرمان ــه صورت ــم ب ــا ه ــگ ب ــی هماهن صورت
ــرای  ــه ب ــن برنام ــن و کامل تری ــه برتری ــی ک ــی دین ــع غن ــه مناب ــه ب توج
ــد  ــا می توانن ــام زمان ه ــد در تم ــراه دارن ــه هم ــدی ب ــعادت اب ــه س ــتیابی ب دس
ــرفت  ــرای پیش ــع ب ــب و جام ــی بی عی ــاختن الگوهای ــرای س ــزرگ ب ــی ب ظرفیت

ــد. ــمار آین ــه ش ــامی ب ــورهای اس کش
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اندیشه های اقتصادی امام سجاد در راستای مصالح انسانی،
 کارآمدتر و جامع تر از نظام توسعه اقتصادی غربی

محمداسماعیلزاده
چکیده

تعییــن چگونگــی و نحــوه تحقــق توســعه اقتصــادی، یکــی از مباحــث 
مهــم و اساســی در هفــت کشــور در حــال توســعه اســت. از ایــن رو، 
ــرای تبییــن  صاحب نظــران از گذشــته  و خصوصــًا دهه هــای اخیــر، ب
ــرح  ــی را ط ــتراتژی های گوناگون ــرات و اس ــون آن نظ ــاد گوناگ ابع
ــر  ــن ام ــرای ای ــن حیات بخــش آن ب ــالم و آیی ــد. بی  شــک، اس کرده ان
تدابیــر و راهکارهــای متناســبی بــا نیازهــای جوامــع اســالمی در نظــر 
ــول  ــن اص ــته، ای ــع و بایس ــورت جام ــه ص ــه ب ــت. اگرچ ــه اس گرفت
ــم  ــب مفاهی ــز در قال ــه نی ــت و آنچ ــده اس ــتخراج نش ــتنباط و اس اس
توســعه اقتصــاد اســالمی تدویــن و بیــان گردیــده اســت، بیشــتر از آنکه 
ــه های  ــی از اندیش ــد تلفیق ــالمی باش ــاب اس ــه های ن ــرات و اندیش نظ
ــر  ــد، اگ ــر می رس ــه نظ ــذا ب ــت. ل ــالمی اس ــث اس ــا مباح ــی ب غرب
ــردی اســتخراج و  ــق و کارب ــه صــورت دقی ــم ب ــن مباحــث و مفاهی ای
ــداف  ــری در پیشــبرد اه ــم و مؤث ــش مه ــد نق ــود، می توان ــتنباط ش اس

اقتصــادی در جامعــه اســالمی ایفــا نمایــد. 
معــارف اســالمی و خصوصــًا تعالیــم ائمــه معصومیــن دربرگیرنــده 
ــام ســجاد در  ــه اســت. ام ــن زمین ــی در ای ــاب و عمیق مباحــث ن
ایــن زمینــه، صاحــب نظــرات و اندیشــه های مترقــی و عظیمــی اســت. 
ــب  ــن امــام همــام، در قال اگرچــه بیشــتر معــارف معنــوی و الهــی ای
دعــا و ادعیــه در جامعــه رواج یافتــه و بیشــتر نــام ایشــان بــا معنویــت 
و عبــادت گــره خــورده اســت؛ ولــی در مباحــث اقتصــادی، بــه ویــژه 
ــق  ــای ژرف و عمی ــادی، دارای دیدگاه ه ــعه اقتص ــث کالن توس مباح
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ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــته م ــق و بایس ــه صــورت دقی ــر ب ــه اگ اســت ک
ــاب  ــات ن ــای نظری ــر مبن ــد ضامــن توســعه اقتصــادی ب ــرد، می توان گی

اســالمی باشــد. 
ــع آوری  ــق جم ــی و از طری ــی – تحلیل ــا روش توصیف ــه، ب ــن مقال ای
ــرض  ــت. ف ــه اس ــام گرفت ــه  ای انج ــورت کتابخان ــه ص ــات ب اطالع
ــاب اقتصــادی امــام  ــن اســتوار اســت کــه اندیشــه های ن ــر ای ــه ب مقال
ــا  ــادی غربی ه ــات اقتص ــث و نظری ــا مباح ــه ب ــجاد در مقایس س
دارای عمــق و غنــای بیشــتری اســت. ســؤاالتی کــه در ایــن مقالــه بــه 

ــد از: ــود عبارتن ــه می  ش ــخ گفت آن پاس
1. تعریف توسعه و مفهوم توسعه اقتصادی چیست؟

2. مبانــی توســعه از دیــدگاه غــرب بــر چــه مفاهیــم و اصولــی اســتوار 
ست؟ ا

3. عمده ترین چالش های فراروی توسعه غربی کدام است؟
4. ســیره فــردی و اجتماعــی امــام ســجاد در مباحــث اقتصــادی در 
طــول حیــات پــر برکتشــان بــه چــه صــورت بــوده اســت؟ از دیــدگاه 
ــالش اقتصــادی و کوشــش در راه معیشــت دارای چــه  آن حضــرت ت
کارکردهایــی اســت؟ آیــا ایشــان توســعه را صرفــًا در رفــاه اقتصــادی 
ــز نســبت  ــه نی ــوم جامع ــا عم ــد و ی ــن می کردن ــف و تبیی خــود تعری

بــه آن ســهیم بودنــد؟
5. مؤلفه هــای برجســته و کارآمــد توســعه اقتصــادی، از دیــدگاه امــام 

ســجاد در مقایســه بــا توســعه اقتصــادی غربــی کــدام اســت؟
ــدگاه آن  ــای دی ــر مبن ــادی ب ــعه اقتص ــداف توس ــوی اه ــا الگ 6. آی
ــن  ــف و تبیی ــادی تعری ــاه اقتص ــد و رف ــق رش ــط در تحق ــرت فق حض
می شــود، یــا اینکــه عدالــت اجتماعــی نیــز می بایســت در آن ســهیم و 
دخیــل باشــد؟ ســود ســهام عدالــت اجتماعــی در تحقــق اهــداف توســعه 

ــه چــه میــزان اســت؟ اقتصــادی از منظــر آن حضــرت ب
 ،واژگان کلیــدی: توســعه، توســعه اقتصــادی، غــرب، امــام ســجاد

عدالــت اجتماعــی، رشــد اقتصــادی، رفــاه.



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج6621

مقدمه
بــا نگاهــی بــه تحــوالت جامعــه، می تــوان دریافــت کــه جامعــه مــا در حــال 
گــذر از حســاس ترین تحــول تاریخــی خــود، یعنــی گــذر از در حــال توســعه 
بــودن بــه توســعه یافتگی اســت. ایــن حساســیت، زمانــی شــکل عینی تــر 
ــون در  ــیم، تاکن ــته باش ــر داش ــه در نظ ــرد ک ــود می گی ــه خ ــری ب و ملموس ت
دنیــا کشــوری بــا گرایــش اســامی بــه رشــد و توســعه همه جانبــه اقتصــادی و 
اجتماعــی نائــل نشــده باشــد، گروهــی بــر ایــن عقیده  انــد کــه دیــن مانــع تحقــق 
ــو نظــام  توســعه اســت و جمــع ایــن دو ممکــن نیســت. لیکــن امــروزه در پرت
مــا، ایــن امــر تحقــق یافتــه اســت. در ایــن میــان آنچــه کــه از اهمیــت و ارزش 
ــاد آن از  بیشــتری برخــوردار می گــردد مســأله توســعه اقتصــادی و بررســی ابع

دیــدگاه اســام اســت. 
ــه  ــر توســعه، از جمل ــا ب ــه خصــوص اســام، نه تنه ــان الهــی ب بی  شــک، ادی
ــخ و  ــکاش در تاری ــگ و کن ــا درن ــه ب ــد؛ بلک ــد کرده ان ــادی تأکی ــعه اقتص توس
ــه عینیــت دریابیــم کــه منشــأ پیدایــش بحــث نظــری  ــا، می توانیــم ب تعالیــم انبی
ــران  ــت، پیامب ــم اداره حکوم ــی و عل ــت عمل ــانی، حکم ــوم انس ــعه در عل توس
الهــی بوده انــد. در عمــل نیــز، توســعه در تمــام ابعــاد ماننــد فرهنگــی، اجتماعــی، 
سیاســی و ناشــی از تــاش و کوشــش یــا توصیــه ســفارش آن رســوالن الهــی بــه 
ــث  ــوده اســت. آنچــه باع ــام ســجاد ب ــرات و اندیشــه های ام خصــوص نظ
تأســف و تأثــر اســت، مفقــود شــدن حلقه هــای واســطه بیــن سرچشــمه توســعه 
ــران و مباحــث نظــری توســعه در عصــر حاضــر و  ــم و عمل  کــرد پیامب در تعالی
توســعه یافتگی برخــی از جوامــع امــروزی در سلســله زنجیــری تاریخــی توســعه 
اســت. مفقــود شــدن حلقه هــای واســطه  در طــول تاریــخ، ناشــی از ضربــه زدن 
دشــمن بــه پیامبــران و ادیــان الهــی، بــه خصــوص دیــن اســام بــوده اســت و 

هنــوز هــم بــه شــیوه جدیــد ادامــه دارد. 
البتــه در ایــن میــان، اندیشــمندان و صاحب نظــران کشــورهای مســلمان نیــز 
ــان الهــی  ــل ادی ــم اصی ــا تعالی ــل عــدم آشــنایی ب ــه دلی ــان ب ــرا این ــد؛ زی مقصرن
ــعه  ــطه توس ــای واس ــته اند حلقه ه ــامی، نتوانس ــاب اس ــای ن ــژه آموزه ه به وی
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ــر  ــاوه ب ــد. ع ــزی کنن ــی و برنامه ری ــی طراح ــن مبان ــای ای ــر مبن ــدا و ب را پی
ــه وجــود آورده اســت کــه  ــدار را ب آن، عقب ماندگــی جوامــع اســامی، ایــن پن
توســعه یــک امــر عقانــی صــرف اســت. از همیــن رو، عــده ای توســعه را امــری 
ــن را ضــد آن قلمــداد  ــی بلکــه برخــی دی ــد؛ حت ــی کرده ان ــن تلق جــدای از دی
نموده انــد. نظریــه دیــن افیــون توده هاســت و تــز جدایــی حکومــت از دیــن یــا 
جدایــی دیــن از سیاســت، همــه ریشــه در همیــن حلقه هــای مفقــوده و دو امــر 
یــاد شــده دارد. لــذا امــروزه می بایســت بــا تکیــه بــه تعالیــم حیات بخــش اســام 
بــه طراحــی الگویــی بــرای تبییــن مبانــی توســعه اقتصــادی مطلــوب از دیــدگاه 
ــک  ــایر ممال ــه در س ــران بلک ــای ای ــا در جغرافی ــه تنه ــه ن ــام دســت زد، ک اس
ــه  ــرای انســان های خســته از اقتصــاد کاپیتالیســتی و سوسیالیســتی دارای جاذب ب
ــوار  ــجاد و آرای آن بزرگ ــام س ــاب ام ــه های ن ــد، اندیش ــدون تردی ــد. ب باش
ــر از اندیشــه های غــرب اســت کــه نه تنهــا  ــر و مؤثرت در خصــوص اقتصــاد بهت
نســخه مفیــدی بــرای پیشــرفت در کشــورهای دیگــر نیســتند، بلکــه نتوانســتند 

تحــول شایســته  ای در راســتای رفــع نیازهــای بشــری ایجــاد کننــد.

الف( استراتژی و مفاهیم مرتبط با آن
1. پیشینه تاریخی مفهوم استراتژی

 (strategos) اســت کــه خــود از واژه (strateeema)واژه اســتراتژی از ریشــه یونانــی
 )ago(بــه معنــای ارتــش و (Strategos) .بــه معنــای ژنــرال ارتــش مشــتق شــده اســت
بــه معنــای هدایــت اســت. بنابرایــن واژه مزبــور بــه معنــای هدایــت ارتــش اســت. 
بــه لحــاظ تاریخــی نیــز(Strategos) عنــوان افســران عالی رتبــه ارتــش بیزانــس بــوده 
کــه منطقــه  ای نظامــی – متــرادف بــا یــک ســپاه نظامــی مــدرن- تحــت فرمــان آن هــا 
قــرار داشــته اســت. معموال(Strategosً)حاکــم منطقــه ای نظامــی بــوده کــه نیروهایــش 
را در آنجــا گــرد مــی آورده یــا پایــگاه نیروهایــش را در آنجــا قــرار مــی داده اســت؛ 
امــا در عمــل(strateeema) بــه مفهــوم هــر اقــدام یــا مانــوری اطــاق شــد کــه هــدف 
آن فریــب یــا غافلگیــری دشــمن باشــد و در نتیجــه اســتراتژی نیــز یــک روش، طرح 

یــا)strateeema( بــرای نیــل بــه یــک هــدف تعریــف شــد.
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درگــذر زمــان، کاوزویتــس تــا حــدودی حــوزه و گســتره کاربــرد اســتراتِژی 
را توســعه داد و آن را »فــن هدایــت نیــرو و تطبیــق و هماهنــگ ســاختن نیروهــا 

جهــت نیــل بــه هدف هــای بــزرگ« تعریــف کــرد.1
لیــدل هــارت، نخســتین کســی بــود که تــاش کــرد معنــای راهبــرد را از دایره 
ِصــرف تدبیــر میــدان نبــرد و امــور مربــوط بــه جنــگ خــارج و گســتره مفهومــی 
ــی و کشــورداری  ــور سیاس ــه ام ــن واژه را ب ــف ای ــد و تعری ــر نمای آن را فراخ ت
ــر )فــن( تخصیــص و  ــر ایــن هــدف، وی راهبــرد را »هن ــد. مبتنــی ب مرتبــط کن
کاربــرد ابــزار و وســایل نظامــی بــرای نیــل بــه هدف هــای سیاســی2 تلقــی کــرد 
و بــر ایــن اعتقــاد بــود کــه راهبــرد بایــد پلــی باشــد بــرای تحقــق هدف هــای 
سیاســی یــک کشــور و ملــت کــه تأمیــن امنیــت ملــی در رأس آن هــا قــرار دارد.

2. تعاریف استراتژی
ــه  ــتیابی ب ــت دس ــی جه ــات عملیات ــن اقدام 2-1- رویکــرد سیســتم در تعیی

ــان تعییــن شــده. ــا آرم اهــداف ی
2-2- جهت گیــری سیســتم در حرکــت از وضــع موجــود بــه ســمت 

ــده. ــت آین وضعی
2-3- آگاهی هــای منظمــی کــه نحــوه بــه خدمــت گرفتــن قــدرت سیاســی، 
اقتصــادی، نظامــی و فرهنگــی را بــرای رســیدن بــه هدف هــای موردنظــر نشــان 

می دهــد.
ــود،  ــای موج ــری از ظرفیت  ه ــا بهره گی ــی ب ــرات رقابت ــی تغیی 2-4- ارزیاب

ــه ســر منــزل مقصــود. ــرای رســیدن ب ب
ــه  ــی و گســترده، در راســتای رســیدن ب ــک طــرح عموم 2-5- اســتراتژی ی

ــدت. ــداف بلندم اه
بایــد توجــه داشــت کــه اســتراتژی علــم اســت؛ امــا همــه کســانی کــه از علــم 
اســتراتژی آگاهــی دارنــد، قــادر نیســتند آن را بــه کارگیرنــد، فقــط کســانی کــه 

ــم، ص  ــن ســمینار بررســی تحــول مفاهی 1. روشــندل، »تحــول در مفهــوم اســتراتژی«، مجموعــه مقــاالت اولی
242 ـ 235.

2. همان.
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ــد،  ــتفاده کنن ــتراتژی اس ــد از اس ــد، می توانن ــه دارن ــن زمین ــی در ای ــارت کاف مه
پــس بــه یــک معنــا، اســتراتژی نوعــی هنــر اســت.

3. مفهوم تصمیم گیری استراتژیک
بــه معنــای مبنــا قــراردادن چارچــوب تحلیــل اســتراتژیک سیســتم در اتخــاذ 

ــی. ــک دوره زمان ــول ی ــف، در ط ــطوح مختل ــا در س تصمیم گیری ه
4. مفهوم مدیریت استراتژیک

ــردی،  ــوب راهب ــل چارچ ــد تحلی ــتمر فرآین ــام مس ــت از انج ــارت اس عب
ــردی و  ــات راهب ــازی اقدام ــردی، پیاده س ــات راهب ــا و اقدام ــی راهبرده طراح

ــتم. ــردی در سیس ــات راهب ــا و اقدام ــروزآوری راهبرده ــرل و ب کنت
5. الزامات مفهومی استراتژی

ــط  ــته و مرتب ــم پیوس ــه ه ــات ب ــب اقدام ــروز آن در ترکی ــور و ب 5-1- ظه
ــه اهــداف می باشــد. ــت  یابی ب بــرای دس

5-2- کلی بوده و دارای یک خروجی معین و مشخص عملیاتی نیست.
5-3- می توانــد بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی و داخلــی ســازمان، مصادیــق 

و اشــکال متفاوتــی داشــته باشــد.
6. عناصر استراتژی

استراتژی دارای سه عنصر است که عبارتند از:
6-1- اهداف )ends(: هدف های پیش  رو.

6-2- راه ها )ways(: روش های متفاوت به کارگیری نیروها.
ــول،  ــی، پ ــدرت مال ــانی، ق ــروی انس ــای نی ــه معن ــا )means(: ب 6-3- ابزاره

ــت.1 ــت الزم اس ــام مأموری ــرای انج ــه ب ــره ک ــتیبانی و غی ــا، پش نیروه
7. مراحل اصلی فرآیند استراتژی
7-1- تجزیه تحلیل محیطی.

7-2- پایه گذاری جهت گیری های سازمانی.
7-3- هدف گذاری.

7-4- تعیین و تدوین استراتژی ها.
1. ازغندی، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، ص 6.
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7-5- بسترسازی و اجرای استراتژی ها.
7-6- کنترل استراتژی ها.

8. الزامات اتخاذ استراتژی
8-1- حفظ بقاء و موجودیت سازمان یا سیستم.

8-2- تضمین ایجاد یا حفظ برتری نسبت به رقبا.
8-3- از بین بردن نقاط ضعف همراه با افزایش نقاط قوت.

8-4- ایجاد سرعت بیشتر در دست  یابی به برتری نسبت به رقبا.
9. قابلیت های مورد نیاز در تدوین استراتژی

9-1- قدرت خاقیت و نوآوری در هنگام طراحی راهبرد.
9-2- قدرت استفاده از ابزارها و روش های الزم در پایش محیط.

ــع  ــی وض ــای الزم در پیش بین ــا و روش ه ــتفاده از ابزاره ــدرت اس 9-3- ق
ــط. ــده محی آین

ب( توسعه و مفاهیم مرتبط با آن
1� مفهوم توسعه

ــتق از  ــه مش ــت. ک ــی )Development( اس ــظ انگلیس ــادل لف ــعه، مع واژه توس
ــای رشــد و گســترش تدریجــی، نمــود، تطــور یافتــن،  ــه معن واژه )Develope( ب
آشــکار شــدن و از پوســته و غــاف درآمــدن اســت. البتــه ایــن واژه بیشــتر بــه 
معنــای ظهــور اســت و مفهــوم خوبــی و بــدی در آن نهفتــه نیســت؛ مثــًا ظاهــر 
ــد  ــا ب ــر، خــوب ی ــد، اینکــه تصوی ــم عکاســی را )Develop( می گوین ــردن فیل ک

باشــد در اینجــا مطــرح نیســت.
 ایــن پوســته و غــاف هــم در زبــان انگلیســی )Envelope( اســت. بنابرایــن، 
خــروج تدریجــی از لفــاف، معنــای دقیــق واژه توسعه اســت در یــک قالــب کلــی 
ــه  ــفورد، واژه )Development( ب ــی آکس ــگ انگلیس ــه در فرهن ــت ک ــوان گف می ت
معنــای بــاز شــدن تدریجــی، بــارز شــدن )درآمــدن( کامل تــر اجــزای هــر چیــز، 
تطــّور )Evolution( و رشــد آنچــه کــه در نطفــه مکنــون می باشــد، آمــده اســت. 
 )Development(ــظ ــادل لف ــعه مع ــه واژه توس ــت ک ــان داش ــوان بی ــًا می ت تقریب
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ــه کار  ــز ب ــران نی ــعه، و عم ــترش، توس ــد، گس ــای رش ــه معن ــه ب ــت. البت اس
ــا فرهنگــی  ــه نظــر نمی رســد شــخص ی ــا، ب ــن معن ــه ای ــا توجــه ب ــی رود.1 ب م
مخالــف آن باشــد؛ چــون طبیعــت انســان، همــراه رشــد اســت و انســان از وقتــی 
ــود  ــر می ش ــی کامل ت ــمی و روح ــاظ جس ــه روز، از لح ــود روز ب ــد می ش متول
ــن  ــر همی ــان رشــد و کمــال اســت؛ ب ــز خواه ــی نی و از جهــت روحــی و روان
ــن  ــال رشــد و توســعه هســتند. دی ــز دنب اســاس اســت کــه همــه فرهنگ هــا نی
مبیــن اســام نیــز انســان را بــه رشــد معنــوی و پیمــودن کمــاالت و قــرب الهــی 
ــه  ــُکْم(.2 همان  گون ــم أنُْفَس ــوا َعَلیُْک ــَن آمن َّذی ــا ال ــا أیَُّه ــرده اســت )ی ــفارش ک س
ــوم  ــه مفه ــی اش ب ــاختار واژگان ــعه )development( در س ــد، توس ــاره ش ــه اش ک

ــد.  ــد و... می باش ــی و رش ــایش، فراخ ــترش، گش گس
واژه توســعه از آن دســت واژه هــای اســت کــه بیــش از نیم قــرن اقتصاددانــان 
ــث  ــرح مباح ــه ط ــان را ب ــرده و آن ــغول ک ــود مش ــه خ ــان را ب و جامعه  شناس
ــه  ــی ک ــن نیم قرن ــول ای ــت. در ط ــته اس ــعه واداش ــوع توس ــی در موض گوناگون
از حضــور جــدی واژه توســعه در جوامــع گوناگــون گذشــته، مفهــوم آن دچــار 
دگرگونی هــای فــراوان و پی درپــی شــده اســت. در دهــه آغازیــن؛ )دهــه 
ــن رو، )در ســال  ــه رشــد اقتصــادی محــدود شــد. ازای 1960( مفهــوم توســعه ب
1957 م( رشــد یــا توســعه را بــه افزایــش تولیــد ســرانه کاالهــای مــادی تعریــف 
کردنــد.3 در دهــه شــصت مفهــوم دگرگونــی نیــز بــه رشــد اضافــه شــد و توســعه 
ــی  ــت زندگ ــود کیفی ــدف بهب ــا ه ــی ب ــاوه دگرگون ــه ع ــد ب ــارت از رش را عب
ــه  ــان گرایان ــرد انس ــه رویک ــد، از آن جایی  ک ــای بع ــتند.4 در دهه ه ــردم دانس م
ــد و صاحب نظــران  ــه توســعه مردمــی معنــی کردن ــذا آن را ب ــود ل ــه توســعه ب ب
ــد. در  ــته باش ــعه داش ــش بیشــتری در توس ــد نق ــد، انســان بای ــام کردن ــر اع ام
ایــن دهــه، )ســال 1975 م( یونســکو تصریــح نمــود کــه توســعه بایــد یکپارچــه 

1. جعفری، 1376، ج 2 ص 121.
2. سوره مائده، آیه 105.

3. وافگانگ، نگاهی نو به مفاهیم توسعه.
4. همان.
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ــاد  ــام ابع ــه تم ــد ک ــی باش ــار و چندوجه ــدی تمام عی ــد و فراین ــر باش و فراگی
ــرد.  ــای خــارج، وجــدان و آگاهــی را فراگی ــا دنی ــط آن ب ــه، رواب زندگــی جامع

ــود.1  ــل ب ــد تعدی ــی توســعه، مســتلزم فراین ــن معن ای
ــر اســاس آن  ــود کــه ب ــد ب ــود، دهــه ظهــور روح توســعه گرایی جدی دهــه ن
در کشــورهای جنــوب، تخریــب بخش هــای گریختــه از فراینــد تعدیــل در دهــه 
هشــتاد شــدت و حــدت گرفــت، تــا راه بــرای ورود پس مانده هــای کشــورهای 
ــز  ــر نی ــه حاض ــود. در ده ــاز ش ــا ب ــوخ آن ه ــع و منس ــای ضای ــمال و کااله ش
ــود از  ــارت ب ــرای بقــای توســعه، بحــث توســعه انســانی مطــرح شــد کــه عب ب
»ســطح یــا موقعیتــی نســبی بــرای دســت  یابی عملــی بــه گزینه هــای مربــوط بــه 
توســعه در جوامــع موردنظــر در مقایســه بــا جوامــع دیگــر«.2 بــه طــور کلــی  بایــد 
ــم  توجــه داشــت کــه مفهــوم توســعه از نظــر صاحب نظــران و اندیشــمندان عل
ــت.  ــانی نیس ــف یک  س ــت دارای تعری ــی و سیاس ــاد، جامعه شناس ــوق، اقتص حق
لــذا نظــری اجمالــی بــه تعاریــف، بــرای ارائــه یــک مفهــوم روشــن از توســعه و 

ــد. ــگاه آن ضــروری می نمای ــن جای در نتیجــه، تعیی

2� تعاریف مرتبط با توسعه
ــی  ــه دوران تاریخ ــی ب ــک دوران تاریخ ــه را از ی ــه جامع ــدی ک 2-1- فراین

ــد. ــول می کن ــر متح دیگ
2-2- توســعه، خــواه ناظــر بــه پیشــرفت جوامــع اروپایــی بعــد از رنســانس و 
انقــاب صنعتــی باشــد و خــواه ناظــر بــه مرحلــه گــذار کشــورهای جهــان ســوم 
از مرحلــه جوامــع ســنتی بــه صنعتــی، اصطاحــی اســت کــه بــرای یــک تحــول 
جدیــد و بی ســابقه وضــع و بیــان شــده اســت؛ تحولــی کــه زندگــی مرفه تــری 
را از نظــر مــادی فراهــم می کنــد و بــه لحــاظ نهادینــه بــودن جدیدتــر و از نظــر 

فنــاوری کاراتــر اســت.
ــی و  ــد کم ــه رش ــد ک ــده می باش ــدی پیچی ــر فراین ــتمل ب ــعه مش 2-3- توس

1. همان.
2. همان ص 30.
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کیفــی تولیــدات و خدمــات، تحــول کیفیــت زندگــی و بافــت اجتماعــی جامعــه، 
تعدیــل درآمدهــا و زدودن فقــر، محرومیــت و بیــکاری، تأمیــن رفــاه همگانــی، 

ــرد. ــن را در برمی گی ــی و فرهنگــی در یــک جامعــه معیّ رشــد علمــی و فن
2-4- توســعه عبارت اســت از حرکــت یــک سیســتم یک  دســت اجتماعــی 
بــه ســمت جلــو و بــه عبــارت دیگــر، نــه تنهــا روش تولیــد، توزیــع محصــوالت 
و حجــم تولیــد موردنظــر اســت، بلکــه تغییــرات در ســطح زندگــی، نهادهــای 

ــورد توجــه می باشــد.1 ــز م جامعــه، وجهــه نظرهــا و سیاســت ها نی
ــه  ــاختارهای جامع ــا و س ــول نهاده ــرد تح ــارت از فراگ ــعه، عب 2-5- توس
ــه نحــوی کــه تــوان و ظرفیــت  ــه وضــع مطلــوب اســت؛ ب از وضــع موجــود ب
بالقــوه جامعــه بــه صــورت بالفعــل درآیــد و اســتعدادهای اقتصــادی، اجتماعــی، 

ــارور و شــکوفا شــود. سیاســی و فرهنگــی آن از هــر جهــت ب
2-6- توســعه الگویــی اســت کــه ســبب می شــود تحــوالت جــدی در ابعــاد 
گوناگــون بــه وجــود آیــد، به گونــه ای کــه بــا قطــع وابســتگی های گوناگــون بــه 
کشــورهای دیگــر، جریــان خــروج و فــرار ســرمایه ها و مغزهــا را از کشــور بــه 

جریــان انباشــت ســرمایه ها و مغزهــا در داخــل تبدیــل کنــد.
ــی در  ــرات اساس ــتلزم تغیی ــه مس ــدی ک ــت چندبع ــعه جریانی اس 2-7- توس
ــز  ــی و نی ــای مل ــردم و نهاده ــه م ــای عام ــی، باوره ــرز تلق ــی، ط ســاخت اجتماع
تســریع رشــد اقتصــادی، کاهــش نابرابری هــا و ریشــه کن کــردن فقــر مطلــق اســت. 
و بــه عبــارت دیگــر، می تــوان گفــت کــه  توســعه بــه معنــای ارتقــای مســتمر کل 

ــا انســانی تر اســت.2 ــه ســوی زندگــی بهتــر و ی جامعــه و نظــم اجتماعــی ب
2-8- تیــرل وال، معتقــد اســت کــه هــرگاه مفهــوم توســعه را از دیــد گولــت 
وســن بــه کار بریــم، در پاســخ بــه پرســش توســعه چیســت؟ می توانیــم بگوییــم: 
توســعه هنگامــی پدیــد می آیــد کــه بهبــود در نیازهــای اساســی ایجــاد گردیــده، 
باشــد، ترقــی اقتصــادی در بیشــترین معنــای عزت نفــس بــرای کشــور و 
ــی دارد کــه  ــه زمان ــد و به طورکلــی اشــاره ب ــرادی کــه دران مشــارکت کرده ان اف

1. جیروند، توسعه اقتصادی، ص 84.
2. تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ج1، ص 135.
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ــه اســت. ــراد بســط یافت ــرای اف پیشــروی های مــادی در رده انتخــاب ب
ــی خــاص اســت.  ــه هدف ــرای حصــول ب ــدف دار ب ــر ه ــعه، تغیی 2-9- توس
جامعــه بــه مثابــه فــرد، مراحــل گوناگونــی از رشــد و تکامــل را طــی می کنــد تــا 

بــه حــد مشــخصی از بلــوغ فیزیکــی و فکــری برســد.
2-10- توســعه عبارت اســت از یــک تحــول تاریخــی در جمیــع جنبه هــای 

سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی.1
نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن اســت؛ تعاریفــی کــه از توســعه 
آوردیــم هریــک بــه دنبــال ارائــه معنــای خاصــی از توســعه بوده انــد، و هرکــدام 
یکــی از ابعــاد اقتصــادی ـ فرهنگــی و فنــی را بــه عنــوان محــور توســعه مدنظــر 
ــد  ــردد بای ــرح می گ ــعه مط ــه از توس ــی ک ــن رو، در تعاریف ــد. ازای ــرار داده ان ق
ــه  ــت ک ــی اس ــوم جامع ــعه دارای مفه ــه توس ــت ک ــه داش ــل توج ــن اص ــه ای ب
ــرد. نخســتین قــدم در ایــن خصــوص،  ــر می  گی تمــام جنبه هــای زندگــی را درب
ــه  ــه ب ــب ن ــن مطال ــیاری از ای ــت. بس ــب اس ــن مطل ــح همی ــت توضی می بایس
ســبب دشــوار بــودن، بلکــه بــه علــت مبهــم بــودن پاســخی نمی یابنــد و ایجــاد 

ــد. ــرت می کنن حی
ایــن مطلــب چنــد معنــا می توانــد داشــته باشــد کــه بــرای توضیــح آن، بایــد 

ایــن معانــی را از هــم تفکیــک کــرد:
ــوده  ــه ب ــته، چگون ــود داش ــع وج ــی جوام ــون در بعض ــه تاکن ــعه ک 1. توس

ــت؟ اس
ــه  ــاره آن نظری ــد و درب ــخن می گوین ــعه س ــه از توس ــی ک 2. صاحب نظران

ــوم چیســت؟ ــن مفه ــان از ای ــد، منظورش ــه داده ان ارائ
شــکی نیســت کــه ســؤال های اول و دوم، هــر دو علمی انــد، یعنــی بــا 
ــه آراء نظریه پــردازان توســعه،  ــا مراجعــه ب ــه تعــدادی از مراجــع، و ی مراجعــه ب
پاسخشــان معلــوم می شــود؛ یعنــی از طریــق مشــاهده و تجربــه، نــه مراجعــه بــه 
نظــام ارزشــی و ایدئولــوژی خــود. بــرای مثــال، هــدف تمــام نظریــات توســعه، 
اعــم از نوســازی، وابســتگی، نظــام جهانــی و ماننــد آن، تبییــن شــکاف و نابرابری 

1. عظیمی، توسعه اقتصادی و سیاست اقتصاد كشاورزی، ص 14.
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بیــن دو دســته وســیع از جوامــع موجــود اســت.
ــت؟  ــوب اس ــا خ ــت؟ آی ــک ارزش اس ــا ی ــت؟ آی ــعه چیس ــوالً توس 3. اص
ــا می تــوان از آن دفــاع کــرد؟ معنــای واقعــی ایــن واژه چیســت؟ امــا ســؤال  آی
ــل  ــودن و قاب ــر در آن، از خــوب ب ــدی اســت ـ اگ ــؤالی چندبع ــه س ــوم ـ ک س
ــه  ــد ب ــم و بای ــودن توســعه می پرســیم، ســؤالی ارزشــی مطــرح نموده ای ــاع ب دف
ایدئولــوژی و مبانــی ارزشــی خــود مراجعــه کنیــم، نــه بــه علــم، خوبــی، ترقــی، 
بهبــود و تعالــی کــه مفاهیمــی ارزشــی اند و آن هــا را معــادل واقعیــات خارجــی 
گرفتــن خطاســت. واضــح و مبرهــن اســت کــه در تمــام تحــوالت مفهومــی واژه 
ــود: اول  ــت ب ــز ثاب ــان ســوم اســت، دو چی ــه جه ــه صــادره غــرب ب توســعه ک
ــا  ــوب ی ــه کشــورهای جن اینکــه مقایســه کشــورهای توســعه نیافته – موســوم ب
ــا کشــورهای توســعه یافته – موســوم کشــورهای شــمال  همــان جهــان ســوم- ب
ــوی  ــف و الگ ــان در تعری ــن آن ــرار گرفت ــار ق ــعه یافته- و معی ــان توس ــا هم ی

توســعه و دومیــن مطلــب، نقــش و کارکــرد واژه توســعه.
ــی  ــیر تاریخــی تحــول مفهوم ــن س ــع، ای ــه ضــرس قاط ــد و ب ــه بی تردی البت
ــردازی  ــف و نظریه پ ــه تعری ــری در ارائ ــاش نظ ــع ت ــر مان ــه ظاه ــعه ب توس
ــه  ــعه ب ــوم توس ــه صــدور مفه ــا ک ــا از آنج ــود؛ ام ــعه نب ــاب توس ــتقل در ب مس
ــر،  ــد: فق ــم مانن ــک شــبکه از مفاهی ــل ی ــر همــراه تحمی ــه ناگزی ــان ســوم ب جه
برابــری، نیــاز، تولیــد، محیط زیســت، مشــارکت، ســطح زندگــی و دولــت بــود، 
بــرای دســت یابی بــه یــک تعریــف یــا نظریــه توســعه، بایــد همــه ایــن مفاهیــم 
تعریــف می گردیــد و ایــن در حالــی بــود کــه ایــن مفاهیــم از قبــل، تعریف هــای 
ــه ســادگی، فــرار  ــه همــراه داشــتند کــه ب ــا خــود از غــرب ب گریزناپذیــری را ب
از آن هــا بــار مفهومــی وارداتــی کــه در اصــل و نهــاد آن هــا، بــه ســادگی میســر 
ــد،  ــازی می ش ــا مدل س ــف ی ــه تعری ــر نحــو ک ــه ه ــعه ب ــه؛ توس ــود. در نتیج نب
ــر  ــه ه ــود. ب ــظ می نم ــود را حف ــه خ ــش فریب کاران ــتعماری و نق ــرد اس کارک
ــان صاحب نظــران اتفاق نظــر  صــورت در مــورد تعریــف توســعه، اگرچــه در می
وجــود نــدارد ولــی بــا مــرور بــر آثــار و نظــرات محققــان توســعه، چنــد نکتــه 

ــم ــاره می کنی ــا اش ــه آن ه ــه ب ــه در ادام ــود. ک ــا روشــن می ش ــر م ب
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1. توســعه پدیــده ای چندبعــدی اســت کــه ابعــاد مختلــف زندگــی بشــر اعــم 
ــرد و در  ــی را در برمی گی ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــای اقتص از جنبه ه
ــی آورد.  ــد م ــادی پدی ــی و بنی ــی اساس ــه، دگرگون ــاختارهای جامع ــا و س نهاده
ــز در  ــد مــردم را نی توســعه، در بســیاری مــوارد حتــی عــادات و رســوم و عقای

برمی گیــرد.1
ــا ادواری  ــی ی ــه تصادف ــری اطــاق می شــود ک ــرد تغیی ــه فراگ 2. توســعه؛ ب

نیســت. بلکــه متراکــم، تکــرار شــونده و دارای جهــت اســت.
ــًا  ــار ارزشــی اســت و تقریب 3. توســعه از نظــر بســیاری از محققــان، دارای ب
ــه کار مــی رود. آن چنان کــه برنشــتاین معتقــد اســت  ــا کلمــه بهبــود ب متــرادف ب
کــه تــاش بــرای ایجــاد توســعه، بــار ارزشــی بــه همــراه دارد کــه کمتــر کســی 

بــا آن مخالــف اســت.
ــر و پاره افزایــی فراگــرد اســت. ایــن ویژگــی  4. ویژگــی دیگــر توســعه تکث
در تعاریــف برخــی محققــان از توســعه، تحــت عنــوان گســترش نظــام اجتماعــی 

آمــده اســت.
 بی تردیــد، اگــر هــدف از توســعه، تنهــا دســتاوردی مــادی آن هــم بــرای حداقل 
شــرایط مــادی زیســت از قبیــل تغذیــه، بهداشــت، مســکن و دیگــر امــور باشــد، 
دیدگاهــی بســیار بســته و محــدود اســت، کــه قابــل انطبــاق بــا مفاهیــم اولیــه آن  
یعنــی رســیدن بــه رفــاه و خوشــبختی، نیســت. از ایــن رو، عــده ای قبــل از ســال 
1972 و در آغــاز اجــاس محیط زیســت کوشــیدند تــا نشــان دهنــد کــه جامعــه 
بشــری نمی توانــد جــز بــا توقــف فرآینــد رشــد، از وقــوع فاجعــه جلوگیــری کنــد، 
ــع و  ــه مرگــی حتمــی ناشــی از فقــدان مناب ــد ب ــن صــورت، بای ــر ای ــرا در غی زی
از بیــن رفتــن آن هــا، و یــا خفگــی ناشــی از آلودگــی تــن در دهنــد. بــه عبــارت 
دیگــر، نظریه هــای توســعه بــا اینکــه درصــدد توصیــف و تبییــن واقعیــت موجــود 
ــه  ــعه را ب ــا، توس ــن نظریه ه ــک از ای ــد، هیچ ی ــی جهانن ــع کنون ــطح جوام در س
ــرا  ــد؛ زی ــه ان ــر نگرفت ــه، در نظ ــق نیافت ــی تحق ــوب و آرمان ــه مطل ــوم جامع مفه
ــع موجــود، توســعه نیافته محســوب می شــوند، در  ــه جوام ــن صــورت، هم در ای

1. ازكیا، جامعه شناسی توسعه و توسعه یافتگی روستایی ایران، ص 183.



673 اندیشههایاقتصادیامامسجاددرراستایمصالحانسانی،کارآمدتروجامعترازنظامتوسعهاقتصادیغربی

صورتــی کــه اســاس ایــن نظریه هــا متکــی بــر تفاوت هــای اساســی بیــن دو نــوع 
وســیع از جوامــع موجــود در جهــان بــوده اســت.

 اگــر بــه ایــن اصــل توجــه می شــد کــه توســعه چیــزی دادنــی و بخشــیدنی 
نیســت، بلکــه رســیدن بــه توســعه امــری شــدنی و گردیدنــی اســت، کــه رســیدن 
بــه توســعه را بایــد در نهــاد خــود انســان دیــد و آن هــا را در جامعــه خواهــان 
توســعه جســت وجو کــرد، نــه در بیــرون از آن؛ بســیاری از مســائل و مشــکات 

فــراروی تبییــن دقیــق توســعه در جوامــع گوناگــون حــل می شــد. 
 )progress( نکتــه قابل توجــه ایــن اســت کــه هیچ یــک از واژه هــای پیشــرفت
و بهبــود یــا مطلــوب )improvement( معــادل توســعه )Development( ذکــر نشــده 
اســت. اگــر توســعه را از حیــث لغــوی بدیــن معنــا بگیریــم کــه چیــزی را کــه بــه 
صــورت نطفــه و جنیــن اســت، بــه صــورت کامــل و اصــل آن دربیاوریــم، ایــن 
نشــان نمی دهــد کــه آیــا صــورت اصلــی آن بهتــر اســت یــا بدتــر. البتــه واضــح 
و مشــخص اســت کــه تطــور بــا پیشــرفت تفــاوت دارد و هــر تطــوری مســتلزم 
ــه  ــز ب ــر از موجــود قبلــی باشــد. رشــد نی ــن نیســت کــه موجــود بعــدی بهت ای
معنــای خــوب و مطلــوب نیســت. غــده ســرطانِی در حــال رشــد، آیــا مطلــوب 
اســت؟! نــه هــر چیــِز در حــال رشــد خــوب اســت و نــه هــر چیــز خــوب رشــد 
یابنــده اســت. ایــن همــان اصلــی اســت کــه در تعاریــف مرتبــط بــا توســعه از 

دیــدگاه غربــی مغفــول مانــده اســت. 
گی روشه فرانسوی معتقد است:

ــی ارزشــی  ــا توســعه، قضاوت ــه طــور کلــی صحبــت از مفهــوم نوســازی ی ب
اســت کــه بــا ارزش هــای معینــی، ارتبــاط دارد کــه اقتصاددانــان، ایــن ارزش را 
در افزایــش ســطح زندگــی بــه صــورت کمــی مــورد ماحظــه قــرار می دهنــد. 
در حالــی کــه بــرای جامعه شناســان، ایــن تمایــل، بــا نظمــی از ارزش هــا مرتبط 
می گــردد کــه دارای کارکــرد اســت. همــه جوامــع بــه یــک انــدازه بــه افزایــش 
ســطح زندگــی، ارزش نــداده و اهمیــت یکســانی در ایــن مــورد قائــل نیســتند.1 
وقتــی کــه پذیرفتــه شــد توســعه مفهومــی علمــی و مابــه ازای تجربــی دارد، 

1. روشه، 1368، ص 213.
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ــه نمــود.  ــر چارچوب هــای علمــی باشــد ارائ ــد از آن تعریفــی کــه منطبــق ب بای
بنابرایــن، بــرای شــناخت ویژگی هــای اصلــی کشــورهای توســعه یافته، بایــد بــه 
دنیــای واقعیــات قــدم گذاشــت و مشــخص کــرد کــه واقعیــات پدیــده توســعه 
ــت  ــر وضعی ــدن ب ــر افکن ــور، نظ ــن منظ ــه ای ــد. ب ــف می کنن ــه تعری را چگون
کشــورهای توســعه یافته کنونــی )بــه عنــوان مصداق هــای عینــی پدیــده توســعه( 
ــز در نظــر  ــد روشــنگر باشــد. می بایســت کشــورهای توســعه نیافته را نی می توان
ــه  ــک و ب ــع را تک ت ــته جوام ــن دو دس ــای ای ــت و مشــخصات و ویژگی ه گرف
دقــت، مطالعــه و بررســی کــرد تــا از طریــق مشــاهده در عالــم خــارج بیابیــم کــه:

اوالً، مشترکات توسعه یافته ها چیست؟
ثانیًا، مشترکات توسعه نیافته ها چیست؟

ــت و  ــاراً در توسعه یافته هاس ــعه یافته ها انحص ــترکاتی از توس ــه مش ــًا، چ ثالث
ــدارد؟ در توســعه نیافته هــا وجــود ن

ــا  ــعه نیافته ه ــاراً در توس ــا انحص ــعه نیافته ه ــترکاتی از توس ــه مش ــًا، چ رابع
ســت و در توســعه یافته ها وجــود نــدارد؟

ــه  ــبت ب ــک نس ــدام ی ــتقل اند و ک ــک مس ــدام ی ــا ک ــن ویژگی ه ــا، ای خامس
ــد؟ ــم تابع ان ه

ــه  ــل مشــترک و مســتقل انحصــاری، ک ــه عوام ــت ک ــوان گف ــت می ت درنهای
ــف توســعه اســت.  ــا تعری ــًا در کشــورهای توســعه یافته وجــود دارد، همان صرف
بــرای مثــال، از نظــر اقتصــادی، متخصصــان توســعه جملگــی می پذیرنــد کــه در 
وضعیــت امــروزی جهــان، برخــی کشــورها ـ همچــون ژاپــن، آلمــان، فرانســه، 
امریــکا، انگلســتان، کانــادا، بلژیــک، اســترالیا، دانمــارک، ســوئد، ســوئیس و چنــد 
کشــور دیگــر ـ توســعه یافته انــد. لــذا بایــد بــه عینــه مشــخص کــرد کــه کــدام 
ــد؟  ــی کنن ــعه یافته تلق ــن کشــورها را توس ــده ای ــه موجــب ش ویژگی هاســت ک
ــعت  ــون وس ــی همچ ــه از حوزه های ــد زمین ــا چن ــک ی ــورها در ی ــن کش ــا ای آی
جغرافیایــی، حجــم جمعیــت، میــزان دخالــت دولــت در اقتصــاد، تولیــد ناخالــص 
ــت  ــا دق ــتند؟ ب ــی هس ــابهات اساس ــی دارای تش ــای سیاس ــی و چهارچوب ه مل
در ایــن نمونه هــا بــه نظــر می رســد کــه پاســخ ایــن ســؤال منفــی باشــد؛ زیــرا 



675 اندیشههایاقتصادیامامسجاددرراستایمصالحانسانی،کارآمدتروجامعترازنظامتوسعهاقتصادیغربی

ــزرگ،  ــوان کشــورهای کوچــک و ب ــه کشــورهای توســعه یافته، می ت در مجموع
ــط،  ــتی و مختل ــرمایه داری، سوسیالیس ــون س ــای گوناگ ــا نظام ه ــورهایی ب کش
کشــورهایی بــا ســطوح کامــًا متفــاوت درآمــد ســرانه و تولیــد ناخالــص ملــی 
ــدام وجــه  ــس ک ــت. پ ــی را یاف ــع طبیع ــاوت مناب ــر متف ــا ذخای و کشــورهایی ب
یــا وجــوه مشــترک انحصــاری اســت کــه موجــب شــده همگــی ایــن کشــورها 
به رغــم تفاوت هــا و تضادهــای بســیار، در زمینه هــای متعــدد از نظــر اقتصــادی، 
توســعه یافته قلمــداد شــوند؟ مشــاهدات تطبیقــی را در ایــن نــوع جوامــع بایــد 
ادامــه داد تــا بــه عوامــل مســتقل مشــترک انحصــاری در ایــن کشــورها رســید. 
ایــن عامــل یــا عوامــل همــان توســعه اقتصــادی اســت و تعریــف علمــی توســعه 

ــان همیــن عوامــل مســتقل مشــترک انحصــاری می باشــد.  ــز بی اقتصــادی نی
برخــی نویســندگان پــس از مشــی طریــق مزبــور بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
ــرد علــوم و فنــون جدیــد در عرصــه  کــه توســعه یافتگی اقتصــادی معــادل کارب
تولیــد اســت .هیــچ کشــوری نیســت کــه مبانــی علمــی و فنــی تولیــدش ســنتی 
ــت  ــوان یاف ــوری را نمی ت ــچ کش ــد و هی ــرده باش ــدا ک ــعه پی ــده و توس باقی مان
کــه مبانــی علمــی و فنــی تولیــدش تحول یافتــه و توســعه پیــدا نکــرده باشــد.1 
ــه گسترشــی اطــاق کــرد، کــه در اجتمــاع  ــه هرگون ــوان توســعه، را ب ــذا می ت ل
ــی در  ــن صــورت گســترش کمــی و کیف ــه در ای انســانی ظاهــر شــده باشــد ک
ــه  ــود ک ــخص می  ش ــان، مش ــن بی ــا ای ــت. ب ــه اس ــعه نهفت ــد توس ــوم بلن مفه
ــی  ــترش  کیف ــدون گس ــاحتی، ب ــک س ــی و ت ــترش های کم ــر گس ــوان ب نمی ت
ــه  ــی اســت چندبعــدی ک ــرا توســعه جریان ــاد؛ زی ــام توســعه را نه و انســانی، ن
ــی  ــی و دگردیس ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــویه سیاس ــترش همه س گس
ــه  ــه ب ــا توج ــال دارد.2 ب ــه دنب ــی را ب ــون اجتماع ــای گوناگ ــن در نهاده بنیادی
ــر توســعه، مفهــوم توســعه  ــوان در مفهــوم گســترده و فراگی ــن تعریــف، می ت ای
انســانی را بیــان و منظــور کــرد. توســعه انســانی، انســان را در مرکــز الگوهــای 
توســعه قــرار می دهــد، نــه در حاشــیه آن. بــر ایــن مبنــا، بــرای توســعه انســانی 

1. عظیمی، توسعه اقتصادی و سیاست اقتصاد كشاورزی، ص 175.
2. كارگزار،1377، ص 56.
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ــانی  ــای انس ــکل گیری قابلیت ه ــر ش ــو، ب ــوند از یک س ــل می ش ــه قائ دو وج
کــه از راه ســرمایه گذاری در نیــروی انســانی تأکیــد مــی ورزد و از ســوی دیگــر، 
بــه همــان انــدازه نیــز شــیوه بــه کارگیــری ایــن قابلیت هــای رشــد یافتــه را کــه 
ــد.  ــرار می ده ــد و اشــتغال موردتوجــه ق از راه ایجــاد مشــارکت در رشــد درآم
ــذا می تــوان گفــت کــه توســعه هــم امــری کمــی اســت و هــم کیفــی؛ یعنــی  ل
هــم توســعه مــادی اســت و هــم توســعه معنایــی. البتــه توســعه مــادی و معنــوی 
ــه  ــه اوج می رســانند؛ چنان ک ــاری نمــوده، ب ــد و همدیگــر را ی مکمــل یکدیگرن
ــدی  ــی«؛1 »بهره من ــوی اهلّل الغن ــی تق ــون عل ــم الع ــد »نع ــرم می فرمای پیامبراک

دنیــوی، یــاور خوبــی بــرای کســب تقــوای الهــی اســت.

3� مفهوم توسعه اقتصادی و فرق آن با رشد اقتصادی
ــرن  ــط ق ــاد، از اواس ــم اقتص ــاخه ای از عل ــورت ش ــادی به ص ــعه اقتص توس
بیســتم، یعنــی پــس از آن کــه موضــوع پیشــرفت در کشــورهای در حــال توســعه 
ــوم  ــگران عل ــان پژوهش ــت، می ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــری م ــدت بیش ت ــا ش ب
ــه از  ــش از ســه ده ــه بی ــم این ک ــا به رغ ــی و اقتصــادی مطــرح شــد؛ ام اجتماع
ــت  ــگان در جه ــر فرهیخت ــتیاق اکث ــه و اش ــطه عاق ــذرد، به واس ــر آن نمی گ عم
دســتیابی بــه توســعه و ترقــی کشورشــان، بیــش از ســایر رشــته های مرتبــط بــا 
علــم اقتصــاد، بــه چالــش کشــیده شــده و آثــار متعــددی نیــز دربــاره آن نوشــته 
ــه طــور نســبی اصطــاح  شــده اســت. در واقــع اصطــاح توســعه اقتصــادی، ب
ــان،  ــب اقتصاددان ــه 1950 اغل ــا ده ــه ت ــت ک ــه داش ــد توج ــت. بای ــازه ای اس ت
ــی در  ــرانه واقع ــد س ــخص درآم ــد مش ــوان رش ــه عن ــادی را ب ــعه اقتص توس
ــات معاصــر  ــه تحقیق ــًا در کلی ــد. تقریب ــر می کردن ــعه نیافته تعبی کشــورهای توس
ــادی  ــداوم و اقتص ــد م ــه رش ــت ک ــتتر اس ــرض مس ــن ف ــعه، ای ــاره توس درب
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــی بای ــرد. ول ــد ک ــهیل خواه ــعه را تس ــدت، توس درازم
آنچــه کــه واضــح و روشــن می باشــد، ایــن اســت کــه توســعه اقتصــادی ورای 
رشــد اقتصــادی اســت، تــا اوایــل دهــه 60 میــادی، توســعه، فراینــدی اقتصــادی 

1. حّرانی، تحف العقول عن آل الرسول، ص 41.



677 اندیشههایاقتصادیامامسجاددرراستایمصالحانسانی،کارآمدتروجامعترازنظامتوسعهاقتصادیغربی

ــص  ــول ناخال ــرانه محص ــش س ــه در افزای ــد ک ــمار می آم ــه ش ــه ب و فنّاوران
ــادی  ــات اقتص ــر امکان ــغلی و دیگ ــای ش ــاد فرصت ه ــورت ایج ــه ص ــی و ب مل
ــرای توزیــع گســترده تر منافــع اقتصــادی و اجتماعــی حاصلــه، تبلــور  ضــرور ب
ــه تدریــج آشــکار شــد کــه هــر چنــد رشــد،  می یافــت؛ امــا در اواخــر دهــه، ب
شــرط ضــرور توســعه اســت، نبایــد آن را توســعه تلقــی کــرد؛ زیــرا به صــورت 
ــروش در  ــل ف ــه غیرقاب ــاش ک ــرای مع ــد ب ــد تولی ــعه نمی توان ــاخص توس ش
ــاه  ــی، رف ــردی و اجتماع ــکوفایی ف ــادی ش ــای غیراقتص ــت، و جنبه ه ــازار اس ب
ــت  ــه داش ــد توج ــرد. بای ــد را در برگی ــع درآم ــه توزی ــوط ب ــات مرب و ماحظ
ــی  ــایی های درون ــر نارس ــد ب ــی، می توان ــص مل ــول ناخال ــش محص ــه افزای ک
ــرا  ــد؛ زی ــز تشــدید  کن ــری را نی پیشــرفت اقتصــادی ســرپوش بگــذارد و نابراب
چنیــن پیشــرفتی فقــط گــروه کوچکــی را در برمی گیــرد؛ بنابرایــن، تحلیل گــران 
ــد اقتصــادی  ــه رش ــد ب ــعه را نبای ــه توس ــیدند ک ــن نتیجــه رس ــه ای اقتصــادی ب

محــدود ســاخت. 
ــعه یافته  ــورهای توس ــادی کش ــعه اقتص ــه، توس ــت ک ــد اس ــس معتق کوزنت
ــادی  ــن اقتص ــد نوی ــن رش ــترالیا و ژاپ ــی، آمریــکا، کانــادا، اس ــای غرب اروپ
ــد  ــت تولی ــدت ظرفی ــش بلندم ــرد: »افزای ــف ک ــه تعری ــذا آن را این گون اســت ل
ــرد.  ــن ک ــت را تأمی ــوان نیازهــای جمعی ــه بت ــش عرضــه کل ک ــه منظــور افزای ب
ــق  ــی و تطبی ــن فن ــات نوی ــه ترقی ــد بســتگی ب ــت بلندمــدت تولی افزایــش ظرفی
آن بــا شــرایط نهــادی و ایدئولوژیــک مــورد تقاضــای آن دارد«.1 وی در توضیــح 
تطبیــق ترقیــات نویــن فنــی بــا شــرایط نهــادی و ایدئولوژیــک در کتــاب رشــد 

ــی آورد: ــن اقتصــادی م نوی
 اســتفاده علمــی از دانــش، مســتلزم وجــود جــو مناســب فکــری و انســانی 
اســت کــه در ایــن جــو، نه تنهــا مطالعــه بلکــه اســتفاده از علــوم نیــز بتوانــد 
توســعه و تکامــل یابــد. بنابرایــن، زمانــی کــه مــا می گوییــم عصــر نویــن از 
طریــق اســتفاده عملــی از علــوم و فنــون بــا توجــه به معضــل تولیــد اقتصادی 
و رفــاه انســانی متمایــز می شــود، در واقــع هــدف آن اســت کــه نشــان دهیــم 

1. قره باغیان،  اقتصاد رشد و توسعه، ص 96 ـ 97.
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ایــن عصــر نویــن از طریــق کنتــرل برخــی دیدگاه هــا در مــورد رابطــه انســان 
بــا جهــان مــادی متمایــز می شــود کــه کاربــرد و اســتفاده از علــوم و فنــون 
را ترغیــب می کنــد. اســتفاده کاربــردی و عملــی از علــوم بــه کمــک فنــاوری 
ــه  ــود و ب ــر نب ــی امکان پذی ــازمان دهی اجتماع ــا و س ــر در نهاده ــدون تغیی ب
ــول و تشــویق بهــره وری از  ــرای قب ــدی ب ــن و جدی ــکار نوی ــا و اف دیدگاه ه
علــوم نیــاز بــود تــا بدین وســیله از طریــق ایــن اصاحــات امــکان اســتفاده 

از علــوم و فنــون در نهادهــای اجتماعــی ایجــاد شــود.1 
بایــد توجــه داشــت کــه در تعریــف رشــد اقتصــادی، معمــوالً چنیــن اظهارنظر 
ــد  ــتمر درآم ــاالنه و مس ــش س ــارت از افزای ــادی عب ــد اقتص ــه رش ــد ک می کنن
ســرانه کل جمعیــت کشــوری معیــن در یــک دوره طوالنــی اســت. درحالی کــه 
توســعه اقتصــادی بــه دگرگــون کــردن اقتصــاد از یــک مرحلــه ســنتی، معیشــتی، 
ــهری و  ــاری، ش ــی، تج ــاد عقان ــک اقتص ــه ی ــه مرحل ــه ای ب ــتایی و منطق روس
ملــی، همــراه بــا ایجــاد نهادهــای مناســب بــرای ممکــن کــردن تحــرک کارآمــد 
عوامــل تولیــد ارتبــاط پیــدا می کنــد. ایــن دگرگونــی اغلــب شــامل تغییر ســاختار 
اقتصــاد از یــک ســاختار عمدتــًا کشــاورزی بــه یــک ســاختار صنعتــی اســت.2 
بنابرایــن توســعه اقتصــادی بــا رشــد اقتصــادی، کــه فقــط بــر افزایــش مــادی کل 
درآمــد ملــی یــا تولیــد ناخالــص ملــی یــک جامعــه در یــک دوره معیــن تأکیــد 
دارد. متفــاوت اســت. توســعه اقتصــادی پدیــده عام تــر از رشــد اقتصــادی اســت 

ــرد. ــر می گی ــه را در ب ــی جامع ــی و کیف ــای کم و جنبه ه
ــت از  ــارت اس ــادی عب ــعه اقتص ــه توس ــت ک ــوان گف ــه، می ت ــور خاص  به ط
رشــد مــداوم اقتصــادی یــک جامعــه و بهبــود وضعیــت رفاهــی افــراد جامعــه، کــه 
ناشــی از دگرگونــی و تحــول در بنیان هــای اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی، علمــی 
و فرهنگــی جامعــه اســت و از دســتیابی بــه غایــات مطلــوب نوســازی اقتصــادی 
فرآهــم می آیــد.3 بایــد توجــه داشــت کــه بســیاری از اقتصاددانــان تأکیــد می کننــد 
کــه توســعه اقتصــادی بــه معنــای رشــد بــه اضافه تغییــر، بــه ویــژه تغییــر ارزش ها و 

1. سیمون، رشد نوین اقتصادی، ص 17 ـ 18.
2. اینیکوری، تجارت برده و توسعه اقتصادی غرب، ص 21.

3. ورجاوند، پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی، ص 84.
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نهادهاســت. حــال کــه بــا تفــاوت رشــد اقتصــادی و توســعه اقتصــادی آشــنا شــدیم 
ــادی،  ــعه اقتص ــاب توس ــم. در ب ــادی می پردازی ــعه اقتص ــوم توس ــی مفه ــه بررس ب
تعاریــف متعــددی وجــود دارد گروهــی آن را بــه معنــای توانایــی اقتصــاد ملــی برای 
ایجــاد و تــداوم رشــد ســالیانه تولیــد ناخالــص ملــی بــا نرخ هــای پنــج تــا هفــت 
ــه  ــد ک ــان می کنن ــدی بی ــی آن را فرآین ــد.1 برخ ــف می  کنن ــر تعری ــد و بیش ت درص
بــه موجــب آن، درآمــد واقعــی ســرانه در یــک کشــور و در دورانــی طویل المــدت 
ــاره ای دیگــر از صاحب نظــران، توســعه اقتصــادی را دســت  یابی  ــد.2 پ ــش یاب افزای
بــه تعــدادی از هدف هــا و غایــات مطلــوب نوســازی می  داننــد، از قبیــل: افزایــش 
بازدهــی تولیــد، ایجــاد برابری هــای اقتصــادی و اجتماعــی، کســب دانــش، فــن و 
ــه یــک سیســتم مــوزون  مهــارت جدیــد، بهبــود در وضــع نهادهــا و دســت  یابی ب
و هماهنــگ از سیســتم  های مختلــف کــه می تواننــد انبــوه شــرایط نامطلــوب یــک 

نظــام اجتماعــی را برطــرف ســازند.3 
ــی آن  ــه ط ــت ک ــدی اس ــادی فرآین ــعه اقتص ــد، توس ــر معتقدن ــی دیگ برخ
ظرفیت هــای تولیــدی یــک جامعــه بــا تکیــه بــر گســترش بــه کارگیــری و درون زا 
نمــودن دســتاوردهای مــدرن علمــی - فنــی افزایــش می یابــد. لــذا مشــخص اســت 
ــر تفاوت هــای اساســی بیــن  کــه توســعه اقتصــادی پدیــده ای اســت کــه متکــی ب
جوامــع، در توســعه و بــه کارگیــری علــوم و فنــون مــدرن در فرآیندهــای اقتصــادی 
اســت. در کل می تــوان بیــان داشــت کــه، توســعه اقتصــادی مفهومــی اســت کــه در 
اســاس بیــان کننــده ســطح علــم و فــن در یــک جامعــه می باشــد. در عیــن حــال 
در اصطــاح توســعه اقتصــادی، تکیــه بــر وجــوه اقتصــادی اســت و آثــار اقتصــادی 
عمــده بــه کارگیــری علــم و فــن در یــک جامعــه، کــه همــان گســترش ظرفیت های 
ــرار  ــت ق ــه و عنای ــورد توج ــوم م ــن مفه ــف ای ــن و تعری ــت در تبیی ــدی اس تولی

می گیــرد.4

1. تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ص 132 و 133.
2. جیروند، توسعه اقتصادی، ص 83.

3. همان، ص 84.
4. عظیمی توسعه اقتصادی و سیاست اقتصاد كشاورزی، ص 50.
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ج( مبانی توسعه از دیدگاه غرب
ــت  ــر عقانی ــی ب ــه مبتن ــدی اجتماعــی دانســت ک ــوان  فراین توســعه را می ت
ــه ســوی  ــی نامطلــوب ب عمــل اســت، کــه در آن جامعــه از وضعیــت غیرعقان
ــن  ــش و تبیی ــدو پیدای ــد.1 توســعه از ب ــذر می کن ــوب گ ــی مطل ــت عقان وضعی
تاکنــون مفاهیــم متعــددی را داشــته اســت تــا جایــی که تعریــف و مفهوم توســعه 
از جنــگ جهانــی دوم تــا امــروز کامــًا تغییــر کــرده اســت. برداشــت ها و مفاهیــم 
اولیــه از توســعه، مبتنــی بــر مفاهیــم اقتصــادی بــود و شــاخص های اقتصــادی، 
ــرژی، مصــرف  ــد ناخالــص ملــی، درآمــد ســرانه، مصــرف ان ــزان تولی ــد می مانن
ــد.2  ــی می کردن ــی معرف ــا عقب ماندگ ــعه یافتگی ی ــطح توس ــره را س ــوالد و غی ف
ایــن امــر پابرجــا بــود تــا اینکــه از دهــه هفتــاد میــادی بــه بعــد، شــاخص های 
اجتماعــی نیــز از قبیــل رشــد جمعیــت، رشــد شهرنشــینی، دموکراســی، عدالــت 
ــی،  ــایل ارتباط جمع ــه وس ــی ب ــروت، دسترس ــه ث ــع عادالن ــا توزی ــی ی اجتماع
ــه شــاخص های توســعه  ــز ب ــات نی ــوزش و تحقیق ــات سیاســی و بودجــه آم ثب
افــزوده گردیــد. در ایــن برهــه بــود کــه گروهــی از اندیشــمندان، رفــع وابســتگی 
ــعه و  ــل اساسی توس ــی را عام ــن بین الملل ــم نوی ــاد نظ ــرورت ایج ــأله ض و مس
ــی  ــه داخل ــق آن دانســته اند و از جنب ــع تحق نظــام ســرمایه داری ســلطه گر را مان
ــد.  ــی را پیشــنهاد نموده ان ــت جمع ــام مالکی ــط اســتثماری را محکــوم و نظ رواب
ــه غالب توســعه  ــه نظری ــب نوســازی ک ــد از شکســت مکت از ســوی دیگــر، بع
ــیب های  ــی و آس ــامانی های اجتماع ــروز نابس ــی چــون ب ــر عوامل ــه خاط ــود ب ب
فرهنگــی و محیــط زیســتی و رشــد قارچ  گونــه حلبی آبادهــا و زاغه هــا، عــده ای 
ــرده و  ــعه تلقی ک ــدف بنیادین توس ــق را ه ــر مطل ــع فق ــران، رف از صاحب نظ
بــرای تحقــق آن راهبــرد نیازهــای اساســی را پیشــنهاد کرده انــد.3 در ســال 1974 
در اعامیــه توکیــو تصریــح شــد کــه هــر فرآینــد رشــدی کــه نیازهــای اساســی 
ــًا  ــازد، صرف ــل س ــا را مخت ــای آن ه ــر - ارض ــی بدت ــا - حت ــد ی ــا نکن را ارض

1. جهانیان،  »تحول مفهوم توسعه و ارتباط آن با دین« ، قبسات، شماره 7، ص 78.
2. همان ص 38.

3. وافگانگ، نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ص 20.
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کاریکاتــوری از توســعه می باشــد.1 تــا اینکــه در دهــه هشــتاد میــادی، توســعه 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــه مســائلی ک بیشــتر معطــوف مســائل فرهنگــی شــد از جمل
ــی،  ــای اجتماع ــروز بحران ه ــی چــون ب ــه عوامل ــوان ب ــد می ت ــزار بودن ــر گ تأثی
انفجــار جمعیــت، تضادهــای قومــی، پیــروزی انقــاب اســامی ایــران، گســترش 
ــوروی  ــی ش ــرب و فروپاش ــی در غ ــای دین ــی و گرایش ه ــای مذهب فعالیت ه
ســابق، اشــاره کــرد کــه متفکــران مســائل توســعه را بیشــتر متوجــه اهمیــت و 
نقــش فرهنــگ، در فراینــد توســعه و تغییــرات اجتماعــی دانســتند. ایــن مســأله 
ــادی  ــد اقتص ــر اصلی توسعه رش ــی عنص ــر زمان ــه اگ ــت ک ــش رف ــا پی ــا آنج ت
ــع، مشــارکت  ــت در توزی ــار موضــوع رشــد اقتصــادی، عدال ــروزه چه ــود، ام ب
شــده اند.  اصلی توســعه انتخاب  عناصــر  متعالــی،  ارزش هــای  و  سیاســی، 
ــر  ــه ناظ ــی ک ــزی خاص ــدون برنامه ری ــرب ب ــعه در غ ــد توس ــد فراین بی تردی
ــام  ــی انج ــنجیده خاص ــش های س ــاظ کوش ــدون لح ــد و ب ــه باش ــه کل جامع ب
گرفــت کــه همــراه بــا تغییــر و تحــول در ســاختار فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی 
ــد ســرانه  ــداوم درآم ــادی و افزایــش م ــاه م ــود کــه هــدف آن رف و اقتصــادی ب
ــش  ــر دان ــی ب ــد مبتن ــای تولی ــری روش ه ــون به کارگی ــش مره ــن افزای ــود. ای ب
و منشــأ عقانیــت عمــل اقتصــادی و اجتماعــی بــود. توســعه در غــرب کــه بــا 
پیشــتازی طبقــه متوســط و حرکت هــای اجتماعــی ســازمان یافته از ســوی آن هــا 
و نخبــگان فکــری عصــر روشــنگری بــه ثمــر رســید، ازآن جایــی کــه درک ناقصی 
از خداونــد داشــت و بهشــت مــادی را هــدف قــرار داده بــود، میوه هــای تلخــی 
بــه بــار آورد کــه از همــه مهم تــر فقــدان محتــوای زندگــی اســت کــه ثمــره آن 
ــعه،  ــد. فرایند توس ــت وپا می زن ــرب در آن دس ــه غ ــت ک ــی اس ــران بی هویت بح
ــاوت  ــدی متف ــی دوم رون ــگ جهان ــد از جن ــعه، بع ــورهای درحال توس در کش
داشــت. توســعه در  ایــن کشــورها بــا هــدف رســیدن بــه پیشــرفت ها و 
ــاوری و انباشــت ســرمایه  ــال فن ــر انتق ــد ب ــا تأکی ــی شــدن و ب خط مشــی صنعت
بــرای رســیدن بــه هــدف فــوق آغــاز شــد، و اگرچــه در ابتــدا رونــدی تنــد و 
ــازمان ها،  ــرف س ــده از ط ــزی ش ــش های برنامه ری ــا کوش ــه ب ــت ک ــریع داش س

1. همان ص 28.
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ــی از  ــود، ول ــراه ب ــا هم ــرف دولت ه ــژه از ط ــه وی ــی و ب ــای اجتماع حرکت ه
ــا ایــن  آن جــا کــه ســاختارهای فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی ایــن کشــورها ب
تحــول ســازگاری و همخوانــی نداشــت و اغلــب ایــن کشــورها هــدف اصلــی 
ــزو  ــن ج ــه مهم تری ــه منزل ــعه اقتصادی را ب ــته و توس ــادی دانس ــد اقتص را رش
ــی، مشــارکت  ــای متعال ــانیت، ارزش ه ــت، انس ــد، از عدال ــعه تلقی می کردن توس
ــن  ــد، بدی ــت نمودن ــت غفل ــر معنوی ــه مهم ت ــت و از هم ــی و محیط زیس سیاس
ترتیــب، ایــن کشــورها دچــار بحــران فکــری همگانــی و شــایعی در حوزه هــای 
نظــری مرتبــط بــا مسائل توسعه شــدند کــه بیش تــر ناشــی از ناتوانــی در 
ارائــه تعریفــی قابل قبــول از مفهوم توسعه اســت. بــه هــر حــال، ناکامــی 
به توســعه از یک ســو، و  اکثــر کشــورهای کم تر توســعه یافته در دســتیابی 
ــود  ــی، از خ ــکاف های طبقات ــش ش ــل افزای ــعه غرب از قبی ــای تلخ توس میوه ه
ــدرت  ــانی، ق ــط انس ــدن رواب ــیی ش ــی و ش ــر بت وارگ ــان در اث ــی انس بیگانگ
بی مهــار شــرکت های بــزرگ و احــزاب و دســتگاه های دولتــی، عقانیــت 
ــاوری بــر انســان، افزایــش هزینه هــای اجتماعــی  ابــزاری و تســلط افســانه ای فنّ
ــی  ــه نظــام محتوای ــر از همــه، تخلی ــی، و مهم ت ناشــی از خودمحــوری و نفع طلب
ــی از فلســفه زندگــی و مــرگ، از ســوی دیگــر، موجــب شــد کــه  جوامــع غرب
در دو دهــه اخیــر مباحث توسعه پایدار، توسعه انســانی، و توســعه حکیمانه 
ــر  ــج شــود. و از همــه مهم ت ــه نحــو گســترده ای در ادبیات توســعه طرح و رای ب
ــدای دهــه شــصت  ــرد. اگــر در ابت ــرار گی ــون توجــه ق ــت در کان ــن و معنوی دی
ــژه  ــه وی ــروزه ب ــود، ام ــه ب ــعه مورد توج ــد اقتصادی توس ــر بع ــادی بیش ت می
بعــد از انقــاب اســامی ایــران و ابطــال نظریــه افیــون بــودن دیــن بــرای توده هــا 
ــا سکوالریســم، ابعــاد دیگر توســعه نیز مــورد  ــن ب و بعــد از چالــش جــدی دی
ــه در  ــد ک ــروزه معتقدن ــران ام ــه صاحب نظ ــوی ک ــه نح ــت؛ ب ــرار گرف ــال ق اقب
ــواردی چــون ابعــاد اقتصــادی،  ــن توســعه موضوعــات می بایســت م ــد تبیی رون
اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی، الگــوی زندگــی کامــل و زیســت محیطی را 

مدنظــر قــرار دهــد.1
1. گولت، »توسعه آفریننده و مخرب ارزش ها«، برنامه و توسعه، شماره 10.ص71-70.
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د( چالش های فرار روی توسعه اقتصادی در غرب
توســعه اقتصــادی بــا همــه دســتاوردهای کــه بــرای غــرب از حیــث مــادی 
داشــته اســت، ســبب شــده اســت کــه آن هــا دچــار مشــکات و معضاتی شــوند 
کــه ایــن دســتاوردهای مثبــت بــه مــرور زمــان در برابــر آن هــا رنــگ ببــازد اهــم 

ایــن مســائل را می تــوان در دو مــورد ذیــل بیــان و خاصــه کــرد:

1� محور قرار گرفتن مادیات
ــه عنــوان عالی تریــن شــکل  ــان ب نظــام ســرمایه داری همــواره از ســوی غربی
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت ای ــده اس ــی ش ــی، معرف ــادی ـ سیاس ــام اقتص نظ
ــای  ــام برمبن ــن نظ ــه اســت. ای ــی مواج ــا تضادهای ــود ب ــام در درون خ ــن نظ ای
ــال  ــام کم ــن نظ ــذا ای ــد ل ــرز نمی شناس ــد و م ــروت ح ــه، ث ــت ک ــی اس اصول
مطلــوب انســان را دارا نیســت تــا بتوانــد آینــده روشــنی بــرای وی نویــد دهــد. 
عاقــه بــه رفــاه مــادی در ایــن نظــام، به گونــه ای رســوخ نمــوده اســت کــه هــر 
چیــزی را برمبنــای پــول قابــل معاملــه اســت حتــی تــا آنجــا پیــش مــی رود کــه 
ــود.  ــبه می ش ــان محاس ــر مبنای ــه ب ــی، هم ــی و علم ارزش شــخصیت های سیاس
ــبب  ــروزه س ــانی،1 ام ــای واالی انس ــه ارزش ه ــادن هم ــار نه ــوری و کن پول مح
ــه در  ــی ک ــا جای ــت. ت ــده اس ــا گردی ــن نظام ه ــادی در ای ــکات زی ــروز مش ب
ــی،  ــودن زندگ ــوه نم ــوده جل ــوچ و بیه ــن، پ ــرب زمی ــراد مغ ــت اف ــر اکثری منظ
ــار  ــرمایه و کن ــد س ــود و رش ــه ها در س ــا و اندیش ــر مغزه ــاد ب ــت اقتص حاکمی
زدن همــه ارزش هــای واالی انســانی ســبب بــروز مســائل و مشــکات زیــادی 
ــا ایجــاد اتحادهــای  ــا ب ــن کشــورها ســعی داشــته اند ت شــده اســت. اگرچــه ای
ــی شــواهد  ــد ول ــی خــود گردن ــان شــدن مشــکات داخل ــع از عی صــوری مان
تاریخــی ثابــت کرده انــد کــه اتحــاد جهــان ســرمایه داری نیــز از اســتحکام کافــی 
ــری  ــه ظاه ــد جنب ــا می توان ــت و تنه ــوردار نیس ــی الزم برخ ــت اجرای و ضمان

داشــته باشــد.2 

1. جمعی از نویسندگان، پدیده شناسی فقر و توسعه، ص 110.
2. همان، ص 110.
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امــروزه در تمــدن کنونــی غــرب، شــاهد عرضــه جهــان غیرواقعــی و دروغیــن 
ــالن های  ــوع، س ــه مطب ــی، تهوی ــرو فضای ــتیکی، قلم ــای پاس ــب از گل ه مرک
از  بی احســاس و تخدیــر شــده  قلب هــای  تفریحــات و خوش گذرانــی و 
کافئیــن قهــوه و نشــئه از مشــروبات الکلــی، مــواد مخــدر و خیــاالت اغفال کننــده 
هســتیم.1 تــا جایــی کــه اندیشــمندی چــون چارلــز بــی. هنــدی بــه صراحــت بیان 
ــا دیگــران و تنهــا  مــی دارد مــا هرگــز ایــن منظــور را نداشــتیم کــه بی ارتبــاط ب
ــد  ــا شــک و تردی ــد ب ــه و تعه ــاداری، وظیف ــل وف ــی مث ــه واژه های ــا ب باشــیم. م

می نگریــم.2 
ــون  ــی کان ــوان در بی ثبات ــرب می ت ــا را در غ ــال ارزش ه ــد اضمح اوج رون
خانــواده یافــت و جســتجو کــرد، متأســفانه خانــواده در ایــن جوامــع بــه حــدی 
ــد  ــری نخواه ــدی، دی ــن رون ــه چنی ــه در صــورت ادام ــرده اســت ک ــقوط ک س
پاییــد کــه دیگــر چیــزی بــه عنــوان »خانــواده« در ایــن جوامــع یافــت نخواهــد 
شــد. در یــک نظرخواهــی انجــام شــده از افــراد بیــن 16 تــا 24 ســال، کــه مرکــز 
ــه  ــد: زن ب ــا معتقدن ــارم آن ه ــد، ســه چه ــواده را شــکل می دهن ثقــل ایجــاد خان
تنهایــی می توانــد فرزنــد را بــه گونــه ای موفقیت آمیــز کــه پــدر و مــادر زندگــی 
ــش  ــزی در غــرب ســبب افزای ــد خانواده  گری ــن رون ــد.3 ای ــت کن ــد، تربی می کنن
ــاد  ــه اعتق ــه ب ــا جایی  ک ــت ت ــده اس ــددی گردی ــاوزات متع ــا و تج جنایت ه
اندیشــمندان، جنایــات و اعمــال وحشــیانه در ایــن جوامــع بــه حــدی اســت کــه 
ــان  ــاوز در ام ــا و تج ــن از هرزه گری ه ــان مس ــک و زن ــای کوچ ــی بچه ه حت
ــه هرســاله  ــه ای اســت ک ــه گون ــع، ب ــن جوام ــی در ای نیســتند. تجــاوز و بی عفت
ــرار  ــورد تجــاوز ق ــزار زن م ــزار، و در آلمــان 160 ه ــب 300 ه ــکا قری در آمری
ــورد  ــک زن م ــکا ی ــه در آمری ــر شــش دقیق ــا، در ه ــه آماره ــر پای ــد.4 ب می گیرن
تجــاوز قــرار می گیــرد. هــر روزه بــر شــمار زنــان اروپایــی دارای فرزنــد بــدون 

1. بی هندی، عصر تضاد و تناقض، ص 31.
2. همان 1375 ص 362.

3. اخترشهر، اسالم و توسعه، ص 23.
4. همان ص 23.
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ــد،  ــوئد دی ــوان در س ــا را می ت ــن بی اخاقی ه ــود.1 اوج ای ــزوده می ش ــوهر اف ش
کــه بیــش از نیمــی از اطفــال خردســال از زنــان و مردانــی بــه وجــود آمده انــد 

کــه هرگــز پیونــد زناشــویی در بیــن آن هــا برقــرار نشــده اســت.2

2� مسخ هویت انسانی
ــکه  ــانی و از س ــت انس ــخ هوی ــرب مس ــعه در غ ــای توس ــر چالش ه از دیگ
ــود  ــه خ ــا جایی  ک ــت ت ــتی اس ــام هس ــان در نظ ــگاه انس ــادن ارزش و جای افت
ــش  ــدف از آفرین ــه ه ــد ک ــان می دارن ــت اذع ــه صراح ــی ب ــمندان غرب اندیش
ــه  ــا در نتیجــه، ب ــی باشــد ت ــه موجــودی درون ته ــوده اســت ک ــن نب انســان ای
ــرد و هــر  ــرار بگی ــا و بی هــدف، در فهرســت حقــوق ق صــورت ارقامــی بی معن
ــد.  ــکیل ده ــاد را تش ــه اقتص ــواد اولی ــده، م ــر ش ــی ظاه ــی و نقش روز در رنگ
ــوچ و  ــده ای پ ــه باشــد، توســعه اقتصــادی وع ــرار باشــد انســان این گون ــر ق اگ
ــکل  ــی، مش ــف غرب ــمندان منص ــته از اندیش ــن دس ــر ای ــه نظ ــت. ب بی محتواس
اصلــی در ایــن اســت کــه مــا در انتخــاب عناصــر اصلــی توســعه دچــار اشــتباه 
شــده ایم و چنیــن می پنداریــم کــه افزایــش راندمــان و رشــد اقتصــادی از لــوازم 
توســعه و پیشــرفت هســتند. از ایــن رو، بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف، خــود را 
فــدا کــرده، فرامــوش می کنیــم کــه مــا خــود بایــد معیــار و شــاخص همه چیــز 
ــد،  ــرا دی ــا فق ــان ب ــورد غربی ــوان در برخ ــی را می ت ــن بی هویت ــیم.3 اوج ای باش
امــروزه غربی هــا بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه چــون فقــرا بــار ســنگینی بــرای 
توســعه اقتصــادی بــه شــمار می آینــد، بهتــر اســت آن هــا را از بیــن ببریــم. فقــرا 
ــرای توســعه  ــار ســنگینی ب ــن، ب ــا وجــود ای ــش هســتند و ب ــر خوی مســئول فق
ــتن را از  ــف، خویش ــدون تأس ــوان ب ــس می ت ــد. پ ــمار می آین ــه ش ــادی ب اقتص
دســت آنــان رهــا ســاخت.4 ایــن بی اخاقــی تــا آنجــا بــه پیــش مــی رود کــه بــه 

1. همان، ص 23.

2. همان، ص 52.
3. بی هندی، عصر تضاد و تناقض، ص 362.

4. اخترشهر،اسالم و توسعه، ص 222.



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج6861

کشــور مصــر پیشــنهاد می دهنــد کــه بــرای دســت یابی بــه توســعه و بهتریــن راه 
ــار، بگذاریــم  ــا بحــران اقتصــادی ایــن اســت کــه هــر ســه ســال یک ب مقابلــه ب
ــور  ــه ط ــد.1 ب ــن برون ــنگی از بی ــور از گرس ــن کش ــان در ای ــون انس ــه میلی س
ــد  ــم بع ــال را دربرداشــته، آن ه ــد از کم ــک بع ــا ی ــرب، تنه ــی توســعه در غ کل
مــادی و تکامــل و پیشــرفت در ابــزار بــوده اســت. آنچــه در کشــورهای غربــی 
اتفــاق افتــاده، صرفــًا رشــد و توســعه اقتصــادی بــوده اســت، نــه توســعه انســانی 
همه جانبــه و پایــدار؛ زیــرا در ابعــاد انســانی، نه تنهــا توســعه ای صــورت نگرفتــه، 
بلکــه بــه نوعــی انهــدام ارزش هــای انســانی را بــه همــراه داشــته اســت. کــه از 

ــل اشــاره کــرد ــوارد ذی ــه م ــوان ب ــه آن هــا می ت جمل
ــات  ــده طبق ــر فزاین ــی و فق ــکاف های طبقات ــش ش ــترش و افزای 2-1- گس

ــن؛ پایی
 2-2- بت وارگــی کاالهــا و شــیئی شــدن روابــط انســانی کــه بــه از 

انجامیده انــد. انســان  خودبیگانگــی 
تــوده ای  احــزاب  و  بــزرگ  شــرکت های  دولتــی،  دســتگاه های   -3-2  
ــری را  ــای آزادی و براب ــه آرمان ه ــد ک ــمار می رون ــه ش ــی ب ــای آهنین قفس ه

محــدود می کننــد.
ــیوع  ــب ش ــاق موج ــی و نســبی گرایی اخ ــی و لذت طلب  2-4- تنوع گرای
بســیاری از بیماری هــا، اســتعمال مــواد مخــدر، تحلیــل روابــط عاطفــی و سســت 

ــواده در این گونــه جوامــع اســت. شــدن بنیــان خان
 2-5- عقانیــت ابــزاری، عقانیتــی اســت کــه بــه عــدم عقانیت در مقیاســی 
بــزرگ می انجامــد. جهــان افســون زدایی و اســطوره زدایی می شــود، ولــی 

ــد. ــّلط می یابن ــان تس ــر انس ــانه ها، ب ــای افس ــه ج ــاوری ب ــا و فن ابزاره
 2-6- افزایــش هزینه هــای اجتماعــی ناشــی از خردگرایــی ذره ای و اخاقــی 
ــرف  ــر در مص ــراف و تبذی ــت، و اس ــی محیط زیس ــش آلودگ ــب افزای ــه موج ک

شــده و آثــار مثبــت رشــد اقتصــادی را در معــرض خطــر قــرار داده اســت.

1. جیروند، توسعه اقتصادی، ص 46.
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 2-7- تهی شدن جامعه از نظام های عمیق معنایی.1

ــای  ــجاد و تفاوت ه ــام س ــدگاه ام ــوب از دی ــادی مطل ــعه اقتص هـــ( توس
ــی ــادی غرب ــعه اقتص ــا توس ــوی آن ب ماه
1� مبانی توسعه از دیدگاه امام سجاد

1-1- توسعه در پرتو تعالیم الهی
ــه  ــی ب ــا و متحول ــی پوی ــل، جهان بین ــم و کام ــن خات ــوان دی ــه عن ــام ب اس
ــازد  ــوردار می س ــدی برخ ــان را از عقای ــی دارد و آن ــه م ــش عرض ــروان خوی پی
کــه چشــم انداز زندگانــی فــردی و اجتماعــی مســلمانان را از رشــد و توســعه ای 
ــر  ــق ب ــامی منطب ــد اس ــان و عقای ــی آن ــا جهان بین ــه ب ــازد ک ــد می س بهره من
فطــرت ســازگار باشــد. انســان یکــی از اساســی ترین عوامــل تولیــد، از ظرفیــت 
ــن  ــر زمی ــد ب ــین خداون ــه و جانش ــه خلیف ــت ک ــوردار اس ــی برخ ــی باالی علم
ــوده، بلکــه سرشــار از  ــع توســعه نب ــا مان ــه تنه ــی شــده اســت.2 اســام ن معرف
ــی  ــد در جهان بین ــل توســعه، عمــل می کنن ــوان عام ــه عن ــه ب عناصــری اســت ک
ــی  ــه اله ــیت حکیمان ــک مش ــان از ی ــد، جه ــه می کن ــام ارائ ــه اس ــدی ک توحی
ــی برخــوردار  ــن عل ــی متق ــان از نظام ــی، جه ــن جهان بین ــد در ای ــروی می کن پی
ــل و اســباب  ــا از مســیر عل ــر او تنه ــروردگار و تقدی ــض مســتمر پ اســت و فی
ــات  ــجاد حی ــام س ــش ام ــن رو، در بین ــد. از ای ــان می افت ــه جری ــاص ب خ
ــض  ــد »ســخت مری ــر فرمودن ــام باق ــتمرار آن در دســت خداســت. ام و اس
ــدا  ــم آنچــه خ ــم: »مایل ــل داری؟« گفت ــه می ــت: »چ ــن گف ــه م ــدرم ب ــدم«. پ ش
ــنت!  ــود: »احس ــم«. فرم ــته باش ــتی نداش ــاف آن درخواس ــته برخ ــم خواس برای
شــبیه ابراهیــم خلیــل شــده ای؛ چنان کــه جبرئیــل بــه او گفــت: “حاجتــی داری؟ 
گفــت: در مقابــل خــدا اظهارنظــری نــدارم. او کافــی اســت و او بهتریــن پشــتیبان 

مــن اســت”«.3

1. بشیریه، »بحران و تحول در تجدد«، نقد و نظر، شماره 4، ص 435 ـ 439.
2. سوره بقره، آیه30.

3. مجلسی، بحاراالنوار، ج 46، ص 67.
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ــت،  ــی اس ــنت های اله ــه س ــرآن و از جمل ــد ق ــورد تائی ــًا م ــر کام ــن ام ای
کــه بارهــا متذکــر آن شــده  اند، کــه سرنوشــت هیــچ قومــی بــه دســت خداونــد 
تغییــر نمی کنــد، مگــر آنکــه مــردم آن قــوم بــه تغییــر سرنوشــت خــود اهتمــام 
ورزنــد. اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری در مبنــا بــودن دیــن بــرای توســعه بــه 
بداهــت نیــاز انســان در رشــد و توســعه اجتماعــی بــه دیــن و ایدئولــوژی اســتناد 

جســته اســت، آنجــا کــه خاطرنشــان می ســازد:
ــی  ــعه زندگ ــه رشــد و توس ــل از دوره ای ک ــش، الاق ــدو پیدای  انســان از ب
ــه  ــد ب ــت، نیازمن ــده اس ــات ش ــله اختاف ــک سلس ــه ی ــر ب ــی منج اجتماع
ــوده اســت و... آنچــه بشــر  ــرآن، شــریعت ب ــه اصطــاح ق ــوژی و ب ایدئول
ــت می بخشــد و  ــردا را وحــدت و جه ــی بشــر ف ــق اول ــه طری ــروز و ب ام
ــردد،  ــد می گ ــد و نبای ــر و شــر، بای ــاک خی ــد و م ــان مشــترک می ده آرم
یــک فلســفه زندگــی انتخابــی آگاهانــه، آرمــان خیــز، مجهــز بــه منطــق و به 

عبــارت دیگــر، یــک ایدئولــوژی جامــع و کامــل اســت.1
2-1- توسعه و توأم کردن دنیا با آخرت

توســعه اقتصــادی از دیــدگاه اســام، فراینــد اجتماعــی و مبتنــی بــر عقانیــت 
ــو  ــان های تعالی ج ــه و اراده انس ــعور و اندیش ــد، ش ــن فراین ــت. در ای ــل اس عم
ــن  ــرای قوانی ــع و اج ــق وض ــاع از طری ــام، در اجتم ــی دارد، اس ــش اساس نق
)جهــاد اصغــر( و در فــرد از طریــق ایجــاد احســاس مســئولیت جــدی )جهــاد 
اکبــرـ نوســازی معنــوی( بــه بهتریــن وجــه ممکــن در پــی نهادینــه کردن توســعه 

و الزامــات پیــش  روی آن اســت.
ــادی و  ــد م ــده بع ــد در برگیرن ــعه بای ــد توس ــجاد رون ــام س ــر ام از منظ
معنــوی انســان ها باشــد. از ایــن رو، آن بزرگــوار در دعاهــای مختلــف از خداونــد 
ــر از  ــوار، انســان موجــودی فرات ــر آن بزرگ ــد. از منظ ــب می کن ــر را طل ــن ام ای
مــاده اســت و زمانــی بــه کمــال مخصــوص خویــش دســت می یابــد کــه هــر دو 
بعــد جســمانی و روحانــی او بــه کمــال برســد. خواســت های معنــوی بشــر کــه 
ــوی  ــه خواســت ها و نیازهــای معن ــادی اوســت نســبت ب ــرا م بیانگــر وجــود ف

1. مطهری، عدل الهی، ص 46.
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او از اهمیــت و جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت، از ایــن رو، امــام در فــرازی 
از صحیفــه از خداونــد می خواهــد تــا دل بســتگی بــه دنیــای پســتی کــه او را از 
آن چــه در نــزد پــروردگار اســت بــاز مــی دارد و مانــع یافتــن دســت آویزی اســت 
کــه او را بــه خالــق وصــل کنــد، از دلــش برکنــد.1 و در جــای دیگــری در ایــن 

ــد:  ــاره می فرماین ب
ــت و  ــرای محب ــم را ب ــت و دل ــد و آل او درود فرس ــر محم ــا ب بارخدای
دوســتی خویــش خالــی ســاز و بــه یــاد خــود مشــغول گــردان و بــه تــرس 
ــود  ــوی خ ــه س ــت ب ــه رغب ــا و ب ــه اش فرم ــتن بلندمرتب ــم از خویش و بی

ــا.2 ــش نم توانای
ــی در مســیر درســت توســعه  ــن انســان زمان ــام زین العابدی ــدگاه ام از دی
قــرار می گیــرد کــه هــم دنیــا و هــم آخــرت خویـــش را بــه شکلـــی قانونمنـــد 
و سالـــم آبـــاد می کنــد »کســی کــه دنیــای خویــش را بــه ســبب آخــرت و یــا 
آخــرت خــود را بــه ســبب دنیایــش رهــا کنــد از مــا نیســت«.3 آن حضــرت در 

ــد: ــاره می فرماین ــری دراین ب ــای دیگ ج
و روز را تقدیــر الهــی )بــه چــراغ خورشــید تابــان( روشــن گردانیــد تــا در 
طلــب روزی و تحصیــل معــاش خلــق بــه فضــل و کــرم خــدا بکوشــند و 
بدیــن ســبب روزی از خــدا طلبنــد و در روی زمیــن او ســیر کننــد. لــذات 
موقــت دنیــا را طلــب کننــد و بــه کار ادراک لــذات آخــرت بپردازنــد کــه خدا 
اصــاح حــال مــردم را بــه هــر یــک از ایــن کار دنیــا و آخــرت کامــًا مربوط 

ســاخته اســت )و از بنــدگان کار دنیــا و آخــرت هــر دو را خواســته اســت.4
ــان  ــز بی ــان دعــا نی ــا زب ــن دعــای صحیفــه ب ــام ایــن ویژگــی را در چندی  ام
داشــته اســت »و آن چــه در دنیــا و آخــرت مــن باعــث اصــاح حالــم شــود بــه 

مــن انعــام فرمــا«.5

1. شیروانی، ترجمه صحیفه سجادیه، دعای 47.
2. همان دعای 21.

3. همان دعای 3.

4. همان دعای 1.
5. همان دعای 25.
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ــاز و  ــه آغ ــرد ک ــور ک ــز تص ــری را نی ــعه دیگ ــوان توس ــان، می ت ــن می در ای
ــی و  ــوم دین ــعه در مفه ــن توس ــد. ای ــی باش ــا توســعه غرب ــاوت ب ــش متف انجام
متــرادف بــا معنــای تکامــل اســت. مبنــای توســعه اقتصــادی برمبنــای دیدگاه های 
امــام ســجاد مبتنــی بــر توجــه بــه مــاده و معنــا و بــه تعبیــر دیگــر، دنیــا و 
آخــرت اســت. امــام ســجاد در ایــن زمینــه معتقــد اســت کــه انســان نبایــد 
بــه بهانــه بــه دســت آوردن آخــرت دنیــا را از دســت بدهــد. انســان زندگــی را 
ول کنــد و فقــط بــه خــدا تــوکل کنــد، زیــرا در بینــش امــام ســجاد رهاســازی 
دنیــا بــرای رســیدن بــه آخــرت نــه تنهــا مطلــوب نیســت، بلکــه مذمــوم اســت 
»کســی کــه دنیــای خویــش را بــه ســبب آخــرت و یــا آخــرت خــود را بــه ســبب 

دنیایــش رهــا کنــد از مــا نیســت«.1
ــان  ــز بی ــان دعــا نی ــا زب ــن دعــای صحیفــه ب ــن ویژگــی را در چندی ــام، ای ام
داشــته اســت: »و آن چــه در دنیــا و آخــرت مــن باعــث اصــاح حالــم شــود بــه 

ــد: ــان می دارن ــراز دیگــری بی ــا«.2 و در ف ــام فرم ــن انع م
 و روز را تقدیــر الهــی )بــه چــراغ خورشــید تابــان( روشــن گردانیــد تــا در 
طلــب روزی و تحصیــل معــاش خلــق بــه فضــل و کــرم خــدا بکوشــند و 
بدیــن ســبب روزی از خــدا طلبنــد و در روی زمیــن او ســیر کننــد. لــذات 
موقــت دنیــا را طلــب کننــد و بــه کار ادراک لــذات آخــرت بپردازنــد کــه 
خــدا اصــاح حــال مــردم را بــه هــر یــک از ایــن کار دنیــا و آخــرت کامــًا 
مربــوط ســاخته اســت و از بنــدگان کار دنیــا و آخــرت هــر دو را خواســته 

است.3
ــا  ــدار مفهــوم تکامــل معن ــام ســجاد برم ــدگاه ام توســعه اقتصــادی از دی
ــر  ــل را در نظ ــان کام ــن، انس ــه ذه ــب ب ــرای تقری ــه، ب ــن زمین ــد. در ای می یاب
ــر از  ــر و متأث ــوی مؤث ــادی و معن ــای م ــه ای اســت از نیازه ــد. او مجموع بگیری
یکدیگــر، امــا بــه صورتــی متعــادل. او هرگــز در مســیر تأمیــن نیازهــای مــادی 
خویــش، افــراط نمی کنــد؛ زیــرا افــراط در تأمیــن نیازهــای مــادی، خــود نیازهای 

1. نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 49.
2. شیروانی، ترجمه صحیفه سجادیه، دعای 25.

3. نوری، مستدرک الوسائل، ج1، ص 82.
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کاذبــی بــه وجــود مــی آورد و همین طــور ادامــه می یابــد تــا جایــی کــه مفهــوم 
ــره توســعه  ــل می گــردد. در دای ــک ضــرورت تبدی ــه ی اســراف در زندگــی او ب
ــه  ــادی ن ــات م ــع امکان ــجاد، توزی ــام س ــه های ام ــای اندیش ــادی برمبن اقتص
تنهــا برمــدار حقــوق )علــم حقــوق و قضــاوت(، بلکــه در بســیاری مــوارد، بــر 
اســاس ایثــار و از خودگذشــتگی اســت. از ایــن رو، در توســعه اقتصــادی دینــی، 
ــات  ــه امکان ــع عادالن ــرای توزی ــک مســیر، ب ــاق« در ی ــات« و »انف ــم »مالی مفاهی

مــادی، ســازمان دهی می شــوند.

 2� مؤلفه هــای برجســته و کارآمــد توســعه اقتصــادی از دیــدگاه امــام ســجاد
در مقایســه بــا توســعه اقتصــادی غربــی

ــام  ــدگاه ام ــوب از دی ــعه مطل ــد توس ــرت در فراین ــا آخ ــا ب ــودن دنی ــوأم ب 2-1- ت
ــرب ــادی غ ــًا م ــعه صرف ــا توس ــوی آن ب ــاوت ماه ــجاد و تف س

بــا عنایــت بــه آنچــه گفتــه شــد می تــوان گفــت کــه توســعه غربــی بــر مبنــای 
ــری در توســعه،  ــن نحــوه جهت گی ــه ای ــرار گرفــت ک ــذت ق ســود )utility( و ل
ــان  ــود غربی ــه خ ــت. اگرچ ــان اس ــود انس ــاره خ ــرب درب ــدگاه غ ــر از دی متأث
اذعــان داشــتند کــه توســعه فراینــدی اجتماعــی و مبتنــی بــر عقانیــت و عمــل 
اســت کــه در ایــن زمینــه، جامعــه از وضعیــت غیرعقانــی نامطلــوب بــه ســوی 
وضعیــت عقانــی مطلــوب گــذر می کنــد، ولــی ایــن فراینــد در غــرب، بــدون 
ــه  ــدون کوشــش های ســنجیده، ب ــه کل جامعــه و ب ــزی خــاص ناظــر ب برنامه ری
طــور تدریجــی و بــا تغییــر و تحــول در ســاختار فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی و 
اقتصــادی بــه وقــوع پیوســت و هــدف آن، رفــاه مــادی و افزایــش مــداوم درآمــد 
ــر  ــه کارگیــری روش هــای تولیــد مبتنــی ب ــود. ایــن افزایــش مرهــون ب ســرانه ب
ــا  ــعه ب ــی اســت. بی  شــک، توس ــل اقتصــادی و اجتماع ــت عم ــش و عقانی دان
تعریــف خاصــی کــه از انســان در غــرب ارائــه شــد، در هــر وجهــی کــه تحقــق 
ــت  ــادی، خواس ــه اقتص ــت. در وج ــان اس ــت و اراده انس ــی خواس ــد، تجل یاب
ــن،  ــر اســت. بنابرای ــع افزون ت ــرای تمت ــات بیشــتر ب ــودن امکان ــم ب انســان فراه
توســعه غربــی در ســیر طبیعــی خــودش، در وجــه اقتصــادی بــه ســرمایه داری، و 
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ــد. ــرال ـ دموکراســی می انجام ــه لیب در وجــه سیاســی، ب
ــس از  ــعه، پ ــال توس ــورهای در ح ــعه در کش ــد توس ــر، فراین ــرف دیگ از ط
ــن کشــورها، کــه  ــه داشــت. توســعه ای ــدی غرب  گرایان ــی دوم رون جنــگ جهان
ــد  ــا تأکی ــدن و ب ــی ش ــی صنعت ــرفت ها و خط مش ــه پیش ــیدن ب ــدف رس ــا ه ب
بــر انتقــال فنــاوری و انباشــت ســرمایه بــرای رســیدن بــه هــدف مزبــور آغــاز 
ــزی  ــش های برنامه ری ــا کوش ــت و ب ــریع داش ــد و س ــدی تن ــود، رون ــده ب ش
ــت  ــت دول ــا هدای ــژه ب ــه وی ــی و ب ــای اجتماع ــازمان ها و حرکت ه ــده س ش
ــه دلیــل آنکــه ســاختارهای فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی ایــن  ــود. ب همــراه ب
ــن کشــورها هــدف  ــی هماهنگــی نداشــت و بیشــتر ای ــی غرب ــا مبان کشــورها ب
ــزء  ــن ج ــادی را مهم تری ــعه اقتص ــذا توس ــته، ل ــادی دانس ــد اقتص ــی را رش اصل
ــد، از عدالــت، انســانیت، ارزش هــای متعالــی، مشــارکت  توســعه تلقــی می کردن
ــاد  ــه هفت ــر ده ــان، از اواخ ــد و بدین س ــت نمودن ــت غفل ــی و محیط زیس سیاس
ــا  ــط ب ــری مرتب ــای نظ ــایعی در حوزه ه ــن و ش ــری همگ ــران فک ــون، بح تاکن
ــی  ــه تعریف ــی در ارائ ــه بیشــتر ناشــی از ناتوان ــاده ک ــاق افت ــعه اتف مســائل توس
ــه  ــت ک ــش رف ــا آنجــا پی ــن معضــل، ت ــوم توســعه اســت. ای ــول از مفه قابل قب
گروهــی از اندیشــمندان، رفــع وابســتگی و مســأله ضــرورت ایجــاد نظــم نویــن 
ــع  ــلطه گر را مان ــرمایه داری س ــام س ــعه، و نظ ــل اساســی توس ــی را عام بین الملل
ــام  ــوم و نظ ــتثماری را محک ــط اس ــی رواب ــه داخل ــته اند؛ از جنب ــق آن دانس تحق
مالکیــت جمعــی را پیشــنهاد نموده انــد. از ســوی دیگــر، پــس از شکســت مکتــب 
ــروز نابســامانی های اجتماعــی  ــه خاطــر ب ــه غالــب توســعه( ب »نوســازی« )نظری
ــا و  ــه حلبی آباده ــد قارچ گون ــت محیطی و رش ــی و زیس ــیب های فرهنگ و آس
ــن توســعه  ــدف بنیادی ــق را ه ــر مطل ــع فق ــان، رف ــده ای از اقتصاددان ــا، ع زاغه ه
ــد.  ــاز اساســی« را پیشــنهاد کردن ــرد »نی ــرای تحقــق آن راهب ــد و ب تلقــی کردن

در ســال 1974 در اعامیــه »کرکویــوک« تصریــح شــد، هــر فراینــد رشــدی، 
کــه نیازهــای اساســی را ارضــا نکنــد یــا ـ حتــی برتــر ـ ارضــای آن هــا را مختــل 
ــی  ــورت، ناکام ــر ص ــد.1 در ه ــعه می باش ــوری از توس ــًا کاریکات ــازد، صرف س

1. اخترشهر، اسالم و توسعه، ص 246.
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ــو،  ــعه از یک س ــه توس ــت یابی ب ــعه یافته در دس ــر توس ــورهای کمت ــتر کش بیش
موجــب شــد کــه در دو دهــه اخیــر، مباحــث توســعه پایــدار، توســعه انســانی و 
توســعه حکیمانــه بــه نحــو گســترده ای در آثــار توســعه طــرح و رایــج شــود. اگــر 
زمانــی عنصــر اصلــی توســعه »رشــد اقتصــادی« بــود، امــروزه چهــار موضــوع 
رشــد اقتصــادی، عدالــت در توزیــع، مشــارکت سیاســی، و ارزش هــای متعالــی 

ــد. ــه شــمار می آین عناصــر اصلــی توســعه ب
بایــد توجــه داشــت کــه توســعه بــه مفهــوم غربــی، هیــچ نســبتی بــا معنــای 
توســعه در اندیشــه امــام ســجاد نــدارد. از ایــن رو، ممکــن اســت در غــرب، 
ــت وجــود نداشــته  ــا عدال ــد، ام ــه وجــود بیای ــاه ب ــادی و رف ــات م ــورم امکان ت

باشــد.
ــای  ــر مبن ــی ب ــعه غرب ــی توس ــه مبان ــر اینجاســت ک ــل دیگ ــل تأم ــه قاب نکت
ــعه  ــال در توس ــوان مث ــه عن ــت. ب ــرت اس ــا از آخ ــا و دنی ــاده از معن ــک م تفکی
اقتصــادی بــر مبنــای اندیشــه های امــام ســجاد، قــدرت هرچــه بیشــتر شــود، 

ــد. ــراه باش ــر هم ــه ای عمیق ت ــا تزکی ــد ب بای
ــا فضیلت تریــن  از ایــن رو، امــام ســجاد بــه صراحــت بیــان می دارنــد »ب
)از چیزهــای  اســت  عــورت  و  عفــت شــکم  مجاهدت هــا،  مهم تریــن  و 
ــعادت و  ــام س ــد: »تم ــان می کنن ــری بی ــای دیگ ــبهه ناک(.1   در ج ــرام و ش ح
خوشــبختی، حفــظ )و کنتــرل اعضــا و جــوارح خــود از هرگونــه بــدی( از ســوی 

ــت«. 2 خویش اس
2-2- اصــل قــرار گرفتــن تهذیــب درونــی در فراینــد توســعه از دیــدگاه 

امــام ســجاد و تفــاوت ماهــوی آن بــا توســعه صرفــًا مــادی غــرب
در توســعه اقتصــادی غربــی، قــدرت و تــاش در بــه دســت گرفتــن قــدرت 
هیــچ ارتباطــی بــا تهذیــب و تزکیــه نفــس ندارنــد. در مثــال دیگــر، می تــوان از 
ــای اندیشــه های  ــر مبن توســعه اقتصــادی ســخن گفــت. در توســعه اقتصــادی ب
امــام ســجاد افزایــش ثــروت را در غیــر وجــه لیاقــت معنــوی و در صــرف 

1. طبرسی، مشکات اال نوار، ص 157.
2. حرانی، تحف العقول عن آل الرسول، ص 201.
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ــال  ــذارد، وب ــر آن صحــه می گ ــی ب ــان دین ــه آرم ــی ک ــر راه های ــردن آن در غی ک
ــد. از ایــن  رو، امــام همــام چنیــن از خــدا  و موجــب شــقاوت و بدبختــی می دان
ــه ســتمگری  ــا ب ــش آورد ی ــم خودپســندی پی ــه برای ــی را ک ــد: »و مال می خواهن

برســاند یــا در پــی آن دچــار سرکشــی شــوم، از مــن دور ســاز«.1
ــرد  ــاه می ب ــد پن ــه خداون   در همیــن راســتا، امــام ســجاد از شــر نفــس ب
ــا  ــوی بدی ه ــه س ــس ب ــگی نف ــش های همیش ــی را کش ــن پناه جوی ــل ای و دلیـ

ــد: ــر می فرمای ذک
 بارخدایــا، مــن آن بنــده تــوأم کــه پیــش از آفرینــش و پــس از آفرینشــت او 
را نعمــت دادی ســپس او را فرمــان دادی پــس فرمــان نبــرد و منــع نمــودی 
پــس بــاز نایســتاد نهیــت را مرتکــب گشــته، نــه از روی دشــمنی بــا تــو و 
نــه از روی گــردن کشــی بــر تــو، بلکــه هــوی و خواهـــش او را بــه آن چـــه 

جــداً خواستـه)نهـــی کــرده(ای و بــه آن چــه ترســانده ای خواند.2 
و در جای دیگری بیان می کنند: 

ــا  ــو را از م ــی از آن دو ت ــه یک ــرم ک ــم گی ــز تصمی ــه دو چی ــون ب و چ
ــرا  ــه ت ــه آن چ ــا را ب ــس م ــم آرد پ ــه خش ــری ب ــد و دیگ ــنود گردان خش
ــا  ــر م ــو را ب ــه ت ــا را از آن چ ــروی م ــردان، و نی ــد برگ ــنود می گردان خش
ــا را در  ــای م ــگام نفس ه ــا و در آن هن ــت نم ــد سس ــمگین می نمای خش
اختیــار خودشــان مگــذار، چــون آن هــا جــز آن چــه تــو توفیــق دهــی، باطــل 
ــه  ــی ب ــم فرمای ــو رح ــه ت ــز آن چ ــد، و ج ــار می نماین ــتی را اختی و نادرس

ــد.3  ــر می کنن ــدی ام ب
ــا را  ــو م ــه ت ــتی ک ــه راس ــروردگارا ب ــد »پ ــری می فرماین ــرازی دیگ و در ف

ــاده ای«.4 ــا نه ــتی بن ــر سس ــده و ب ــف آفری ضعی
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه تــاش بــرای فراهــم ســاختن امکانــات مــادی 
ــا در  ــی را در حکــم جهــاد در راه خــدا می شــمارد؛ ام در مســیر آرمان هــای دین

1. شیروانی، ترجمه صحیفه سجادیه، دعای 30.
2. همان، دعای 47.

3. همان، دعای 9.

4. همان، دعای 9.



695 اندیشههایاقتصادیامامسجاددرراستایمصالحانسانی،کارآمدتروجامعترازنظامتوسعهاقتصادیغربی

توســعه اقتصــادی بــه مفهــوم غربــی، افزایــش ســرمایه بــه هــر طریــق ممکــن، 
ــرد،  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــیری ک ــت و مس ــر جه ــت و در ه ــدوح اس مم
ــردود  ــش م ــن بین ــام ســجاد ای ــدگاه ام ــه از دی ــود، ک ــی می ش ــعادت تلق س

اســت
 2-3- اصــل بــودن ســعادت جامعــه در فراینــد توســعه از دیــدگاه امــام ســجاد

و تفــاوت ماهــوی آن بــا توســعه صرفــًا مــادی غــرب
در توســعه غربــی، همــواره ثــروت و قــدرت دو طرف یــک معادله را تشــکیل 
 ،ــجاد ــام س ــه های ام ــای اندیش ــر مبن ــادی ب ــعه اقتص ــا در توس ــد؛ ام می دهن
ــه اســت. در  ــک نامعادل ــت، ی ــدارد و در حقیق ــی وجــود ن ــه توســعه غرب معادل
توســعه بــه مفهــوم غربــی، توســعه سیاســی و اقتصادی هــر یک دیگــری را هدف 
ــادی و  ــعه اقتص ــی، توس ــعه سیاس ــدف از توس ــی ه ــی گاه ــد؛ یعن ــرار می ده ق
ثروت انــدوزی اســت و گاهــی نیــز هــدف از توســعه اقتصــادی، توســعه سیاســی 
ــام ســجاد، توســعه اقتصــادی و سیاســی  ــا در اندیشــه ام ــی. ام و قدرت طلب
ــی اســت، چــه  ــه دین ــد و آن ســعادِت جامع ــز را نشــانه می رون هــر دو، یک چی
در بعــد مــادی و چــه در بعــد معنــوی. از ایــن  رو، در فــرازی از ادعیــه صحیفــه 

ــد: ــد می خواه ــجادیه از خداون س
 خدایــا! از تــو بهتریــن زندگانــی را می خواهــم، آن زندگانــی کــه بــر ادای 
تمــام نیازهایــم قــادر باشــم و به وســیله آن بــه تــو در زندگــی دنیــا و آخرتــم 
اتصــال یابــم؛ بــدون آنکــه مــرا نازپــرورده ســازد کــه بــا آن طغیــان کنــم یــا 

بــر مــن ســخت شــود تــا بدبخــت گــردم.1 
ــال  ــه دنب ــزی ب ــدن از آبروری ــد و ایمــن مان ــان می کنن ــراز دیگــری بی و در ف
فقــر را درخواســت می کنــد: »و ارجمنــدی ام را بــه تنگ دســتی خــوار مگــردان؛ 

آن ســان کــه از روزی خورانــت روزی بخواهــم«.2
2-4- رســیدن بــه رشــد و توســعه متــوازن در تمــام زمینه هــا در فراینــد توســعه 

از دیــدگاه امــام ســجاد و تفــاوت ماهــوی آن بــا توســعه صرفــًا مــادی غــرب

1. درایتی، نمایه نامه موضوعی صحیفه سجادیه، ص 673.
2. شیروانی، ترجمه صحیفه سجادیه، دعای 20 .
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معیــار اصلــی در توســعه اقتصــادی از دیــدگاه امــام ســجاد رســیدن جامعه 
ــرای  ــبی ب ــتر مناس ــدن بس ــم ش ــوازن، و فراه ــعه مت ــد و توس ــه رش ــامی ب اس
ــی  ــد غرب ــی کــه توســعه در فراین کســب عــزت و ســربلندی آن اســت؛ در حال
ماهیتــی صرفــًا مــادی و فقــط در جهــت رفــاه انســان های متمــول جامعــه اســت 
و شــکل و صــورت رســیدن بــه آن از دیــدگاه انســان غربــی هیــچ بســتری نــدارد 
ــعه  ــد توس ــی در فراین ــد. ول ــح می کن ــیله را توجی ــدف وس ــاح ه ــه اصط و ب
مطلــوب از دیــدگاه امــام ســجاد حرکــت بــرای نیــل بــه خودکفایــی، همــراه 
بــا اقتــدار اقتصــادی و کســب اســتقال، تــاش بــرای کســب عــزت و کرامــت 
ــی  ــق تعال ــوی ح ــه س ــرب ب ــر الزم تق ــردد و از عناص ــوب می گ ــه محس جامع
ــا رشــد و توســعه اســامی قابــل  و جلــب رضایــت اوســت و ایــن امــر جــز ب
تحقــق نخواهــد بــود. لــذا می بینیــم کــه آن امــام همــام بــه صراحــت از خداونــد 
ــری  ــراز دیگ ــده«.1 و در ف ــرار م ــوار ق ــخت و دش ــی ام را س ــد: »زندگ می خواه
بیــان می کننــد »و بی چیــز و نیازمنــد نگــردم کــه گشــایش )زندگــی( مــن از تــو 
اســت«.2 از ســوی دیگــر از خــدا می خواهــد کــه در زندگــی و روزی اش برکــت 
قــرار دهــد؛ »خدایــا! از فضلــت بــه مــن مــال پــاک و زیــاد تمام نشــدنی روزی 
کــن کــه مــرا بــه طغیــان وانــدارد و تجــارت پرســود پربرکتــی عطــا کــن کــه مــرا 
بــه ســرگرم شــدن بــه دنیــا وانــدارد«3 ولــی در عیــن حــال مواظــب اســت؛ »بــار 
ــه وســعت مــال آزمایشــم مکــن و از آســایش در زندگــی برخــوردارم  ــا ب خدای

کــن و معیشــتم را دشــوار مکــن«.4
 از پیامدهــای رشــد اقتصــادی می تــوان بــه اســتقال اقتصــادی اشــاره کــرد. 
بایــد توجــه داشــت کــه اســتقال یــا عــدم وابســتگیـ  بــه طــور کلــیـ  آن اســت 
ــته  ــکا نداش ــه دیگــران ات ــای خــود بایســتد و ب ــه ای روی پ ــا جامع ــرد ی ــه ف ک
ــی  ــی اســت. خودکفای ــر خودکفای ــای اســتقال غی ــن صــورت معن باشــد. در ای

1. . همان، دعای 20.
2. همان، دعای 20

3. درایتی، نمایه نامه موضوعی صحیفه سجادیه، ص  379.
4. شیروانی، ترجمه صحیفه سجادیه، دعای 20.
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ــد  ــه ایــن معناســت کــه یــک جامعــه همــه نیازمندی هــای خــود را تأمیــن کن ب
ــم از  ــتقال اع ــا اس ــد، ام ــته باش ــارج نداش ــردن کاال از خ ــه وارد ک ــازی ب و نی
ــه وارد  ــاج ب ــت احتی ــن اس ــادی ممک ــتقل اقتص ــه مس ــک جامع ــت. ی ــن اس ای
کــردن برخــی کاالهــا داشــته باشــد، امــا در تأمیــن ایــن نیــاز، بــر ســایر جوامــع 
ــاج دادن نیســت، بلکــه در روابطــی ســالم، برخــی  ــه ب ــدارد و ناگزیــر ب تکیــه ن
ــن  ــتاند. همچنی ــران را می س ــدات دیگ ــد و تولی ــود را می ده ــوالت خ از محص
ــن  ــت. ممک ــارج اس ــا خ ــادی ب ــط اقتص ــع رواب ــر از قط ــتقال« غی ــای »اس معن
ــدون  ــته باشــد، ب ــی داش ــع داد و ســتد بازرگان ــایر جوام ــا س اســت کشــوری ب

اینکــه اســتقال خــود را از دســت بدهــد.1
 از اطــاق برخــی آیــات2 و بــه عنــوان الزمــه برخــی دیگــر، لــزوم اســتقال 
ــر  ــار ب ــلطه کف ــای س ــه راه ه ــن از جمل ــود. همچنی ــده می ش ــادی فهمی اقتص
مؤمنــان، ســلطه اقتصــادی اســت، از ایــن رو، قــرآن وظیفــه مؤمنــان می دانــد کــه 
تــاش کننــد خــود را از وابســتگی ها و از جملــه وابســتگی اقتصــادی برهاننــد؛3 
ــن  ــن4 و تمک ــردن زمی ــاد ک ــه آب ــان را ب ــات، انس ــات و روای ــذا در برخــی آی ل
بخشــیدن بــه امــت اســام در زمیــن و بــه دســت آوردن ابــزار و اســباب معایــش 
امــر کــرده اســت.5 باالتــر این که قســمتی از فلســفه ارســال پیامبــران را آبادســازی 
زمیــن و تمکــن یافتــن و بــه دســت آوردن معایــش و ابــزار و وســایل الزم زندگی 
ــه  ــی اســت ک ــان عامل ــن هم ــرده اســت. ای ــی ک ــن معرف ســعادت مندانه در زمی
ــام  ــه ام ــردد. آن چنان ک ــه می گ ــان در جامع ــواری انس ــت و بزرگ ــب کرام موج

ــد: ــان می دارن ــح کــرده و بی ــه آن تصری ســجاد ب
 پــس بــر محمــد و آل او درود فرســت و مــرا بــه قــدرت و توانایــی خــود 
از زیــان بندگانــت دور ســاز و بــه بخشــش خــود از دیگــران بی نیــاز ســاز.6 

1. مصباحی، مبانی اقتصاد اسالمی، ص 200.
2. سوره نساء، آیه 141.

3. مصباحی، مبانی اقتصاد اسالمی، ص 202.
4. سوره هود، آیه 61.

5. سوره اعراف، آیه 10.
6. نوری، مستدرک الوسائل، ج 5، ص 533.
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و در فراز دیگری می فرمایند: 
مــرا در درگاهــت خــوار و در نــزد آفریدگانــت عزیــز و ارجمنــد گــردان و 
چــون بــا تــو خلــوت کــرده تنهــا بــه ســر بــرم فروتــن و در میــان بندگانــت 
بلندمرتبــه و ســرفرازم نمــا و از کســی کــه از مــن بی نیــاز اســت بی نیــازم 

ســاز.1 
ــت  ــا ذل ــه ب ــدارم ک ــد: »دوســت ن ــه صراحــت می فرماین ــرازی دیگــر ب در ف
 ــجاد ــام س ــم«.2 ام ــا دســت یاب ــرمایه ها و ثروت ه ــن س ــه ارزنده تری ــس ب نف
ــت و  ــبب ذل ــردن، س ــردم دراز ک ــوی م ــه س ــاز ب ــت نی ــت که»دس ــد اس معتق
خــواری در زندگــی و در معاشــرت خواهــد بــود. و نیــز موجــب از بیــن رفتــن 
ــار خواهــد گشــت. و همیــن خــود فقــر بالفعــل اســت کــه  ــا و کاهــش وق حی
گریبان  گیــر شــخص شــده و امــا کــم بــودن نیازمندی هــا از مــردم خــود غنــا و 

ــه آن آراســته اســت«. 3 توانمنــدی بالفعــل اســت کــه شــخص ب
2-5- پرهیــز از اســراف و تبذیــر در فراینــد توســعه از دیــدگاه امــام ســجاد و 

تفــاوت ماهــوی آن بــا توســعه صرفــًا مــادی غــرب
ــوالً  ــت. اص ــر اس ــراف و تبذی ــا اس ــراه ب ــی، کًا هم ــد غرب ــعه در فراین توس
ــاد  ــعه ی ــم توس ــاخصه های مه ــی از ش ــوان یک ــه عن ــا ب ــی در آن  ج مصرف گرای
 ،می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه توســعه اقتصــادی از دیــدگاه امــام ســجاد
ــد. از  ــل می باش ــرمایه ها اص ــع س ــز از تضیی ــوال و پرهی ــاد ام ــاح و ازدی اص
ایــن  رو، از یــک طــرف قــرآن بــه کســانی کــه بــه تضییــع امــوال و تبــاه کــردن 
آن می پردازنــد، عناوینــی چــون مســرف، مبــذر و خائــن داده و همگــی را ظالــم 
و مســتحق عقوبــت دانســته اســت. از امــام ســجاد در نیایشــی آمــده اســت 
ــاز  ــاده روی ب ــراف و زی ــرا از اس ــد و آل او درود فرســت و م ــر محم ــا ب »خدای
ــاه  ــو پن ــه ت ــد »و ب ــه خــدا عــرض می کن دار«. آن حضــرت در نیایشــی دیگــر ب
می بریــم از اقــدام کــردن بــه اســراف«.4 از طــرف دیگــر، بــه ســه امــر پــرورش 

1. همان ص 352.
2. همان ج 2، ص 364.

3. حرانی، تحف العقول عن آل الرسول، ص 210.
4. شیروانی، ترجمه صحیفه سجادیه، دعای 8.
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و ازدیــاد زمیــن و بازدهــی امــوال و اصــاح دارایــی و ســرمایه تصریــح کــرده و 
ــن  ــدارد، دی ــن مــروت دانســته و اعــام داشــته کــه هرکــس مــروت ن آن را عی
نــدارد.1 بــه بیــان دیگــر پــرورش زمیــن و بازدهــی و اصــاح ســرمایه ها را عیــن 

دیــن داری تلقــی کــرده اســت.
ــذا در وصــف  ــعه اقتصــادی اســت. ل ــاد توس ــر از ابع ــه ام ــن س بی  شــک ای
ــش و  ــن اســام بســتر روی ــع النعــم«.2 دی ــه مرابی ــده اســت »فی ــن اســام آم دی
ازدیــاد نعمت هــا و سرمایه هاســت و راه هــای صحیــح و مؤثــر آبــادی و عمــران 
ســرمایه ها و زمیــن در اســام نهفتــه اســت. بــه عنــوان مثــال آب یکــی از ارکان 
اصلــی و اساســی توســعه در کشــاورزی بــه عنــوان یــک از قطب هــای اقتصــاد 
اســت لــذا امــام ســجاد بــا توجــه بــه ایــن نکتــه، این گونــه از خداونــد بــاران 

ــد:  ــراوان و آب هــای سرشــار درخواســت می کن ف
ــده و  ــا آن زن ــان را ب ــرزمین های مرده م ــه س ــت ک ــرو فرس ــی ف ــا! باران خدای
سرســبز کنــی و از دل زمیــن، گل و گیــاه و میوه هــای گوناگــون را بیــرون آری 
و روزی هــای مــا را فــراوان کنــی. آری، ای خــدا بــزرگ، ابــری برانگیــز کــه 
ــروردگارا!  ــه همــراه آورد. پ ــی ب روی هــم انباشــته باشــد و خوشــی و گوارای
ــد  ــالی را بزدای ــه خشک س ــی ک ــن؛ باران ــیراب ک ــت س ــاران رحمت ــا را از ب م
و گیاهــان را برویانــد، و گســترده و سرشــار باشــد. پــروردگارا، بــه مــا آب را 
ارزانــی دار؛ آبــی کــه آن را بــر تَل هــا جــاری ســازی و چاه هــا را پــر گردانــی 
و از آن، جوی هــا جــاری کنــی و درخت هــا برویانــی و قیمت هــا را در همــه 
شــهرها کاهــش دهــی و مایــه شــادابی و نشــاط چهارپایــان و آفریــدگان فراهم 
کنــی و روزی هــای پاکیــزه را بــرای مــا کامــل گردانــی و کشــت مــا را برویانی.  
پــروردگارا! بــه مــا از بــاران رحمتــت بچشــان و مــا را ســیراب گــردان و ســایه 
رحمتــت را بــا بــاران پربرکــِت خویــش، از ابــری کــه بــرای رویانــدن ســبزه ها 
و گیاهــان در همــه آفــاق گســترده اســت، بگشــای و بــر بندگانت منت گــذار و 
میوه هــای باغ هــا را بــه بــار آور و شــهرهایت را بــا شــکفته شــدن غنچه هــای 

شــکفته گل هــا و گیاهــان، شــاداب و زنــده بــدار.3
1. ری شهری، میزان الحکمه، ج 9، ص 116.

2. فیض االسالم، نهج  البالغه، خطبه 152.
3. شیروانی، ترجمه صحیفه سجادیه، دعای 19.



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج7001

2-6- فقــر زدایــی در فراینــد توســعه از دیــدگاه امــام ســجاد و تفــاوت ماهــوی 
آن بــا توســعه صرفــًا مــادی غــرب

 فراینــد توســعه در غــرب همــراه بــا اختــاف فاحــش طبقاتــی بــوده اســت 
ــادی از انســان ها از هســتی  ــده زی ــعه ع ــق توس ــای تحق ــه به ــی در آنجــا ب یعن
ــی اســت  ــن در حال ــاز غــرق گشــتند. ای ــر و نی ــوش فق ســاقط شــده و در اقیان
ــن امــر خــاف اســام و آموزه هــای آن اســت. از ایــن رو، یکــی دیگــر  کــه ای
 ،ــجاد ــام س ــه های ام ــای اندیش ــر مبن ــادی ب ــعه اقتص ــج توس ــار و نتای از آث
ــعه  ــه توس ــی در جامع ــه وقت ــد اســت ک ــام معتق ــی اســت. اس ــأله فقرزدای مس
اســامی محقــق گــردد از پیدایــش عوامــل فقــر جلوگیــری خواهــد نمــود؛ زیــرا 
بــر اســاس نصــوص دینــی، منابــع اولیــه مــورد نیــاز همــه انســان ها در طبیعــت 
ــن رو،  ــد.1 از ای ــد می کن ــر تأکی ــن ام ــر ای ــد ب ــه خداون ــد؛ چنان ک ــود دارن وج
ــی همچــون خمــس و  ــخ، مالیات های ــت تل ــن واقعی ــا ای ــارزه ب ــرای مب اســام ب
ــه در  ــی ک ــز نصوص ــتیز و نی ــر س ــای فق ــت. برنامه ه ــرده اس ــرر ک زکات را مق
نکوهــش فقــر آمــده، نشــان می دهنــد کــه ایــن پدیــده در نظــر اســام، مطلــوب 
ــاه  ــروردگارش پن ــه پ ــز ب ــتی نی ــر و تنگ دس ــجاد از فق ــام س ــت.2 ام نیس
می بــرد. آن حضــرت در ایــن بــاره، بــه خداونــد عــرض می کنــد: »بــه تــو پنــاه 
ــتی«.3  ــختی و تنگ دس ــی در س ــان و از زندگ ــه هم نوع ــاج ب ــم از احتی می بری
و بــاز از آن حضــرت اســت: »خدایــا نســبت بــه فقــر و نــاداری، ناتوانــم، پــس 

ــدار«.4 ــغ م ــن دری روزی ام را از م
ــام  ــه های ام ــای اندیش ــر مبن ــادی ب ــعه اقتص ــه توس ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــی  ــعه غرب ــا توس ــی دارد، ام ــای متنوع ــه میوه ه ــت ک ــی اس ــجاد درخت س
ــرمایه داری،  ــام س ــس نظ ــادی. پ ــاه م ــره آن رف ــا ثم ــت و تنه ــی اس تک محصول
ــرمایه داری و  ــه س ــش ب ــام قوام ــت، تم ــرال اس ــه لیب ــی اندیش ــق عین ــه تحق ک

1. سوره ابراهیم، آیه 34.
2. اخترشهر، اسالم و توسعه، ص 229.

3. شیروانی،  ترجمه صحیفه سجادیه،دعای 8.
4. همان، دعای 22.
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ــر  ــد، ب ســرمایه داران اســت. از ایــن رو، هــر توســعه ای کــه در غــرب اتفــاق افت
مســأله توســعه اقتصــادی ســرمایه داران مبتنــی اســت، حتــی توســعه علمــی نیــز 
ــد  ــی رش ــط چیزهای ــی، فق ــعه غرب ــن، در توس ــت. بنابرای ــن اس ــرب چنی در غ
می کننــد کــه بتواننــد بــه نوعــی در خدمــت توســعه اقتصــادی قــرار گیرنــد، امــا 
در توســعه اقتصــادی از منظــر اســام، اصــل  عدالــت و حقیقــت اســت و رشــد 
ــر  ــا هــر چیــزی دیگــر، مبتنــی ب ــا سیاســت و ی هــر موضــوع، خــواه اقتصــاد ی

ــم اســت. ایــن مفاهی
ــاد اقتصــادی اســت  ــاد، جه ــن جه ــا فضیلت تری ــام ســجاد ب ــر ام از منظ
ــورت اســت«.1  ــکم و ع ــت ش ــا، عف ــن مجاهدت ه ــن و مهم تری ــا فضیلت تری »ب
از منظــر امــام، تــاش بــرای توســعه اقتصــادی نبایــد منجــر بــه فراموشــی آخرت 
گــردد؛ »بســیار عجیــب اســت از کســانی کــه بــرای ایــن دنیــای زودگــذر و فانــی 
ــدی اســت  ــی و اب ــی آخــرت را کــه باق ــد ول ــد و خــون دل می خورن کار می کنن
 رهــا و فرامــوش کرده انــد«.2 توســعه اقتصــادی در منظــر امــام زین العابدیــن
زمانــی اتفــاق می افتــد کــه فــرد بی نیــاز از دیگــران باشــد؛ »و بی نیــازی 
)از خلــق( و پاک دامنــی )از نارواهــا( و آســایش در زندگــی و بی گزنــدی و 
ــاری و  تندرســتی و فراخــی )در روزی( و آرامــش و آســودگی و نداشــتن گرفت

بــدی را برایــم فراهــم کــن«.3 
ــع  ــد باعــث تضیی ــه توســعه اقتصــاد نبای ــام ســجاد توجــه ب از منظــر ام
ــرت را در  ــا و آخ ــای دنی ــرات و خوبی ه ــام خی ــردد؛ »تم ــران نگ ــوق دیگ حق
چشم پوشــی و قطــع َطَمــع از زندگــی و امــوال دیگــران می بینــم«.4 بزرگ تریــن 
راهبــرد تحقــق توســعه اقتصــادی در جامعــه را می تــوان در ایــن فــراز از 
ــان ســفارش های لقمــان  ــام زین العابدیــن ـ در بی ــد. ام دعاهــای امــام دی

ــد: ــرش ـ می  فرماین ــه پس ب

1. طبرسی، مشکات االنوار، ص 157.
2. مجلسی، بحاراالنوار، ج 73، ص 127.

3. شیروانی، ترجمه صحیفه سجادیه، دعای 47.
4. كلینی ج 2، ص 320.
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 ای پســرم! ســخت ترین نــداری، نداشــتن دل اســت و بزرگ تریــن مصیبــت، 
بدهــکاری اســت و باالتریــن محرومیــت و بــا، همــان بدهــکاری اســت و 
ــگ  ــا درن ــه این ه ــس در هم ــت. پ ــازی دل اس ــروت، بی نی ــودمندترین ث س
کــن و بــه آنچــه خــدا قســمت فرمــوده، قانــع و خشــنود بــاش. هــرگاه دزد 
ــر  ــاه آن، ب ــی دارد و گن ــاز م ــل او را از روزی اش ب ــد عزوج ــدزدد، خداون ب
عهــده اوســت. حــال اگــر شــکیبایی می ورزیــد، از راه خــودش بــه آن روزی 
ــام  ــه انج ــی را خالصان ــادِت( اله ــِت )عب ــرم! طاع ــت. ای پس ــت می یاف دس
بــده، بــه طــوری کــه گنــاه کوچکــی هــم بــا آن مخلــوط نشــود. ســپس بــا 
پیــروی از دارنــدگاِن ایمــان حقیقــی، طاعــت خــود را زینــت ببخــش؛ زیــرا 
طاعــت آنــان، بــه طاعــت الهــی پیوســته اســت. و همیــن طاعــت را بــا دانش، 
ــا آن  ــا حماقــت ب ــاری حراســت کــن، ت ــا بردب آراســته کــن. و دانشــت را ب
درنیامیــزد. و بردبــاری ات را بــا نرم خویــی ذخیــره کــن، تــا بــا نادانــی همــراه 
نگــردد. و نرم خویــی ات را باتدبیــر اســتوار کــن، تــا نابــودی در آن راه نیابــد. 

و تدبیــرت را بــا مــدارا درآمیــز، تــا زوری در آن نباشــد.1 
در فراینــد توســعه اقتصــادی از منظــر آن بزرگــوار، انســان نبایــد تنهــا بــرای 
خــود زندگــی کنــد بلکــه نســبت بــه مــردم و جامعــه خــود احســاس مســئولیت 
ــت  ــا اصال ــی تنه ــب غرب ــاف مکات ــجاد برخ ــام س ــن  رو، ام ــد. از ای می کن

ســود انســان مطــرح نیســت، بلکــه اصالــت در ســوددهی بــه جامعــه اســت:
 بارخدایــا بــر محمــد و آل محمــد درود فرســت، و مــا را در ایــن روز و ایــن 
شــب و همــه روزهایمــان توفیــق عطا فرما بــرای انجــام نیکــی و دوری از بدی 
ــتحبات[  ــات و مس ــنت ها ]واجب ــروی از س ــا و پی ــگزاری از نعمت ه و سپاس
ــت[ و  ــن نیس ــه از دی ــن ک ــی در دی ــداث چیزهای ــا ]اح ــرک بدعت ه و ت
ــی از  ــتحب[ و نه ــب و مس ــندیده واج ــر پس ــه ام ــتن ب ــروف ]واداش امربه مع
ــروع[  ــظ ]اصــول و ف ــتی ها حــرام و مکــروه[ و حف ــتن از زش ــر ]بازداش منک
ــاری حــق و  اســام و نکوهــش باطــل و نادرســتی و خــوار نمــودن آن، و ی
گرامی گردانیــدن آن، و راهنمایــی گمــراه، و کمــک ناتــوان، و بــه فریــاد ســتم 

دیــده رســیدن. 2

1. ری شهری، میزان الحکمه، حدیث شماره 100365.
2. شیروانی، ترجمه صحیفه سجادیه، دعای 18.
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و( اهداف توسعه اقتصادی مطلوب از دیدگاه اسالم با محوریت صحیفه سجادیه
حــال کــه بــا اهمیــت کار از دیــدگاه اســام و نقــش برجســته آن در تحقــق 
توســعه اقتصــادی مطلــوب اســام در راســتای تحقــق حماســه اقتصــادی آشــنا 
ــی اســت.  ــه دارای چــه اهداف ــن مقول ــه ای ــد ک ــش می آی ــن ســؤال پی شــدیم ای
ــه  ــق حماس ــتای تحق ــام در راس ــوب در اس ــادی مطل ــعه اقتص ــه توس اگرچ
ــت  ــان داش ــی بی ــای گوناگون ــداف و کارکرده ــان اه ــوان برای ــادی را می ت اقتص
ــت  ــان دارای ارزش و اهمی ــن می ــه در ای ــه مقول ــد س ــر می رس ــه نظ ــی ب ول

ــم. ــا می پردازی ــی آن ه ــه بررس ــه ب ــه در ادام ــت ک ــتری اس بیش

1� تحقق رشد اقتصادی مطلوب
رشــد یکــی از مفاهیــم فرهنــگ اســامی1 و دارای محتــوای بســیار وســیع و 
پردامنــه می باشــد.2 ایــن موضــوع  در مفاهیــم اقتصــادی دارای اهمیــت و اعتبــار 
ــادی را  ــعه اقتص ــی توس ــد برخ ــاره ش ــه اش ــه در مقدم ــت. همان  طوری  ک اس
معــادل رشــد اقتصــادی و بــه معنــای افزایــش تولیــد تلقــی کردنــد. در مباحــث 
ــادی  ــای اقتص ــی جنبه ه ــول در برخ ــرفت و تح ــه پیش ــد متوج ــادی، رش اقتص
اســت کــه ابعــاد مختلــف مفهــوم عــام توســعه اقتصــادی را تشــکیل می دهــد. 
ــادی  ــعه اقتص ــر از توس ــیار عام ت ــی بس ــامی، مفهوم ــگ اس ــد در فرهن ــا رش ام
ــگاه  ــه آن، جای ــدی ب ــه ج ــه توج ــت ک ــنت اس ــگ و س ــک فرهن ــه ی دارد؛ بلک

ــد.  ــان می ده ــام را نش ــادی در اس ــعه اقتص توس
بررســی آیــات، روایــات و مطالبــی کــه در فقــه، اخــاق و تعالیــم اجتماعــی 
ــه اســام  ــن اصــل اســت ک ــاره رشــد وارد شــده اســت، بیانگــر ای اســام درب
منشــأ تئــوری توســعه در تمــام ابعــاد از جملــه توســعه اقتصــادی بــوده و هســت. 
قــرآن کریــم رشــد را بــه عنــوان یــک راه و شــیوه در زندگــی اجتماعــی معرفــی 

می کنــد:
ــقّ ِ َو إِن  ــْرِ الَْح ــی األْْرِض بَِغی وَن ف ــرَُّ ــَن یتَکب َِّذی ــی َ ال ــْن َءایات ــَأْصِرُف َع  َس

1. مطهری، اسالم و مقتضیات زمان، ص 127.
2. طباطبایی، المیزان، ج 13، ص 264.
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ْشــِد اَل یتَِّخــُذوُه َســبِیًا َو  ــا َو إِن یــَرْواْ َســبِیَل الرُّ یــَرْواْ کلَّ َءایــٍة الَّ یْؤمِنـُـواْ بهَِ
ــا َو کَانُــواْ  بُــواْ بَِایتِنَ ــْم کذَّ ــی ِ یتَِّخــُذوُه َســبِیًا َذالـِـک بَِأنهَُّ ــبِیَل الَْغ ــَرْواْ َس إِن ی

ــن؛1 ــا َغفِلِی َعنهْ
ــات  ــد، زود از آی ــی می کنن ــن سرکش ــق در زمی ــه ناح ــه ب ــانی را ک آن کس
خویــش رویگــردان ســازم، چنــان کــه هــر آیتــی را کــه ببیننــد ایمــان نیاورنــد 
و اگــر طریــق هدایــت ببیننــد از آن نرونــد و اگــر طریــق گمراهــی ببیننــد از 

آن برونــد. زیــرا اینــان آیــات را دروغ انگاشــتند و از آن غفلــت ورزیدنــد.
َــن  ـِـِه َو ل ــا ب ــِد َفاَمنَّ ْش ــی الرُّ ــِدی إِل ــا در جــای دیگــری آمــده اســت )یَهْ  و ی
ــًدا(؛2 )بــه راه راســت هدایــت می کنــد. پــس مــا بــدان ایمــان  ــا أََح ِّنَ ُّْشــِرک بَِرب ن
آوردیــم و هرگــز کســی را شــریک پروردگارمــان نمی ســازیم(. در مقابــل رشــد 
در قــرآن واژه دیگــری آمــده اســت کــه غــی اســت کــه بــه مفهــوم خســران و 
باختــن آ ســت کــه در آیــه 146 ســوره اعــراف بــه آن اشــاره شــده اســت. واژه 
رشــد در اســام واجــد آن چنــان ارزش و اهمیتــی اســت کــه در روایــات آمــده 
اســت کــه ســنت پیامبــر رشــد بــود.3 و اساســًا پیامبــر بــه ســوی رشــد هدایت 
می نمــود. »هــدی الــی الرشــد: همــه را بــه رســتگاری هدایــت کــرد«4 رشــد در 
نظــام اقتصــادی اســام نیــز دارای جایــگاه بســیار بــا اهمیتــی اســت و یکــی از 
شــرایط اساســی صحــت معامــات اقتصــادی و عقــود ماننــد بیــع، اجــاره، رهــن 
ــد.5 رشــد در اصطــاح فقهــا کیفیــت نفســانی اســت کــه  ــه حســاب می آی و.. ب
شــخص را از فســاد مــال و خــرج کــردن در امــوری کــه شایســته عقــا نیســت 
ــد  ــخص دارای رش ــف ش ــی در تعری ــق حل ــه محق ــی دارد.6 آن چنان ک ــاز م ب
ــت  ــدرت اداره درس ــخص، ق ــه: »ش ــا ل ــا لم ــون مصلح ــو ان یک ــد« ه می گوی
اموالــش را داشــته باشــد.7 یعنــی: آن اســت کــه. و صاحــب جواهــر دربــاره رشــد 

1. سوره   اعراف، آیه 146.
2. سوره جن، آیه 2.

3. فیض االسالم، خطبه 94.
4. همان، خطبه 195.

5. شهید ثانی، شرح لمعه، ج 4 و 3.
6. حلی، االلفین، ص 123.

7. همان ص 81.
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معتقــد اســت کــه »انــه العقــل و اصــاح المــال: رشــد، همــان عقــل و قــدرت 
اداره درســت مــال اســت«1 اســام بــا طــرح موضــوع رشــد، عــاوه بــر تبییــن 
ــا تأکیــد بیشــتر بــه دنبــال توســعه اقتصــادی  اهمیــت توســعه در تمــام ابعــاد، ب
ــای مســأله رشــد در خصــوص  ــد اگــر تمــام زوای ــدون تردی ــوده و هســت. ب ب
ســرمایه های اقتصــادی بررســی گــردد، تمــام ابعــاد موضــوع توســعه اقتصــادی 
در فرهنــگ اســام در راســتای تحقــق حماســه اقتصــادی تــا حــدودی روشــن 

خواهــد شــد.
رشــد در دیــدگاه امــام ســجاد می بایســت رشــد در جهــت روزی حــال باشــد 
از ایــن رو ایشــان در روایتــی بــه ایــن امــر اشــاره کــرده و بیــان می دارنــد »حقــی 
کــه شــکم بــر تــو دارد ایــن اســت کــه آن را ظــرف چیزهــای حــرام - چــه کــم و 

چــه زیــاد - قــرار ندهــی و )نیــز( در چیزهــای حــال میانــه روی کنــی«2
امــام ســجاد بــا نگــرش توحیــدی خویــش بــه رزق و روزی، روزی دهنــده 
حقیقــی خداونــد بیــان می کننــد و بــه نوعــی او را عامــل اصلــی رشــد اقتصــادی 
معرفــی می کننــد »خــدای متعــال بــرای هــر یــک از جانــداران، روزی معلومــی 
را تقســیم نمــوده اســت کــه هرگــز نمی توانــد آن کــس کــه برایــش رزق زیــاد 
مقــدر فرمــود، از آن بکاهــد و نیــز کســی کــه برایــش روزی انــدک مقــدر نمــود، 
ــن  ــو چنی ــروردگارا ت ــد پ ــان می کنن ــری بی ــای دیگ ــد.3 و در ج ــر آن بیفزای ب
ــوردی  ــوگند خ ــت و س ــت ترین اس ــق و راس ــز ح ــو نی ــخن ت ــه ای و س گفت
ــه  ــه ب ــما و آنچ ــه: »روزی ش ــت ک ــاترین اس ــت ترین و رس ــوگندت راس و س
شــما وعــده داده شــد در آســمان اســت.«4 ســپس گفتــه ای: »پــس بــه پــروردگار 
آســمان و زمیــن ســوگند، همان گونــه کــه شــما ســخن می گوییــد، ایــن ســخن 

حــق اســت.5
آن امــام همــام در راســتای تحقــق رشــد اقتصــادی از خداوند، درخواســت 

1. نجفی، جواهر الکالم، ج 4 ص 121.
2. حرانی، تحف العقول عن آل الرسول، ص 186.

3. صحیفه سجادیه، دعای 1.
4. سوره ذاریات، آیه 22.

5. شیروانی، ترجمه صحیفه سجادیه، دعای 29.
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ــترده  ــراوان و گس ــه روزی او را ف ــد ک ــد، از او می خواه ــراوان می کن روزی ف
ــا  ــترده عط ــراوان و گس ــن روزی ف ــه م ــردان و ب ــازم گ ــد. »و بی نی ــرار ده ق
ــا  ــاب، روزی عط ــرا بی حس ــد »و م ــان می کن ــری بی ــای دیگ ــا«.1 و در ج فرم
ــا  ــه تنه ــه ن ــن زمین ــی در ای ــاش و کوشش ــه ت ــد هرگون ــرا می دان ــا«2 زی بفرم
مذمــوم نیســت بلکــه در راســتای توســعه و تعالــی انســان و جامعــه اســت امــام 
ــه  ــن، وســعت دادن ب ــا از اخــاق مؤم ــد »همان ــی می فرمای ــجاد در روایت س
ــان  ــری بی ــای دیگ ــه آن اســت«3 و در ج ــودن زمین ــم ب ــگام فراه ــه هن روزی، ب
ــت  ــترده ای عنای ــراوان و گس ــن روزی ف ــه م ــودت ب ــل خ ــد »و از فض می کنن
ــن  ــت از ای ــودآوری اس ــاد س ــد اقتص ــی از ارکان رش ــد یک ــدون تردی ــا«4 ب فرم
روســت کــه ایــن امــام همــام بــر رویــان تکیــه و تأکیــد می کننــد »ســودآور 

کــردن مــال، همــه مردانگــی اســت.5
ــام  ــران ام ــه از منظ ــت ک ــروری اس ــه الزم و ض ــن نکت ــر ای ــاره ذک  دراین ب

همــام اهتمــام بــه رشــد اقتصــادی
برخــاف باورهــای غربــی نبایــد منجــر بــه سرکشــی و طغیــان انســان گــردد 
»چنان کــه امــام ســجاد دراین بــاره از خداونــد می خواهــد »و ثروتــی کــه مــرا 
بــه کبــر و خودبینــی آلــوده کنــد یــا بــه ســتم بکشــاند یــا از مــرز عبــادت و ادب 
ــان  ــران، گم ــه فقی ــه نســبت ب ــرا از اینک ــا م ــن دور کن6»خدای ــد، از م در گذران

خفــت و خــواری بــرم، حفــظ کــن«7
بزرگــوار همــگان را از خطــر سرکشــی و طغیــان بــه هنــگام برخــورداری از 
ثــروت و رفــاه بــر حــذر می دارنــد »خدایــا بــر محمــد و آل او درود فرســت و 
ثروتــی را کــه مــرا بــه کبــر و خودبینــی آلــوده کنــد یــا بــه ســتم بکشــاند یــا از 

1. همان، دعای 20.
2. همان.

3. حرانی، تحف العقول عن آل الرسول، ص 496.
4. شیروانی، ترجمه صحیفه سجادیه، دعای 20.

5. حرانی، تحف العقول عن آل الرسول، ص 498.
6. شیروانی، ترجمه صحیفه سجادیه، دعای 30.

7. همان دعای 35.
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مــرز عبــادت و ادب درگذرنــد و کارم را بــه طغیــان بکشــاند، از مــن دور کــن.1
و در جــای دیگــری بیــان می کننــد »خدایــا مــرا از اینکــه نســبت بــه فقیــران، 

گمــان خفــت و خــواری بــرم، حفــظ کــن«2
از دیــدگاه امــام زین العابدیــن فراینــد رشــد اقتصــادی می بایســت 
ــد از آن  ــردم باش ــادی م ــال اقتص ــق آم ــتای تحق ــه و در راس ــده جامع دربرگیرن
روان بزرگــوار در مــاه مبــارک رمضــان از خداونــد می خواهــد کــه بــه او توفیــق 
ــد  ــق رش ــتای تحق ــه در راس ــود معیشــت جامع ــت بهب ــی در جه ــا گام ــد ت ده
اقتصــادی بــردارد »و مــا را در آن مــاه توفیــق ده کــه بــا نیکــی فــراوان و بخشــش، 
بــه خویشــان خــود نیکــی کنیــم، و بــا احســان و بخشــش از همســایگانمان جویــا 
ــه دســت  ــتم ب ــم و س ــه از راه ظل ــم و آن چ ــان را از مظال ــویم، و دارایی هایم ش
آمــده اســت خالــص و آراســته نماییــم و آن هــا را بــا بیــرون کــردن زکات پــاک 

کنیــم«3

2� تحقق رفاه اجتماعی مطلوب
ــای اندیشــه های  ــر مبن ــعه اقتصــادی ب ــام توس ــه در نظ ــواردی ک ــر م از دیگ
ــورد توجــه  ــود معیشــت بشــری می بایســت م ــام ســجاد در راســتای بهب ام
قــرار گیــرد توجــه بــه نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی اســت. دیــدگاه اســام بــر 
ــن اســت کــه آنچــه کــه در جهــان خلقــت وجــود دارد همگــی در راســتای  ای

ــت: ــش انسان هاس ــاه و آرام ــن رف تأمی
ــَماءِ َمــاًء َفَأْخــَرَج بـِـِه  ــَماَواِت َو األْْرَض َو أَنــَزَل مـِـَن السَّ ی َخَلــقَ السَّ َّــذِ ُ ال اهللَّ
َر لَکــُم الُْفْلــک لِتَْجــِری فــی الْبَْحــِر بَِأْمــِرهِ  َّکــْم َو َســخَّ مـِـَن الثََّمــَراِت رِْزقًــا ل
َر لَکــُم  ــْمَس َو الَْقَمــَر َدائبَیــنْ ِ َو َســخَّ َر لَکــُم الشَّ َر لَکــُم األْنَْهــَرَو َســخَّ َو َســخَّ
ِ اَل  ــَت اهللَّ واْ نِْعَم ــدُّ ــَألْتُُموُه َو إِن تَُع ــا َس ــن کلّ ِ َم ــم مِّ ــاَرَو َءاتَئک ــَل َو النهَّ َّی ال

ــار؛4 ــوٌم کفَّ ــا إِنَّ ااْلنَســاَن لََظُل ُصوَه تُحْ
1. همان، دعای 30.
2. همان، دعای 35.
3. همان، دعای 44.

4. سوره ابراهیم، آیه 32 ـ 34.
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خداســت کــه آســمان ها و زمیــن را آفریــد و از آســمان بــاران نــازل کــرد 
و بــدان بــاران بــرای روزی شــما میوه هــا رویانیــد و کشــتی ها را رام شــما 
ــما  ــخر ش ــا را مس ــوند و روده ــا روان ش ــان او در دری ــه فرم ــا ب ــرد ت ک
ــد رام شــما کــرد و  ــاه را کــه همــواره در حرکت ان ــاب و م ســاخت. و آفت
ــه  ــته اید ب ــه از او خواس ــر چ ــد. و ه ــما گردانی ــخر ش ــب و روز را مس ش
ــمار  ــش را ش ــه نعمت های ــد ک ــر خواهی ــت و اگ ــته اس ــی داش ــما ارزان ش

ــر نعمــت اســت. ــد، کــه آدمــی ســتمکار و کاف ــد، نتوانی کنی
ــان ها را  ــاز انس ــراوان و مناســب نی ــای ف ــد نعمت ه ــه، خداون ــن آی ــق ای مطاب
آفریــد و آن هــا را مســخر انســان کــرد تــا بتوانــد زندگــی مناسبشــان و کرامت خود 
بــه پــا دارد. بــر ایــن اســاس، یکــی از اهــداف توســعه اقتصــادی در نظــام اســامی، 
تحقــق بخشــیدن غایــات اســامی و رســاندن جامعــه بــه رفــاه مطلــوب اســامی 
ــر عهــده تمــام  ــه اســام ب ــن یکــی از مســئولیت هایی ک ــوب اســت. همچنی مطل
مســلمانان بــه ویــژه دولــت گذاشــته، تأمیــن نیازهــای ضــروری افــراد اســت کــه 
بــه علــل گوناگــون یــا درآمــدی ندارنــد یــا درآمدشــان بــرای تأمیــن زندگــی کافی 
نیســت. در حدیثــی از پیامبــر اکــرم نقــل شــده اســت »کســی کــه خداونــد، او را 
مســئول امــور مســلمانان کــرده، امــا بــه نیازهــا و فقــر آن هــا بی توجهــی می کنــد، 
 ــی ــام عل ــرد.1 ام ــد ک ــی خواه ــر او بی توجه ــا و فق ــه نیازه ــز ب ــد نی خداون
در نامــه خــود بــه مالــک اشــتر پــس از ســفارش اصنــاف چهارگانــه کشــاورزان، 
ــد،  ــد جامعه ان ــال و مول ــای فع ــه نیروه ــدان ک ــان و کارمن ــران، بازرگان صنعتگ
متوجــه طبقــه دیگــری متشــّکل از یتیمــان، مســکینان، ناتوانــان و معلــوالن شــده، 
می فرماید»ســپس خــدا را، خــدا را در نظــر بگیــر، در مــورد طبقــه پاییــن مــردم؛ 
آنــان کــه راه چــاره ای ندارنــد، از درمانــدگان، نیازمنــدان، بیمــاران و زمین گیــران، 
ــه  ــان را ب ــه نیازش ــع وجــود دارد ک ــرادی قان ــه، اف ــن طبق ــه در ای ــتی ک ــه درس ب
روی خــود نمی آورنــد. بــرای خــدا، حّقــی را کــه خداونــد نگهبانــی آن را بــرای 
ــو ســپرده، حفــظ کــن و بخشــی از بیت المــال و بخشــی از غّله هــای  ــه ت ــان ب آن

ــان واگــذار 2. ــه آن زمین هــای خالصــه را در هــر شــهر ب
1. ابی داوود، ج 2، ص 122.

2. سیدرضی، نهج البالغه، نامه امام علی به مالک اشتر.
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اهمیــت رفــاه اجتماعــی از منظــر امــام ســجاد تا آنجاســت کــه آن حضرت 
ــراه  ــتی هم ــا تنگ دس ــی اش ب ــه زندگ ــد ک ــد می خواه ــت از خداون ــه صراح ب
ــای  ــده »1 آن حضــرت در ج ــرار م ــوار ق ــی ام را ســخت و دش ــد »و زندگ نباش
ــایش  ــه گش ــردم ک ــد نگ ــز و نیازمن ــد »و بی چی ــاره می فرماین ــری دراین ب دیگ
)زندگــی( مــن از تــو اســت »2 و در بیانــی دیگــر ایمــن مانــدن از آبروریــزی بــه 
ــوار  ــتی خ ــه تنگ دس ــدی ام را ب ــد »و ارجمن ــت می کن ــر را درخواس ــال فق دنب

مگــردان؛ آن ســان کــه از روزی خورانــت روزی بخواهــم»3
در عیــن حــال از خداونــدان مقــدار رفــاه را می خواهــد کــه باعــث سرکشــی 
و طغیــان نگــردد )بــار خدایــا( بــه وســعت مــال آزمایشــم مکــن و از آســایش در 

زندگــی برخــوردارم کــن و معیشــتم را دشــوار مکــن«4
آن حضــرت در جــای دیگــری دربــاره خطــرات سرکشــی و طغیــان در اثــر 
ثــروت و رفــاه زیــاد می فرماینــد »بایــد گفــت امتحــان خداونــد در گشــایش مــال، 
حتمــی و اجتناب ناپذیــر اســت. امــام ســجاد برای آنکــه در معــرض امتحانات 
ســنگین قــرار نگیــرد، از خداونــد می خواهــد کــه بــه او ثــروت زیــاد ندهــد تــا 
ــوم  ــرای عم ــراز ب ــن ف ــی مواجــه نگــردد. ای ــای ســخت باری تعال ــا آزمایش ه ب
مــردم بســیار آموزنــده اســت، آن حضــرت بــا آنکــه معصــوم اســت، بــرای آنکــه 
ــه او بیــش از انــدازه  در مضیقــه امتحــان واقــع نشــود، از خداونــد می خواهــد ب
ثــروت ندهــد، امــا بعضــی از افــراد عــادی در حــال تهی دســتی می گوینــد: اگــر 
ــی  ــم و به خوب ــان می نمایی ــن و چن ــد، چنی ــت کن ــروت عنای ــا ث ــه م ــد ب خداون
ــی  ــوص و پاک ــع از روی خل ــم. ممکــن اســت در آن موق ــه می کنی انجــام وظیف
ــوض  ــان را ع ــروت، افکارش ــت ث ــن اس ــد ممک ــا نمی دانن ــد، ام ــخن بگوین س
ــن امــران  ــری از ای ــرای جلوگی ــد«5 ب ــی ســقوط کنن ــر امتحــان مال ــر اث ــد و ب کن
ــی  ــی ناش ــم از سرکش ــا ه ــد ت ــاق می کنن ــه انف ــویق ب ــران را تش ــرت دیگ حض

1. شیروانی، ترجمه صحیفه سجادیه، دعای 20.
2. همان.
3. همان.
4. همان.

5. فلسفی، شرح دعای مکارم اخالق، ج 3، ص 224.
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ــه  ــاه و آســایش ب ــد و هــم طعــم رف ــری کنن ــاد در جامعــه جلوگی ــروت زی از ث
مســتمندان چشــیده شــود هرکــس مؤمــن گرســنه ای را طعــام دهــد خداونــد او را 
از میوه هــای بهشــت اطعــام می نمایــد، و هــر کــه تشــنه ای را آب دهــد خداونــد 
ــه ای  ــن برهن ــس مؤم ــد، و هرک ــیرابش می گردان ــتی س ــوارای بهش ــمه گ از چش
ــاند«1آن  ــد پوش ــتی خواه ــبز بهش ــاس س ــد او را از لب ــاند خداون ــاس بپوش را لب
ــق ده( در  ــان را توفی ــد »)آن ــاره می فرماین ــری دراین ب ــای دیگ ــرت در ج حض
جلوگیــری از فقــر و نیازمنــدی ناتوانانشــان« 2 و از بخــل ورزیــدن در ایــن زمینــه 
همــگان را بــر حــذر مــی دارد »خدایــا! از بندگانــت قرضــی خواســتی کــه بــا آن 
تفضلــی بــر آنــان کــردی و بــه خاطــرش ضمانــت ثــواب و وعــده نیکــو بــه آنــان 
ــاره  ــد«3 آن حضــرت در جــای دیگــری دراین ب ــان بخــل ورزیدن ــی آن دادی، ول
می فرماینــد »»کســی کــه لبــاس اضافــه بــر نیــاز خــود داشــته باشــد و بدانــد کــه 
در حــال حاضــر مؤمنــی بــه آن لبــاس نیــاز دارد و آن را بــه او ندهــد، خداونــد 

ــدازد«.4 ــش می ان ــا صــورت در آت او را ب
 از ایــن روســت کــه آن حضــرت معتقــد اســت چــون خواســتی کــه خداونــد 
مرگــت را راحــت ســازد و گنــاه تــو را هنگامی کــه نامــه اعمــال خــود را می بینــی،  
ــا خویشــاوندان  ببخشــاید، پــس بایــد نیکــی کنــی و صدقــه پنهانــی بدهــی و ب
ارتبــاط داشــته باشــی؛ زیــرا آن هــا عمــر را افــزون می ســازند و فقــر را از بیــن 
ــی  ــد«5 درعین حال ــد را دفــع می کنن ــاد مــرگ ب ــد و از صاحــب خــود هفت می برن
ــرای  ــا ب ــد ت ــرا می خواهن ــد از فق ــاق می کنن ــه انف ــه ب ــدان را توصی ــه ثروتمن ک

رفــاه چنــدروزه ایــن دنیــا بــه گدایــی نــزد اغنیــا نرونــد
دســت نیــاز بــه ســوی مــردم دراز کــردن، ســبب ذلــت و خــواری در زندگــی 
و در معاشــرت خواهــد بــود. و نیــز موجــب از بیــن رفتــن حیــا و کاهــش وقــار 
خواهــد گشــت. و همیــن خــود فقــر بالفعــل اســت )کــه گریبــان گیــر شــخص 

1. نوری، مستدرک الوسائل، ج 7، ص 252.
2. شیروانی، ترجمه صحیفه سجادیه، دعای 26.

3. درایتی، نمایه نامه موضوعی صحیفه سجادیه، ص 420.
4. برقی، المحاسن، ج 1، ص 183.

5. حرز الدین، مسند ابی حمزه، ص 170.
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شــده( و )امــا( کــم بــودن نیازمندی هــا از مــردم خــود غنــا و توانمنــدی بالفعــل 
اســت )کــه شــخص بــه آن آراســته اســت«.1

ــرا  ــا( م ــار خدای ــد »)ب ــاره می فرماین ــری دراین ب ــای دیگ ــرت در ج آن حض
بــه   توانگــری بســیار یــا روزی به انــدازه حاجــت و نیازمنــدی )همیشــه، از ذلــت 

َدیــن( برهــان«2

3� تحقق عدالت اجتماعی مطلوب
در تعریــف لغــوی عــدل آمــده اســت »العــدل: االنصــاف و هــو اعطــاء المــرء 
ــه هــر فــرد آنچــه  ــه و اخــذ مــا علیــه«:3 عــدل یعنــی انصــاف و ایــن کــه ب مال
اختصــاص بــه او دارد بدهــی و از او هــر آنچــه کــه بایــد گرفــت بگیــری. امــام 
علــی در ایــن زمینــه می فرمایــد »العــدل وضــع کل شــیء موضعــه«: عدالــت، 
آن اســت کــه هــر چیــزی در جــای خــودش قــرار گیــرد. و یــا »العــدل اعطــاء کل 
ذی حــق حقــه«: عدالــت، آن اســت کــه حــق هــر صاحــب حقــی، داده شــود. ( 
مرحــوم عامــه طباطبائــی معنــای اصلــی عدالــت را اقامــه مســاوات میــان امــور 
می دانــد. لــذا در تعریفــان می گویند»بــه هــر امــری آنچــه ســزاوار ســت بدهــی، 
تــا همــه امــور مســاوی شــود و هــر یــک در جــای خــود کــه مســتحق آن اســت 
قــرار گیــرد.4 شــهید مطهــری نیــز عدالــت را رعایــت حقــوق افــراد و عطــا کــردن 
حــق هــر ذی حــق بــه او اســت.5 فاســفه غربــی نیــز بســته بــه دیدگاهــی کــه 
دارنــد بــرای عدالــت تعاریــف متفــاوت و تــا حــدی متضــاد ارائــه کرده انــد بــه 
ــزی،  ــارت از هــر چی ــت عب ــال برتراندراســل معتقــد اســت کــه عدال ــوان مث عن
ــه  ــادر هم ــت م ــز عدال ــون نی ــد.6 افاط ــادل بدانن ــردم آن را ع ــت م ــه اکثری ک

1. حرانی، تحف العقول عن آل الرسول، ص 210.
2. شیروانی  ، ترجمه صحیفه سجادیه، دعای 30.

3. مصطفی، معجم الوسیط، ج 2، ص 594.
4. طباطبائی، المیزان، ج 12، ص 276.

5. مطهری، عدل الهی، ص 62- 59.
6. راسل، اخالق و سیاست در جامعه، ص 43.
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فضایــل اخاقــی می دانســت.1 در اســام نیــز عدالــت همــواره یکــی از مــواردی 
ــول  ــی از اص ــوان یک ــه عن ــه ب ــی ک ــا جای ــت ت ــوده اس ــدی ب ــث و ج قابل بح
دیــن در مکتــب تشــییع ارائــه گردیــده اســت. در فلســفه نیــز عــدل و عدالــت 
ــرا  ــی اســت، زی ــل عمل ــاب عق ــم در ب ــی از اساســی ترین مفاهی ــوان یک ــه عن ب
حکیمــان بــا تقســیم عقــل - بــه اعتبــار مدرکاتــش - بــه دو قســم عقــل نظــری و 
عقــل عملــی بــر ایــن باورنــد کــه دامنــه عقــل عملــی محــدود بــه چنــد مفهــوم 
کلــی، همچــون: تحســین عدالــت و علــم و شــجاعت و ناپســند شــمردن ظلــم 
اســت.2 البتــه حــق مطلــب نیــز ایــن اســت زیــرا علــم و شــجاعت نیــز وقتــی 
ــجاعت  ــر و ش ــم ویرانگ ــه عل ــند وگرن ــت باش ــق عدال ــه مطاب ــندیده اند ک پس
ظالمانــه نیــز کــم نبــوده و نیســت. و حتــی مفهــوم شــریفی چــون راســت گویی 
ــه  ــی ک ــه صداقت ــت باشــد وگرن ــق عدال ــر طب ــه ب ــی قابل تحســین اســت ک وقت
بــه ظلــم و تباهــی بیانجامــد، ظلمــی آشــکار اســت کــه هیــچ ســتایش عاقانــه ای 
ــت مفهومــی  ــوان گفــت کــه عدال ــان می ت ــن بی ــا ای ــود. ب را درخــور نخواهــد ب
در عــرض ســایر مفاهیــم اخاقــی نیســت، بلکــه اساســًا عدالــت روشــی اســت 
ــی  ــای تمام ــنگ بن ــر و س ــای دیگ ــام ارزش ه ــک تم ــنگ مح ــد س ــه می توان ک
ــوان گفــت کــه  ــی می ت ــد کل ــک براین ــذا در ی ــی انســانی باشــد. ل ابعــاد زندگان
عدالــت تنهــا یــک مشــترک لفظــی در جوامــع مختلــف و فرهنگ هــای متفــاوت 
ــت  ــر اس ــمول و جهانگی ــه واژه ای جهان ش ــت، بلک ــه نیس ــی جداگان ــا معنای ب
ــک  ــوان دری ــاید بت ــه ای دارد. ش ــف جداگان ــی تعری ــب و مرام ــر مکت ــه در ه ک
بحــث کلــی و چــارت پیرامونــی عدالــت را عــدم تبعیــض و رعایــت مســاوات 
در اعطــای حقــوق بــه دارنــدگان اختصاصــات متســاوی، بــه حســاب آورد کــه 
ــت  ــف واحــد عدال ــوان تعری ــه عن ــد و ب ــمول نباش ــف جهان ش ــن تعری ــر ای اگ
پذیرفتــه نشــود، الاقــل بــه عنــوان یکــی از لــوازم اصلــی عدالــت مطــرح اســت. 
ــه در  ــت ک ــط اس ــت واژه قس ــث اس ــت قابل بح ــا عدال ــراه ب ــه هم ــه ای ک نکت
دیــدگاه اســام کلمــه قســط نیــز همــان معنــای کلمــه عــدل را داراســت و فــرق 

1. همان، ص 38.
2. مظفر، اصول الفقه، ص 222.
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خــاص و چندانــی بیــن ایــن دو وجــود نــدارد. مع الوصــف در نــگاه بعضــی از 
دین پژوهــان عــدل رعایــت اســتحقاق قانونــی هــر فــرد، در مقابــل نقشــی اســت 
کــه در اجتمــاع دارا می باشــد بــه عبارتــی اعطــای حقــوق بــه انــدازه قراردادهــای 
بســته شــده. حــال آنکــه قســط، اعطــا و رعایــت حقــوق واقعــی فــرد اســت کــه 
ممکــن اســت از میــزان قــراردادی بیشــتر و یــا کمتــر باشــد.1 اهمیــت عدالــت در 
اســام تــا بــه آنجاســت کــه هیــچ قانونــی در نظــام اســام نیســت، مگــر این کــه 
از عــدل سرچشــمه گرفتــه اســت. لــذا عدالــت در اســام از اصولــی اســت کــه 

تخصیــص بــردار نیســت.2
در یــک محتــوای کلــی می تــوان گفــت کــه نیــاز بــه عدالــت از دیــد اســام 
دو جهــت اســت اول این کــه زندگــی اجتماعــی در بشــر تکامل یافتــه نیســت و 
ایــن عدالــت اســت کــه هــم راه تکامــل را همــوار می ســازد و هــم در نهایــت، 
مقصــود ایــن تکامــل اســت. دوم از ایــن جهــت کــه رفتــار بشــر تحــت تأثیــر 
ــا رعایــت حقــوق دیگــران  ــن خواســته ها ب ــی او اســت و ای خواســته های درون
تطابــق نــدارد. بلکــه غالبــًا در خــاف جهــت آن اســت. لــذا بر این اســاس اســت 
کــه در اســام کنتــرل فــردی و کنتــرل اجتماعــی را در راســتای تحقــق عدالــت، 
از اهــداف اساســی دیــن بــر شــمرده اســت. عــدل بــه مفهــوم اجتماعــی اش در 
قــرآن هــدف نبــوت معرفــی شــده اســت. )لقــد ارســلنا بالبینــات و انزلنــا معهــم 
ــل  ــا دالی ــا رســوالن خــود را ب ــاس بالقســط(؛3 )م ــوم الن ــزان لیق ــاب و المی الکت
ــایی حــق از  ــزان ]شناس ــاب ]آســمانی[ و می ــا کت ــا آن ه ــتادیم، و ب روشــن فرس
باطــل[ نــازل کردیــم تــا مــردم قیــام بــه عدالــت کننــد(. و همچنیــن بــه مفهــوم 
فــردی اش مبنــای معــاد اســت )و نضــع الموازیــن القســط لیــوم القیامــه(؛4 )مــا 
تــرازوی عــدل را در روز قیامــت برپــا می کنیــم(. لــذا بــر ایــن اســاس اســت کــه 
ــان قــرآن کریــم هــدف  ــان مــردم طبــق بی ــم اقامــه قســط و عــدل در می می گویی

1. شریعتی، جامعه شناسی ادیان، ص 332- 331.
2. سبحانی، نیروی معنوی پیامبران، ص 419- 418.

3. سوره حدید، آیه 25.
4. سوره انبیا، آیه 47.
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بعثــت انبیــا بــوده اســت و ایــن هــدف بــزرگ، تنهــا بــا قــدرت و حکومــت بــه 
دســت آمدنــی اســت.1 

در اســام عدالــت مبتنــی بــر ایمــان اســت چنانچــه شــهید مطهــری دربــاره 
رابطــه بیــن ایمــان و عدالــت معتقــد اســت »ایمــان بــه خداونــد زیربنــای اندیشــه 
عدالــت و حقــوق ذاتــی مــردم اســت و بهتریــن ضامــن اجــرای عدالــت ایمــان 
اســت«. 2اهمیــت عدالــت در اســام تــا بــه آن حــد اســت کــه بعضــی عالمــان 
ــق  ــدف آن تحق ــر اینکــه ه ــری در اســام نیســت مگ ــچ ام ــد هی ــی معتقدن دین
عدالــت در حیــات اجتماعــی بشــر اســت.3 لــذا شــهید مطهــری در بــاب اهمیــت 

ــد:  ــام می گوی ــت در اس عدال
کام اســامی بیــش از هــر چیــزی بــه مســأله عــدل پرداخــت، فقه اســامی 
قبــل از هــر چیــزی مســأله عــدل برایــش مطــرح شــد و در جهــان سیاســت 

اســامی بیــش از هــر کلمــه ای، کلمــه عــدل بــه گــوش می خــورد.4
عدالــت اجتماعــی در منظــر امــام ســجاد آن چنــان گســترده و عمیــق بــود 
ــود »اگــر  ــد، فرم ــه می کن ــری گری ــد فقی ــی دی ــی کــه آن حضــرت وقت کــه زمان
تمــام دنیــا در دســت ایــن فــرد بــود و از بیــن می رفــت، ســزاوار نبــود کــه گریــه 

کنــد«.5 ازایــن رو، آن حضــرت بــه صراحــت از خداونــد می خواهــد:
 خدایــا! از تــو بهتریــن زندگانــی را می خواهــم، آن زندگانــی کــه بــر ادای 
تمــام نیازهایــم قــادر باشــم و به وســیله آن بــه تــو در زندگــی دنیــا و آخرتــم 
اتصــال یابــم؛ بــدون آنکــه مــرا نازپــرورده ســازد کــه بــا آن طغیــان کنــم یــا 

بــر مــن ســخت شــود تــا بدبخــت گــردم.6 
آن حضــرت ســخت اعتقــاد دارنــد کــه زیــادی و کمــی مــال در جامعــه ســبب 
بــروز مســائل و مشــکات اســت و داشــتن درآمــدی متعــادل کــه ســبب گــذران 

1. حکیمی، الحیاه، ج 2، ص 413.
2. مطهری، سیری در نهج البالغه، ص 124.

3. سبحانی، نیروی معنوی پیامبران، ص 409 .
4. مطهری، عدل الهی، ص 38.

5. فلسفی، شرح دعای مکارم اخالق، ج 3، ص 224.
6. درایتی، نمایه نامه موضوعی صحیفه سجادیه، ص 673.
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زندگــی افــراد گــردد، ایــده  آل جامعــه اســامی در راه تحقــق عدالــت اســت.
ــاف روزی  ــن کف ــه م ــا! ب ــده اســت »خدای ــجادیه آم ــه س ــی از صحیف در دعای
کــن؛ یعنــی نــه آن قــدر روزی ام زیــاد باشــد کــه دچــار طغیــان شــوم و نــه آن قــدر 

کــم باشــد کــه بــه ســختی و مشــقت افتــم«.1
امــام ســجاد قائــل اســت کــه یکــی از راه هــای تحقــق عدالــت در جامعــه 
ــه  ــاز مســتمندان جامع ــن نی ــه منظــور تأمی ــه فریضــه زکات ب اهتمــام همــگان ب
اســت. از ایــن  رو، از خداونــد می خواهــد: »خــدای بــه مــا توفیــق ده کــه امــوال 
خــود را از حــرام پــاک کنیــم و آن هــا را بــا دادن زکات هــا خالــص نماییــم«.2 و 
در همیــن راســتا عــاوه بــر فریضــه زکات از خداونــد توفیــق امــر نیــک انفــاق 

ــرار ده«. را هــم می خواهــد »و انفــاق مــرا در راه هــای نیــک ق

نتیجه
ــاوری  ــکوفایی فن ــد و ش ــری و رش ــوالت فک ــانس و تح ــش رنس ــا پیدای ب
ــه  ــان ب ــورد و جه ــم خ ــن رق ــرب زمی ــخ مغ ــدرن در تاری ــر م ــت، عص و صنع
ــد.  ــیم ش ــده، تقس ــرفته و عقب مان ــورهای پیش ــز، کش ــًا متمای ــش کام دو بخ
ــر دو  ــمندانی از ه ــه، اندیش ــکوفه های مدرنیت ــتن ش ــار نشس ــه ب ــا ب ــان ب هم  زم
ــادی و  ــی، اقتص ــری، اجتماع ــد فک ــت کاوی رش ــن عل ــورها، ضم ــته کش دس
ــورد  ــی م ــای مختلف ــن، مســأله عقب ماندگــی را از زوای سیاســی در مغــرب زمی
بررســی قــرار دادنــد. در ایــن میــان، عــده ای موضــوع فــوق را از منظــر فکــری ـ 
فرهنگــی نگریســته، خواســتار قطــع رابطــه کامــل بــا باورهــای گذشــته شــده اند. 
مطابــق دیــدگاه، اینــان جوامــع ســنتی نمی تواننــد مــدرن و متحــول شــوند مگــر 
ــای  ــا نیازه ــب ب ــود را متناس ــنتی خ ــای س ــا و ارزش ه ــا، باوره ــه نهاده این ک
توســعه تغییــر دهنــد. در ایــن تفکــر، هیــچ پیونــد واقعــی بیــن عناصــر ســنتی و 

ــد.3 ــته باش ــد وجــود داش ــدارد و اصــًا نمی توان ــد وجــود ن جدی

1. جزایری، نوراالنوار فی شرح الصحیفه السجادیه، ص 141.
2. شیروانی، ترجمه صحیفه سجادیه، دعای 44.

3. طباطبائی، »بار دیگر درباره تجدد و توسعه«، فرهنگ توسعه، سال دوم، شماره 7، ص 51.
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بنابرایــن، کنــار زدن نهادهــای ســنتی، پیش شــرط توســعه محســوب می شــود؛ 
ــه خــرد  ــن ب ــع نتیجــه تحــول در فکــر و اندیشــه و دســت یافت توســعه در واق
دموکراتیــک و فنّاورانــه اســت، بــه طــوری کــه تحــول در اندیشــه، توســعه فنــی، 
ــه همــراه مــی آورد.1 معتقدیــن چنیــن  ــاز خــود را ب اقتصــادی و سیاســی موردنی
ــی  ــل اصل ــد عام ــرب ،مدعی ان ــعه غ ــل توس ــل و عوام ــان عل ــا بی ــری، ب تفک
عقب ماندگــی و توســعه نیافتگی کشــورهای اســامی از جملــه ایــران، حاکمیــت 
ــادی  ــعه اقتص ــا توس ــه ب ــت ک ــی اس ــی ـ فرهنگ ــای دین ــری آموزه ه ــک س ی
ــا  ــه نه تنه ــرد ک ــت ک ــان ثاب ــت زم ــه گذش ــال اینک ــد. ح ــاد و تنافی ان در تض
ــا و  ــبب خرابی ه ــه مس ــت بلک ــوچ اس ــی و پ ــی انحراف ــدگاه دیدگاه ــن دی ای
ویرانی هــای بســیاری در جوامــع در حــال توســعه گردیــد کــه تــا ســالیان ســال 

ــد. ــس دهن ــاوان آن را پ ــت ت ــع می بایس ــن جوام ای
نظــام توســعه اقتصــادی از دیــدگاه امــام ســجاد نه تنهــا نســبت بــه نمونــه 
ــژه اســت بلکــه طــوری طراحــی شــده  ــت و ارزش وی ــی خــود دارای مزی غرب
ــادی  ــب اقتص ــر دل زده از مکات ــان معاص ــای انس ــوی نیازه ــه جواب  گ ــت ک اس
غــرب اســت. تکیــه بــر وجــوه معنــوی و اصــل ندانســتن ســود بــه هــر طریقــی، 
تکیــه بــر ابعــاد معنــوی و مــادی انســان و ارائــه نظامــی مبتنــی بــر خوشــبختی و 
ســعادت دنیــوی و اخــروی انســان از وجــوه ممتــاز و متعالــی توســعه اقتصــادی 
اســت کــه حافــظ کرامــت انســانی می باشــد و متکــی بــر ســه اصــل رشــد، رفــاه 
ــده  ــا رویکــرد اســامی و انســانی و در برگیرن ــت اجتماعــی ب اجتماعــی و عدال
نیــاز مــادی و معنــوی انســان اســت. در عیــن حالــی کــه ممکــن اســت بــا نمونــه 
ــه ابعــاد  ــر و گســترده تر از آن ب ــی فرات ــی خــود دارای اشــتراکاتی باشــد ول غرب
انســانی، معنــوی و نیازهــای واقعــی روحــی و روانــی انســان نظــر دارد. لــذا ایــن 
خــود بهتریــن نمــود و عینیــت بــرای تبییــن ارزش و اهمیــت توســعه اقتصــادی 

ــر مبنــای اندیشــه های امــام ســجاد اســت. ب

ــژاد، »ایدئولوژی هــای التقاطــی و فرهنــگ ضــد توســعه«، فرهنــگ توســعه، ســال دوم، شــماره 6، ص  1. غنی ن
.53
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ارتباط ایرانیان با امام سجاد
سیدمحمودسامانی1

چکیده
ــت در  ــگ اهل بی ــترش فرهن ــدم گس ــاص، ع ــی خ ــرایط زمان ش
ــودن  ــدک ب ــل ان ــیعیان، از عل ــی ش ــان، دوری راه و کم ــان ایرانی می
 اطالعــات در خصــوص مناســبات ایرانیــان بــا امــام ســجاد
ــا  ــان ب ــی ایرانی ــه برخ ــن ک ــود ای ــا وج ــبب و ب ــن س ــد. بدی می  باش
آن حضــرت ارتبــاط داشــته اند؛ در منابــع، آگاهی هــای زیــادی از 
ــر  ــا آن حضــرت منعکــس نشــده و چگونگــی آن کمت مناسباتشــان ب

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
ــت  ــد بضاع ــری در ح ــا تصوی ــده ت ــالش ش ــش، ت ــن پژوه در ای
و  شــود  ارائــه   ســجاد امــام  بــا  ایرانیــان  مناســبات  از 
علی رغــم کاســتی هایش دریچــه ای را بــرای ورود بــه بحث هــا 
ــور:  ــه مح ــتار در س ــن نوش ــد. ای ــاز کن ــد ب ــای جدی و پژوهش ه
ــام ســجاد، اصحــاب و شــاگردان  ــران در عصــر ام ــت ای وضعی
ــار آن  ــادر ایرانی تب ــهربانو م ــاره ش ــز درب ــی آن حضــرت و نی ایران
ــا  ــت از: آی ــارت اس ــی عب ــش اصل ــت. پرس ــه اس ــامان یافت ــام س ام
ــه  ــه مقال ــته اند؟ فرضی ــباتی داش ــجاد مناس ــام س ــا ام ــان ب ایرانی
ــا آن حضــرت بســیار محــدود  ــان ب آن اســت کــه مناســبات ایرانی

ــت. ــوده اس ب
واژگان کلیــدی: امــام ســجاد، ایرانیــان، شــیعه، اصحــاب، 

شــهربانو.

1. عضو هیئت علمی پاره وقت پژوهشکده حج و زیارت.
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مقدمه
 هرچنــد در ســال های آغازیــن عصــر امامــت ســجاد، شــیعیان اعتقــادی 
ــداد  ــای فرهنگــی آن حضــرت، تدریجــًا تع ــا تاش ه ــا ب ــد ام ــم بودن بســیار ک
شــیعیان رو بــه فزونــی گذاشــت. برخــی از آنــان، تبــار ایرانــی داشــتند و یــا بــه 
ــن رو،  ــدند. ازای ــانده ش ــی شناس ــران، ایران ــدت در ای ــور طوالنی م ــبب حض س
ــود.  ــرار ش ــجاد برق ــام س ــا ام ــان ب ــان ایش ــباتی می ــه مناس ــود ک ــی ب طبیع
هرچنــد در ایــن عصــر هنــوز کانون هــای شــیعی در ایــران شــکل نگرفتــه بــود 
ــر  ــز از دیگ ــود. دوری راه نی ــکل گیری ب ــال ش ــم در ح ــهر ق ــد ش ــا مانن و ی
ــع، اطاعــات اندکــی از  ــود. درعین حــال در برخــی مناب عوامــل کمــی روابــط ب
روابــط برخــی ایرانیــان بــا امــام انعــکاس یافتــه اســت. مقصــود از "مناســبات"در 
ایــن مقــال، همــان معنــای لغــوی آن یعنــی ارتبــاط داشــتن بــا یکدیگــر اســت1و 
ــت  ــروی دول ــه در محــدوده قلم ــتند ک ــانی هس ــز کس ــان" نی مقصــود از "ایرانی
ــاکن  ــان س ــه ایرانی ــد.2 البت ــاکن بودن ــام س ــور اس ــتانه ظه ــانیان در آس ساس
ــار ســاکن در حجــاز  ــی ایرانی تب ــه و موال ــد کوف شــهرهای جدیدالتأسیســی مانن
نیــز کــه برخــی بــا امــام ســجاد ارتبــاط داشــتند در ایــن مقــال مدنظر اســت.3 

ــرده  ــگ فش ــد )فرهن ــز گفته ان ــل نی ــر متقاب ــل و تأثی ــل متقاب ــیط، ج 2، ص 628. عم ــم الوس ــم، معج 1. ابراهی
ــس، 621(. ــوارد، ج 3، ص 644، انی ــرب الم ــرتوتی، اق ــی، ش ــی – فارس انگلیس

2. نصــر سیدحســین، اطلــس تاریخــی ایــران، نقشــه شــماره 8، از زمــان شــاپور دوم ساســانی تمــام كرانه هــای 
غربــی خلیج فــارس بــه اطاعــت ایــران در آمــده بــود قبایــل ســاكن بحریــن و دســته ای از قبیلــه بکــر بــن وائــل 
زیــر نفــوذ مســتقیم ایــران بودنــد. حکومــت بحریــن بــزرگ نیــز زیــر نظــر مســتقیم ایــران اداره می شــد )تاریــخ 
ایــران كمبریــج، ج 4، ص 129، تاریــخ مــردم ایــران، ج 2، ص 17-20، تمــدن ایــران ساســانی، ص 379، ایــران 

در زمــان ساســانیان، ص 655-650.
ــور  ــگام ظه ــی قلمــرو ساســانی را هن ــخ اســالم، محــدوده جغرافیای ــاب اطلــس تاری ــس در كت 3. حســین مون
اســالم چنیــن شناســانده اســت: »در آســیای شــرق هنــگام ظهــور اســالم ایرانیــان ساســانی برفــالت ایــران تــا 
رود مرغــاب در )شــمال( شــرق تســلط داشــتند و مركــز امپراتــوری ایشــان ســرزمین عــراق و پایتختشــان شــهر 
»مدایــن«، یــا »تیســفون« واقــع بركرانــه دجلــه بــود )حســین مونــس، اطلــس تاریــخ اســالم، ص 52(. یاقــوت 
ــته و  ــُرس دانس ــت ف ــرزمین های مملک ــب س ــی قل ــهر یعن ــراق را دل ایرانش ــرزمین ع ــی، س ــوی در گزارش حم
ــا  ــا آذربایجــان و ارمنســتان ت ــخ ت ــر بل ــن نه ــل از اســالم، مابی ــم و قب ــارس در قدی نوشــته اســت: ســرزمین ف
فــرات تــا عمــان و مکــران تــا كابــل و طخارســتان بــوده اســت )یاقــوت حمــوی، معجــم البلــدان، ج 1، 289، 

ج 4، ص 227(



723 ارتباطایرانیانباامامسجاد

 ــین ــن الحس ــی ب ــو محمدعل ــت اب ــد گف ــجادنیز بای ــام س ــی ام در معرف
ملقــب بــه ســجاد و زین العابدیــن روز پنج شــنبه یــا جمعــه در پنجــم شــعبان 
ســال 138 هجــری در مدینــه منــوره از شــهربانو متولــد شــد و در روز پنج شــنبه 
ــا  ــه دســتور ولیدبن عبدالملــک ی 25 محــرم ســال 95 هجــری در همــان شــهر ب
ــار  ــع کن ــید و در بقی ــهادت رس ــه ش ــموم و ب ــوی مس ــام بن عبدالملک ام هش
مرقــد مطهــر عمویــش امــام مجتبــی بــه خــاک ســپرده شــد. مــدت عمــر آن 
حضــرت 57 ســال و مــدت امامتــش حــدود 35 ســال بــود. آن حضــرت دو ســال 

ــود.1 ــام علــی را درک کــرده ب از دوران خافــت جــدش ام
ــی آن  ــاب ایران ــان و اصح ــی راوی ــه معرف ــتر ب ــتار بیش ــن نوش ــب ای مطال
 ــام ســجاد ــا ام ــا از مناســبات ایشــان ب ــه اســت ت حضــرت اختصــاص یافت
ــق  ــن تحقی ــر ای ــای دیگ ــد. محوره ــه نمای ــص ارائ ــد ناق ــر چن ــری ه تصوی
 ــجاد ــام س ــر ام ــران در عص ــی ای ــی اجتماع ــت سیاس ــد از: وضعی عبارت ان
ــرا روی  ــارم. پرســش های ف ــام چه ــار ام ــادر ایرانی تب ــی شــهربانو م ــز معرف و نی
عبارت انــد از: وضعیــت ایــران در عصــر امامــت امــام ســجاد چگونــه بــود؟ 
اصحــاب ایرانی تبــار امــام کدامنــد و مناسباتشــان بــا آن حضــرت چگونــه بــود؟ 
آیــا مــادر امــام چهــارم تبــار ایرانــی داشــته اســت؟ فرضیــه مقالــه آن اســت کــه 
ــتاد و  ــه اس ــد رابط ــیار محــدود و در ح ــان بس ــا ایرانی ــبات آن حضــرت ب مناس

ــوده اســت. شــاگرد ب

1� وضعیت ایران در عصر امامت امام سجاد
1-1- بعــد سیاســی: در عصــر امویــان، سرنوشــت ایــران بــا عــراق گره خورده 
بــود و مناطــق مختلــف آن ماننــد خراســان، سیســتان )سجســتان( و آذربایجــان 
)أذربیجــان( از طریــق حاکمــان کوفــه و بصــره اداره می شــد. نظــر بــه بحران خیــز 
بــودن عــراق و تجمــع مخالفــان امــوی، اعــم از شــیعه و خــوارج در این ســرزمین 
و نیــز بخش هــای مختلــف ایــران بــه عنــوان پناهــگاه مخالفــان، امویــان بیشــتر 
1. ر.ک: محمدبن محمــد مفیــد، االرشــاد، ج 2، ص 137. محمدبن یعقــوب كلینــی، الکافــی، ج 1، ص 468. 

ــان:، ص 323 ـ 348. ــهادت معصوم ــخ والدت و ش ــی تاری ــی، بازپژوه ــداهلل مقدس ی
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نــگاه خــود را معطــوف آن کــرده بودنــد. آنــان بــرای فائــق آمــدن بــر بحران هــا 
ــتند  ــراق می گماش ــت ع ــه حکوم ــانی را ب ــکان کس ــود، حتی االم ــمنان خ و دش
کــه تــوان اداره و نیــز مقابلــه بــا تحــرکات مخالفــان بنی امیــه را داشــته باشــند. 

حکومــت عبیــداهلل بــن زیــاد در خافــت یزیــد بــن معاویــه )حــک:64-60 
ق.( و حکومــت حجــاج بــن یوســف ثقفــی در خافــت عبدالملــک بــن مــروان 
ــران و در  ــراق و ای ــر ع ــال )75-95 ق( ب ــدت 20 س ــه م ــد ب ــدش ولی و فرزن
واقــع بــر تمــام قلمــرو شــرقی خافــت، کــه هــر دو مصــادف بــا عصــر امامــت 
ــار  ــن کارگــزاران ضمــن داشــتن رفت ــد آن اســت. ای ــود، مؤی ــام ســجاد ب ام
ــادار  ــخت وف ــوردار و س ــوی برخ ــت ق ــان، از مدیری ــا مخالف ــونت آمیز ب خش
ــردی  ــک، وی را ف ــی عبدالم ــه مســعودی در معرف ــان ک ــه بودند.1چن ــه بنی امی ب
خون ریــز و کارگزارانــش ماننــد حجــاج در عــراق، مهلــب در خراســان و هشــام 
ــد خــود وی دانســته و  ــز همانن ــه و دیگــر عمالــش را نی ــن اســماعیل در مدین ب
ــورد  ــد.2 برخ ــر می دان ــتمگرتر و خون ریزت ــه س ــان حجــاج را از هم ــن می در ای
ــا شــیعیان در ســرزمین های شــرقی خافــت  کارگــزاران امــوی ماننــد حجــاج ب
ــه  ــر ک ــام باق ــتری داشــت. ســخن ام ــران شــدت بیش ــه ای اســامی از جمل
فرمــود: »حجــاج، شــیعیان را بــا فجیع تریــن نحــو می کشــت و بــا هــر تهمــت و 
 ســوءظنی دســتگیر می کــرد و زندیــق و کافــر در نــزد او بهتــر از شــیعه علــی
ــات  ــکاب جنای ــت. ارت ــیعیان اس ــونت آمیز او باش ــار خش ــد رفت ــد«،3 مؤی بودن
ــات  ــا گرایش ــاخص ب ــای ش ــی چهره ه ــل برخ ــه قت ــراق از جمل ــیاری در ع بس
ــای او4 و  ــت ها و پاه ــع دس ــس از قط ــل پ ــن ام الطوی ــی ب ــد یحی ــیعی مانن ش
ــام علــی،5 اظهــار بغــض  ــد از ام ــه ســبب تمجی ــر ب ــن جبی کشــتن ســعید ب

ــردن  ــوار ك ــز داده و از خ ــردم پرهی ــا م ــدارای ب ــته و او را از م ــاج نوش ــه حج ــک ب ــه عبدالمل ــه ای ك 1. از نام
مــردم كوفــه و بصــره ســخن گفتــه می تــوان سیاســت حکومــت داری امویــان را دریافــت. )ابــن واضــح یعقوبــی، 

ــا، ج 2، ص 273(. ــادر، بی ت ــروت: دارص ــی، بی ــخ یعقوب تاری
2. مسعودی، مروج الذهب، ج 3، ص 91.

3. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغة، ج 11، ص 44-43.
4. كشی، رجال، ص 123.

5.همان، ص 119.
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ــام1 و برخــورد  ــرای کاســتن از شــأن آن ام ــاش ب ــه آن حضــرت و ت نســبت ب
ــود  ــا ناقــان فضایــل امیرمؤمنــان2 از اقدامــات کارگــزاران امــوی ب شــدید ب
کــه بــه خوبــی نمایان  گــر جــو خفقــان در عصــر امــام ســجاد می باشــد. بنــا 
ــه فقــط کشــتار  ــان، ن ــه و کارگــزاران آن ــه نوشــته خوارزمــی، سیاســت بنی امی ب

ــود.3 ــر ب ــدان پیامب ــار خان ــودی بنی هاشــم و آث شــیعیان، بلکــه ناب
ــر افــکار مــردم  در ایــن زمــان، تبلیغــات ضــد اهل بیــت تأثیــر خــود را ب
ــان  ــه فرم ــه ب ــهاب ک ــًا کثیربن ش ــت؛ مث ــران می گذاش ــهرهای ای ــی ش برخ
ــوب  ــهر ری منص ــر ش ــه( ب ــراق )کوف ــوی ع ــم ام ــی حاک ــعبه ثقف مغیرة بن ش
ــر  ــرد: »کان یکث ــان جســارت می ک ــه امیرمؤمن ــر ب ــراز منب ــر ف ــود، ب ــده ب ش
ــرکوب  ــل ری در س ــی از اه ــرکت برخ ــر الری«.4ش ــی منب ــی عل ــّب عل ــن س م
قیــام یحیی بن زیــد علــوی )126 ق(، را می تــوان بیانگــر هــواداری آنــان از 
ــان ری را  ــب اموی ــانی در تعقی ــلم خراس ــه ابومس ــی ک ــه دانســت. هنگام بنی امی
گشــود )131 ق(، مــردم گریختنــد و ســپاهیان خراســان امــوال مــردم را تصاحــب 
ــه  ــرار گرفت ــع، ری در ردیــف شــهرهایی چــون شــام ق ــد.5 در برخــی مناب کردن
کــه بــه ناصبی گــری شــهرت داشــتند.6 شــهر اصفهــان نیــز وضعیتــی مشــابه ری 
ــت:  ــوی )دوران حکوم ــز ام ــی عمربن عبدالعزی ــه وقت ــه ای ک ــت، به گون را داش
ــه امــام علــی را منــع کــرد.  99 ـ 101 ق( طــی دســتوری، ســب و دشــنام ب
مــردم ایــن شــهر، از اینکــه نتوانســتند اربعیــن خــود را در ســب امــام بــه اتمــام 
برســانند. ناراضــی بودنــد. زیــرا حاکمیــت  بنی امیــه زمینه ســاز تقویــت و 
ــه و  ــه توجی ــیعی، ب ــه های ش ــل اندیش ــه در مقاب ــود ک ــی ب ــی جریان های پیدای
ــوع  ــن ن ــه از ای ــد. عثمانی ــان روی می آوردن ــلطه اموی ــه س ــی ب مشروعیت بخش
اندیشــه ها بودنــد. در ایــن زمــان مــردم برخــی مناطــق بــرای نپرداختــن خــراج، 

1. ابن ابی الحدید،، همان، ج 11، ص 46.
2.همان، ج 4، ص 73.

3. رسول جعفریان، تاریخ تشیع در ایران، ج 1، ص 93، به نقل از: رسائل خوارزمی، ص 164.
4. علی بن محمدبن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج 3، ص 413.

5. همان، ج 5، ص 396.
6. ر.ک: رسول جعفریان، تاریخ تشیع در ایران، ج 1، ص 247.       
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ــد، می پیوســتند.1  ــه بودن ــران گریخت ــه ای ــه ب ــه صفــوف خوارجــی ک ب
ایــران از آغــاز امامــت امــام ســجاد تــا حــدود ســال 85 قمــری کــه بیشــتر 
دوران امامــت آن حضــرت را در برگرفــت، متأثــر از تحــوالت عــراق بــود و بــه 
ــه  ــق آن را فراگرفت ــن بســیاری از مناط ــفتگی دام لحــاظ سیاســی، بحــران و آش
ــار حــدوداً یــک ســال نیــم بخش هایــی ماننــد غــرب و شــمال  ــام مخت ــود. قی ب
غربــی ایــران را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده بــود. بــه روایــت یعقوبــی، افــزون 
ــک اشــتر  ــن مال ــم ب ــر ســلطه ابراهی ــز زی ــه و آذربایجــان نی ــر موصــل، ارمینی ب
ــه ایــن مناطــق  ــه آن مناطــق فرســتاد.2 البت قــرار گرفــت. او عمــال خویــش را ب
هرچنــد در اختیــار مختــار بــود امــا بــه خاطــر دل مشــغولی مــورد توجــه جــدی 
نبــود. هم  زمــان و حتــی پیــش از آن، آل  زبیــر بــر قســمت اعظــم ایــران تــا ســال 
73 قمــری مســلط بودنــد. هنــوز مدتــی از چیرگــی امویــان بــر ایــران و عــراق 
ســپری نشــده بــود کــه عبدالرحمــان بــن محمــد بــن اشــعث بــا عــزل عبدالملــک 
ــه فتنــه و  بــن مــروان از خافــت، )81 ق.( حرکتــی را آغــاز کــرد کــه منجــر ب
ــران از  ــی از ای ــای بزرگ ــام، بخش ه ــن قی ــد. ای ــیاری ش ــای بس ــل و غارت ه قت
ــان،  ــی از ایرانی ــاخت و گروه های ــر س ــرقی را درگی ــی و ش ــق جنوب ــه مناط جمل
ــا  ــد. ب ــز بابــت آن پرداختن ــاوان ســختی نی ــد کــه ت ــام را همراهــی کردن ــن قی ای
مــرگ عبدالملــک بــن مــروان، در ســال 86 قمــری و خافــت فرزنــدش ولیــد، 
دورانــی رقــم خــورد کــه از آن بــه عنــوان عصــر طایــی فتوحــات یــاد می شــود. 
ــزرگ  ــر شــورش ها و قیام هــای ب در ایــن عصــر حــدوداً ده ســاله، چــون پیش ت
ــای سیاســی و  ــه انگیزه ه ــه ب ــود، خلیف ــرده ب ــش ک ــا فروک ســرکوب و بحران ه
ــری کــرد و در شــرق قلمــرو خافــت  ــه شــدت فتوحــات را پیگی اقتصــادی، ب
تقریبــًا بیشــتر ترکســتان فتــح شــد. ایرانیــان نیــز ناخواســته بــه صــورت مســتقیم 
و غیرمســتقیم در ایــن عرصــه وارد شــده و بــه ایفــای نقــش پرداختنــد. فتوحــات 

ــود. ــرار داده ب ــان، دیگــر مســائل را تحت الشــعاع ق در ایــن زم
1-2- در بعــد فرهنگــی و اجتماعــی: در عصــر امامــت امــام ســجاد شــاید 

1. محمدبن جریر طبری، تاریخ المم و الملوک، وقایع سال 39.
2. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 38.
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بیشــتر مــردم ایــران هنــوز مســلمان نشــده بودنــد و ایرانیــان مســلمانان نیــز غالبــًا 
ــد تشــکیات  ــه، شــیعیان فاق ــی از شــیعه نداشــتند. ضمــن آن ک شــناخت چندان
ــه  ــیعیان ک ــر ش ــکیات مختص ــین تش ــام حس ــهادت ام ــا ش ــرا ب ــد. زی بودن
 محوریــت بــا آن حضــرت بــود از هــم پاشــید. بنابرایــن، امامــت امــام ســجاد
حتــی بــرای بســیاری از شــیعیان مــورد تردیــد بــود تــا چــه رســد بــه ایرانیــان 
ــام چهــارم در آن برهــه حســاس، تمــام همــت و  ــر آن، ام نومســلمان. افــزون ب
تــاش خــود را معطــوف و متمرکــز بــه فعالیــت فرهنگــی کــرده بــود و از ورود 
ــه  ــود ک ــی ب ــن در حال ــرد. ای ــاب می ک ــتقیم اجتن ــی مس ــای سیاس ــه فعالیت ه ب
 ــجاد ــام س ــردار زاده اش، ام ــی از ب ــام عل ــد ام ــه فرزن ــن حنیف ــد ب محم
ــود. از نظــر برخــی  »اصــل بامنازعــی کــه وجــود دارد ایــن  شــناخته شــده  تر ب
اســت کــه پــس از شــهادت امــام حســین اکثــر شــیعیان از محمــد بــن حنفیــه 
پیــروی کردنــد.«1 البتــه بــا گــذر زمــان و در ســایه تدابیــر راه  گشــای آن حضــرت، 
و بــا سیاســت کادرســازی و شــاگردپروری، تعــداد قابل توجهــی بــه صــف یــاران 
ــام ســجاد پیوســتند. آن حضــرت در جهــت گســترش تشــیع می بایســت  ام
ــه محــور  ــی می  پرداخــت ک ــت نیروی ــه تربی تشــکیات شــیعه را بازســازی و ب
اصلــی حرکت هــای شــیعیان در آینــده باشــد.2 بــا ایــن اقدامــات امــام، تدریجــًا 
تعــداد شــیعیان رو بــه فزونــی گذاشــت3 کــه برخــی از آنــان ایرانی تبــار بودنــد.
 ــجاد ــام س ــا ام ــان ب ــاط ایرانی ــده، ارتب ــه ش ــب گفت ــه مطال ــه ب ــا توج ب
ــوز  ــان هن ــرای ایرانی ــان آن حضــرت ب ــن زم ــود. چــون در ای ــه نب ســازمان یافت
شــناخته شــده نبــود. حتــی در خاســتگاه اولیــه شــیعه، یعنــی حجــاز آن حضــرت 
ــه و  ــا بمک ــد: »م ــجاد فرمودن ــام س ــه ام ــان ک ــتند، چن ــی داش ــاران اندک ی
المدینــه عشــرون رجــًا یحبنــا؛ در تمــام مکــه و مدینــه بیســت نفــر نیســتند کــه 
ــه  ــت را ب ــح مســعودی: »علی بن الحســین امام ــه تصری ــا را دوســت بدارند«.4ب م
1. محمدبن عمــر كشــی، اختیــار معرفــة الرجــال، ص 123. ســیدعزالدین قاضــی، الفخــری فــی انســاب الطالبیــن، 

ص 143، جعفــری، تشــیع در مســیر تاریــخ، ص 280.
2. خامنه ای، ص 33-30.
3. كشی، پیشین، ص 123.

4. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج 4، ص 104. مجلسی، بحارالنوار، ج 46، ص 143.
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ــد«.1  ــان دشــوار عهــده دار گردی ــة شــدید و در زم ــا تقی صــورت مخفــی و ب
شــیعه  محدثــان  و  دانشــمندان  برجســته ترین  از  یکــی  فضل بن شــاذان 
 ــکریین ــواد و عس ــام ج ــاگردان ام ــری و از ش ــوم هج ــرن س ــط ق در اواس
ــد«.2  ــرو او نبودن ــر پی ــج نف ــد: »در آغــاز امامــت علی بن الحســین جــز پن می گوی
امــام ســجاد وضــع اهل بیــت را بــه وضــع بنی اســرائیل در میــان 
ــگ و  ــدری تن ــا به ق ــر م ــروز وضــع ب ــد: »ام ــرده، می فرماین ــان تشــبیه ک فرعونی
دشــوار اســت کــه مــردم بــا ســب و ناســزاگویی بــه بــزرگ و ســاالر مــا بــر فــراز 
منبرهــا، بــه دشــمنان مــا تقــرب می جویند«.3 لــذا، تشــیع در قــرن اول هجــری، 
در میــان ایرانیــان نمــود چندانــی نداشــت و آن فراتــر از مفهــوم شناخته شــدة در 
ســده های بعــدی بــود. بنابرایــن، در قــرون اولیــه هجــرت، مذهــب عمــده مــردم 
ایــران غیــر شــیعی بــود و پیــروان اعتقــادی اهل بیــت در ایــران گــروه بســیار 

ــد. ــمار می آمدن ــه ش ــی ب کوچک
محبــان  از  برخــی  هجــرت  بــه  می تــوان   ،ســجاد امــام  دوره  در 
ــارهای  ــر فش ــر اث ــه ب ــرد، چنان ک ــاره ک ــران اش ــه ای ــراق ب ــت از ع اهل بی
ــرت  ــران مهاج ــه ای ــه ب ــعری ها از کوف ــده ای از اش ــان، ع ــان و کارگزارانش اموی
ــه قــم در زمــان  ــان ب ــد. هجــرت آن ــد و به تدریــج تشــیع را گســترش دادن کردن
ــیعه  ــد ش ــت.4 هرچن ــورت گرف ــری ص ــال 85 هج ــجاد و در س ــام س ام
بــودن آنــان در عصــر امــام ســجاد کامــًا روشــن نبــود، ولــی بــا توجــه بــه 
ارتبــاط تنگاتنــگ آنــان بــا ائمــه بعــدی، تردیــدی در شــیعه بــودن اشــعریان بــه 
ــد و  ــران ش ــیع در ای ــگاه تش ــون و پای ــتین کان ــم نخس ــه ق ــود نیامد.چنان ک وج
ایــن مذهــب بــه شــهرهای مجــاور نیــز ســرایت کــرد. خاصــه آنکــه، هجــرت 

1. مسعودی، اثبات الوصیه، ص 167.
2. كشی، اختیار معرفة الرجال، ص 115.

3. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 5، ص 220.
4. تاریــخ قــم داســتان آمــدن اشــعریان بــه قــم را از احمدبن عبــداهلل برقــی، و ســمعانی از تاریــخ اخســیتکی نقــل 
كــرده اســت. جــای تعجــب اســت كــه ایــن مطلــب در كتاب هــای تاریــخ المــم و الملــوک طبــری و الکامــل 
ــد، نیامــده اســت )علی اصغــر  ــه ذكــر مطالــب خیلــی جزیــی هــم پرداخته ان فــی التاریــخ ابن اثیــر كــه گاهــی ب

فقیهــی، تاریــخ مذهبــی قــم، ص 16(.
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اشــعریان بــه قــم ســرآغازی بــرای مناســبات امامــان بعــدی بــا ایرانیــان شــد. از 
دیگــر مطالــب در دوره امامــت امــام ســجاد، روابــط صمیمــی و گــرم متقابــل 
مختــار و ایرانیــان اســت کــه آثــار و نتایجــی داشــت کــه بازتــاب آن همراهــی و 
همدلــی و گرایــش ایرانیــان بــه خانــدان رســول اهلل و دشــمنی سرســخت آنــان 
ــا بنی امیــه بــود و بــر گســترش تشــیع در میــان ایرانیــان تأثیرگذاشــت و آنــان  ب

ــرد. ــت ک ــوادار اهل بی را ه

2� ایرانیان و امام سجاد
ــه  ــبت ب ــه نس ــاده بنی امی ــیت فوق الع ــوار و حساس ــرایط دش ــم ش ــه رغ  ب
شــیعیان و یــا عاقه منــدان بــه اهل بیــت، بــا کاوش در منابــع بــه نــام ده هــا نفــر 
برمی خوریــم کــه از شــاگردان و اصحــاب امــام زین العابدیــن بودنــد. برخــی 
از اینــان تبــار ایرانــی داشــتند کــه از نقــاط مختلــف بــا امــام ســجاد مرتبــط 
بودنــد. بیشــتر آنــان کســانی بودنــد کــه می خواســتند از خــوان گســترده علمــی 
آن حضــرت بهره منــد شــوند. ایــن افــراد، بــه افتخــار شــاگردی و مصاحبــت امــام 
دســت یافتنــد. و ایــن حاکــی از ثمردهــی تاش هــای فرهنگــی آن حضــرت در 
شــرایط بحرانــی دوران امامــت آن حضــرت اســت. اتخــاذ تصمیمــات مدبرانــه و 
نیازســنجی آن حضــرت و تمرکــز بــر فعالیت هــای فرهنگــی موجــب رو آوردن 
ــان  ــد. از آنجــا کــه امام ــم و تربیــت گردی ــش، تعلی ــم، دان ــه عل ــادی ب ــراد زی اف
ــه  ــش ب ــم و دان ــران عل ــد، فراگی ــم الهی ان ــمه عل ــع و سرچش ــوم منب معص
ــرادی  ــرورش اف ــن رویکــرد، پ ــان جــذب می شــدند. حاصــل ای ســوی امام
فقیــه، محــدث، مفســر و متکلــم و آشــنا بــه آموزه هــای اصیــل اســامی و شــیعی 
ــاب و راوی  ــوان اصح ــه عن ــر ب ــی از 171 نف ــیخ طوس ــه ش ــه ای ک بود.1به گون
ــان، تعــدادی ایرانــی تبــار بودنــد و یــا بــه دلیــل  ــام می بــرد.2 از میــان آن امــام ن

1.ابوحمــزه ثمالــی ســعید بــن جبیــر، ســعید بــن مســیب، ابوخالــد كابلــی، جابربــن عبــداهلل بــن انصــاری، تنهــا 
ــخ، ص 157( شــماری از آن رجــال برجســته اند. )خضــری، تشــیع در تاری

2. طوســی، رجــال، ص 81-102(، بــرای آگاهــی از شــاگردان و اصحــاب امــام بــرای نمونــه ر.ک: قرشــی، 
ج 2، ص 329-264.
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ســکونت طوالنی مــدت در شــهرهای ایــران، ایرانــی معرفــی شــدند کــه ذیــًا بــه 
ــه می شــود: ــا پرداخت ــی آن ه معرف

2-1- ابوخالد کابلی
ــل پایتخــت  ــهر کاب ــر اســت.1 زادگاه وی ش ــه کنگ ــب ب ــام او وردان و ملق ن
کنونــی افغانســتان بــود کــه از شــهرهای قدیمــی و پیــش از اســتقال افغانســتان 
)در حــدود 150 ســال قبــل(، همچــون ســایر مناطــق افغانســتان در حــوزه ایــران 
قــرار داشــت. از تبــار نیــاکان ابوخالــد کابلــی و از تاریــخ تولــد و وفاتــش اطــاع 
ــق  ــور دقی ــز به ط ــه نی ــه مدین ــرت او ب ــان هج ــت. زم ــت نیس ــی در دس دقیق
 مشــخص نیســت. امــا آن چــه مســلم اســت وی از معــدود یــاران امــام ســجاد
در ســال های آغازیــن امامــت آن حضــرت بــود. بنــا بــه اخبــاری، وی نخســت 
از طرفــداران محمدبن حنفیــه و کیســانی مذهب بــود؛ ولــی بــا راهنمایــی 
ــید و  ــرت رس ــت آن حض ــجاد، خدم ــام س ــاران ام ــل از ی ــن ام طوی یحیی ب
ــا پنــج نفــر از شــیعیان  ــد در زمــره ســه و ی ــه امامــت او معتقــد شــد.2 ابوخال ب
نخســتین امــام ســجاد دانســته شــده اســت. او در کنارســعید بــن جبیر، ســعید 
ــته  ــل3 هس ــن ام الطوی ــی اب ــم و یحی ــن مطع ــر ب ــن جبی ــد ب ــن مســیب، محم ب

ــد.  ــکیل می دادن ــجاد را تش ــام س ــیعیان در دوران ام ــی ش اصل
از ابوخالــد کابلــی نقــل شــده کــه امــام ســجاد در پاســخ ایــن ســؤال مــن 
ــان  ــا را امام ــل، آن ه ــد عزوج ــه خداون ــتند ک ــانی هس ــه کس ــر چ ــه اولی  االم ک
ــود:  ــت؟ فرم ــاخته اس ــب س ــا واج ــر آن ه ــان را ب ــرار داده و اطاعتش ــردم ق م
»امیرالمؤمنیــن علــی بــن ابیطالــب ســپس حســن ســپس حســین دو 
ــا  ــد«.4 گوی ــا منتهــی گردی ــه م ــر ب ــی طالــب ســپس ام ــن أب ــی ب ــد عل فرزن
ابوخالــد کــه در ترویــج مذهــب شــیعه کوشــا بــود و روایــات منقــول از ائمــه را 
 ــاره امامــت را ترویــج می کــرد، بــه علــت تبلیــغ از امامــت امــام ســجاد درب

1. كشی، رجال، ص 121.
2. محمدبن جریر طبری، دالئل االمامه، ص 92، كشی، همان، ص 120.

3. ر.ک: كشی، همان، ص 115.
4. صدوق، كمال الدین، ج 1، ص 319.
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ــت و  ــرار گرف ــن یوســف ثقفــی )حــک:75-95 ق(. ق ــب حجــاج ب ــورد تعقی م
ــن  ــه موط ــار ب ــد.1 او یک  ب ــاکن ش ــا س ــی در آن ج ــرد و مدت ــرار ک ــه ف ــه مک ب
اولیــه خــود کابــل مراجعــت کــرده و مجــدداً بــه حجــاز بازگشــته اســت.2 از وی 
روایاتــی دربــاره امامــت، صفــات اهــل بهشــت، صفــات مــردم بــد، کمال انســان، 
ــن شــخصیت بزرگــوار  ــه ای ــات اســتفاده می شــود ک نقــل شــده اســت. از روای
تــا پایــان عمــر در محضــر امــام مانــد و در مدینــه بــه خــاک ســپرده شــد. گویــا 
هــدف او از رفتــن بــه مدینــه، دیــدار بــا امامــش محمــد بــن حنفیــه بــوده اســت 
امــا وی هنگامــی کــه از زبــان او عظمــت امــام ســجاد را دریافــت بــه امــام 
گرایــش نشــان داد.3 ابوخالــد کابلــی بیشــتر عمــر خــود را در مدینــه نــزد امــام 
ــارف  ــش و مع ــان دان ــر آن ــرد و از محض ــپری ک ــن س ــجاد و صادقیی س

آموخــت.
2-2- فرزندان میثم تمار

دربــاره نســب آنــان اختــاف اســت. مطابــق نقلــی، میثــم اهــل آذربایجــان بود 
کــه بــه نواحــی عــراق هجــرت کــرد و در نهــروان ســاکن شــد. برخــی نیــز او 
ــه بنی اســدبن خزیمه  ــی از قبیل ــرده زن ــم ب ــد میث ــد.4 گوین ــوم کــرد می دانن را از ق
بــود کــه امیرمؤمنــان علــی او را خریــد و آزاد کــرد5 و او را بــه نــام اصلــی اش 
بــاز گردانــد و کنیــه اش را ابوســالم قــرار داد.6 به رغــم اختــاف در ملیــت میثــم، 
ــرده اســت: اوالً  ــه ک ــم ارائ ــودن میث ــرای ایرانی ب ــان، شــواهدی ب یکــی از محقق
امــام علــی در نخســتین دیــدارش بــا میثــم فرمــود: »پیامبــر بــه مــن خبــر 
ــًا ســخن  ــاده اســت«. ثانی ــام نه ــم ن ــان عجــم میث ــه زب ــو را ب ــادرت ت ــه م داد ک
عبیداهلل بن زیــاد )حاکــم عــراق در زمــان یزیــد( خطــاب بــه میثــم گفــت: 

1. كشی، ص 124.
2. همان، ص 123-121.

3. طبرسی، اعالم الوری، ج 2، ص 482.
4. محمدباقر بهبودی، میثم تمار، ص 5.

5. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج 2، ص 282.
6. محمدبن محمد مفید، االرشاد، ج 1، ص 333. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج 2، ص 291.
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ــز  ــام حســین نی ــا ام ــم ب ــن عجــم شایســته حکومــت اســت؟« 1 میث ــا ای »آی
مرتبــط بــود. گوینــد او بــرای دیــدار آن حضــرت بــه مدینــه رفــت؛ امــا موفــق 
ــه کوفــه اســیر و زندانــی شــد و  ــه ماقــات امــام نشــد و پــس از بازگشــت ب ب
ــه دار کشــیده  ــاد ب ــداهلل زی ــان عبی ــه فرم ــه ب ســرانجام در ســال شــصت در کوف

شــد2 و بــه شــهادت رســید. 
 منابــع رجالــی شــیعه افــزون بــر میثــم کــه او را از یــاران صدیــق امــام علی
ــی،  ــح، عل ــد، صال ــه: محم ــد ک ــر کرده  ان ــی ذک ــرای او فرزندان ــته اند، ب دانس
ــاب  ــران از اصح ــد عم ــان مانن ــی از آن ــد. برخ ــزه از آن جمله ان ــعیب و حم ش
امــام ســجاد 3 و برخــی دیگــر از آنــان را از یــاران ائمــه معرفــی کرده انــد.4 
همچنیــن نــوادگان میثــم هماننــد اســماعیل بــن شــعیب، یعقــوب بــن شــعیب، 
ــن  ــد ب ــن اســماعیل، محم ــی ب ــران، عل ــن عم ــن شــعیب، یوســف ب ــم ب ابراهی

ــاران ائمــه دانســته شــده اند.5 ــان حدیــث و ی ــز از راوی ــن شــعیب نی یعقــوب ب
2-3- سعیدبن فیروز

ــه ابوالبختــری مــوالی قبیلــة طــی در   وی مکنــی بــه ابوعمــران و مشــهور ب
کوفــه بــود. نــام پــدرش گویــای ایرانی تبــار بــودن ســعید اســت. وی از قاریــان 
و قیام کننــدگان بــر ضــد حجاج بن یوســف ثقفــی بــود کــه در ســال 83 ق پــس 
از نبــرد »دیــر الجماجــم« کــه منجــر بــه شکســت رهبــر قیــام، ابن اشــعث شــد، 
ــه قتــل رســید.6 شــیخ طوســی و عامــه حلــی، ســعید را  ــه دســتور حجــاج ب ب
از اصحــاب امــام علــی دانســته اند.7 در ایــن صــورت، وی از اصحــاب امــام 
ــث  ــعید راوی حدی ــد. س ــز می باش ــجاد نی ــام س ــدش ام ــین و فرزن حس

1. شیخ مفید، االرشاد، ج 1، ص 323.
2. همان، ص 323.

3. باقرشریف قرشی، حیاة االمام السجاد، ج 2، ص 314.
4. محمدحسین مظفر، میثم تمار، ص 82.

ــم، مركــز پژوهش هــای اســالمی صــدا و ســیما، 1378، ص 33- ــار ائمــه، مهــدی لطفــی، ق ــاران ایرانی تب 5. ی
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6. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 6، ص 292. احمدبن یحیی بالذری، انساب االشراف، ج 13، ص 371.
7. طوسی، رجال، ص 43.
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ــام  ــت.1 ام ــاس اس ــوذر و ابن عب ــی، اب ــلمان فارس ــی، س ــان عل از امیرمؤمن
صــادق از جملــه کســانی اســت کــه از ســعید حدیــث نقــل کــرده اســت.2

2-4- ثابت بن هرمز و فرزندش عمرو
ــز  ــز، نی ــام پــدرش ُهَریِْم ــدام3، لقبــش حــداد )آهنگــر( و ن  کنیــه وی ابوالِمْق
ــت  ــه جه ــی4 و ب ــه، کوف ــکونت در کوف ــبب س ــه س ــت او را ب ــده اس ــت ش ثب
اینکــه از موالــی بنی  عجــل بــوده اســت، ِعْجلــی و چــون ایرانــی بــوده، فارســی 
ــوم نیســت. شــیخ طوســی،  ــات وی معل ــد و وف ــان تول ــکان، زم ــد.5 م خوانده ان
ــته  ــادق دانس ــام ص ــر و ام ــام باق ــجاد، ام ــام س ــاب ام او را از اصح
ــام  ــل از ام ــه نق ــه و ب ــران بتری ــت را از س ــان، ثاب ــی رجال  شناس ــت.6 برخ اس
باقــر در شــمار منافقــان دانســته اند کــه بســیاری از مــردم را گمــراه ســاختند.7 
درعین حــال، کلینــی حدیثــی از امــام باقــر را بــه نقــل از او آورده اســت کــه 
ــا قــول بتری  مذهــب بــودن او منافــات دارد.8 شــاید وی در  بــه نظــر مامقانــی، ب
ــل  ــس از آن بازگشــته اســت. رجال  شناســان اه ــوده و پ ــر آن مذهــب ب ــاز ب آغ
ســنّت، ثابــت بــن هرمــز را ثقــه دانســته9 بنــا بــر نقــل نجاشــی ثابــت بــن هرمــز 
کتابــی را از امــام ســجاد روایــت کــرده کــه پســر ثابــت، عمــرو، نیــز آن را 
ــت را  ــن ثاب ــیعه عمروب ــان ش ــرده اســت. رجالی ــت ک ــدرش روای ــل از پ ــه نق ب
ــر و  ــام باق ــجاد، ام ــام س ــاب ام ــمار اصح ــدرش در ش ــون پ ــز همچ نی
امــام صــادق آورده انــد.10 برخــی رجالیــان امامــی، عمــرو را ثقــه و ممــدوح 
ــل ســنّت،  ــخ نویســان اه ــد. ابن  ســعد، از تاری ــف کرده ان و برخــی دیگــر تضعی

1. ابونعیم اصفهانی، حلیة االولیاء، ج 4، ص 383.
2. طوسی، رجال، ص 43.

3. نجاشی، رجال، ص 116، طوسی، رجال، ص 110، مزی، تهذیب الکمال، ج 34، ص 315.
4. بخاری، ج 2، جزء 1، قسم 2، ص 171، طوسی، همان، ص 129

5. طوسی، همان، ابن داوود حّلی، ص 60.
6. طوسی، همان، ص 110، 129، 173.

7. كشی، ص 232 ـ 233، 236، 390
8. مامقانی، تنقیح المقال، ج 1، بخش 2، ص 194

9. ابن حنبل، ج 3، ص 96، ابن ابی حاتم، ج 2، ص 459
10. برقی، ص 9، 11، 16، نجاشی، ص 290، ابن داوود حّلی، ص 144.
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ــش را در دوران  ــته و وفات ــد ندانس ــه معتم ــی و در نتیج ــیعه افراط ــرو را ش عم
ــر کــرده اســت. 1 خافــت هــارون عباســی )170 ـ 193( ذک

2-5- اسلم بن عمرو ترکی
ــخن  ــت از وی س ــدان جه ــا ب ــی در این ج ــت. ول ــهدای کرباس  وی از ش
گفتــه شــده کــه او غــام امــام ســجاد بــوده اســت. گفتــه شــده، پــدر اســلم 
 کــه در نواحــی قزویــن اســیر شــده بــود بــه کوفــه آورده شــد و امــام حســین
ــت  ــید. در نهای ــجاد بخش ــام س ــدش ام ــه فرزن ــرد و ب ــد و آزاد ک او را خری
ــن  ــا چنی ــید.2رجز او در کرب ــهادت رس ــه ش ــام ب ــورا در رکاب ام وی در عاش
گــزارش شــده: أَمیــری ُحَســیْن َو نِْعــَم ااْلمیــر، ُســروُر ُفــؤاَد البَشــیِر النَّذیــر.3 البتــه 
ــرای  ــلم ندانســته اند و رجــز دیگــری را ب ــن رجــز را از آن اس ــع ای بیشــتر مناب

ــد. وی آورده ان
2-6- ضحاک بن مزاحم

ــن و  ــانی بلخــی )م 102 ق(، از تابعی ــن مزاحــم خراس ابوالقاســم ضحــاک ب
مفســران مشــهور و جــزو شــاگردان امــام ســجاد دانســته شــده اســت.4 وی 
مدتــی در بلــخ ســکونت داشــت و گفتــه شــده امیرمؤمنــان علــی را دیــده و 
ــا امــام  از آن حضــرت روایــت نقــل کــرده اســت؛ امــا مشــهور آن اســت کــه ب

ــوده اســت.5 ــاران او ب ــاط داشــته و از ی ســجاد ارتب
2-7- طاووس یمانی

ــی،  ــاف خوالن ــه اخت ــی ب ــر یمان ــزون ب ــان و نســبش اف ــدرش کیس ــام پ  ن
ــه  ــی آورده شــده اســت6 کــه همگــی حاکــی از انتســاب او ب ــری و همدان حمی

1. شرح حال ثابت از دانشنامه جهان اسالم اقتباس و تلخیص شده است.
2. ســماوی، ابصــار العیــن، ص 112. شــیخ عبــاس قمــی، نفــس المهمــوم، ص 294. تنقیــح المقــال، ج 1، ص 

.125
3. سماوی، همان، ص 96-95

4. طوســی، رجــال، ص 116. ضحــاک مدتــی در بلــخ ســکونت داشــت و گفتــه شــده امیرمؤمنــان علــی را 
دیــده و از آن حضــرت روایــت نقــل كــرده اســت، امــا مشــهور آن اســت كــه وی بــا امــام ســجاد ارتبــاط 

داشــته و از یــاران او بــوده اســت )همــان، ص 94. مــزی، تهذیــب الکمــال، ج 13، ص 291(
5. همان، ص 94. مزی، تهذیب الکمال، ج 13، ص 291.

6. ابن حجر عسقالنی، تهذیب التهذیب، ج 5، ص 8.
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ــاء  ــاید وی از »ابن ــد. ش ــل می دانن ــی او را ایرانی االص ــت. برخ ــی اس ــل یمن قبای
یمــن« یعنــی زادگان ایرانــی بــوده اســت.1 طــاووس را کــه از مفســران برجســته 
ــی،  ــه نقل ــا ب ــمرده اند.2 بن ــجاد برش ــام س ــاب ام ــاگردان و اصح ــود از ش ب
ــو  ــاند.3 هم ــود نش ــوی خ ــرت را روی زان ــج، آن حض ــفر ح ــاووس در س ط
نقــل کــرده اســت کــه امــام ســجاد را در کنــار کعبــه و در حجــر اســماعیل 
مشــاهده کــرد کــه در ســجود خــود دعــای: عبیــدک بفنائــک، مســکینک بفنائــک، 
ــه  ــاووس از جمل ــرد.4 ط ــه می ک ــک را زمزم ــائلک بفنائ ــک، س ــرک بفنائ فقی
ــزرگ اهــل ســنت و در  ــان ب ــر اســت.5 طــاووس از محدث ــان حدیــث غدی راوی
عیــن حــال مــورد تأییــد رجال  شناســان فریقیــن اســت. او زبــان گویایــی داشــت 
ــل  ــش او در مقاب ــی زد. واکن ــود را م ــرف خ ــی ح ــه و پرده پوش ــدون واهم و ب
خلیفــه امــوی، هشــام بــن عبدالملــک -کــه در موســم حــج، احتــرام معمــول را 
روا نداشــته بــود- نیــز ذکــر حدیثــی در نکوهــش حاکمــان ســتمگر در حضــور 

ــه اســت.  منصــور عباســی از آن جمل
همچنیــن در ســفری کــه ســلیمان بــن عبدالملــک بــه مکــه داشــت، رجــاء بــن 
ــن  ــاووس در ای ــرد. ط ــم ک ــاووس را فراه ــا ط ــدار ســلیمان ب ــات دی ــوة، مقدم حب
ــر  ــان از ســیره پیامب ــه و انحــراف آن ــا و ســخت گیری های بنی امی ــه ظلم ه ــدار ب دی
و مخالفــت بــا قــرآن، اشــاره کــرد و از ســلیمان خواســت روش خلفــای پیشــین را 
ادامــه ندهــد. گوینــد طــاووس پــس از آنکــه عمــر بــن عبدالعزیــز بر مســند خافت 
نشســت، طــی نامــه ای بــه او نوشــت: »اگــر دوســت داری همــه کارهــای تــو خیــر 
باشــد، اهــل خیــر را بــه کار گیــر«. طــاووس را از زاهــدان دوران خــود برشــمرده اند. 
وی در پاســخ کســانی کــه نســبت بــه گوشه نشــینی او اعتــراض می کردنــد، بــدی 

مــردم و فســاد آن هــا را، دلیــل بــر انــزوای خــود می دانســت.
1. ابن خلکان، وفیات االعیان، ج 2، ص 502.

آل ابی طالــب، ج 4، ص 151 و 177.  مناقــب  ابن شهرآشــوب،  االرشــاد، ج 2، ص 143.  مفیــد،  2. ر.ک: 
محمدبن عبدالکریــم شهرســتانی، الملــل و النحــل، ج 1، ص 190، بحاراالنــوار، ج 26، ص 82.

3. مجلسی، همان، ج 46، ص 82.
4. فضل بن حسن طبرسی، إعالم الوری، ج 1، ص 487.

5. عبدالحسین امینی، الغدیر، ج 1، ص 66.
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2-8- عاصم بن ابی النجود اسدی
 او از اوالد ایرانیانــی دانســته شــده کــه خســرو انوشــیروان آنــان را بــه یمــن 
کثیربن عمروبن عبداهلل بن زادان بن فیروزان بن هرمــز  را  پــدرش  نــام  فرســتاد. 
ــام  ــر ام ــلمی و وی ب ــان س ــر ابوعبدالرحم ــرآن را ب ــم، ق ــد.1 عاص ــت کرده ان ثب
ــه  ــه ب ــته اند. البت ــجاد دانس ــام س ــاران ام ــرد. وی را از ی ــت می ک ــی قرائ عل
ــد.  ــام ســجاد باش ــاران ام ــه او از ی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد ب لحــاظ ســن بعی

ــد.2 ــزارش کرده ان ــری گ ــال 127 هج ــم را س ــت عاص ــان درگذش زم
2-9- صالح بن کیسان3

ــا  ــت: »آی ــین گف ــام حس ــه ام ــه ب ــه معاوی ــت ک ــده اس ــل ش از وی نق
ــه  ــدرت چ ــیعیان پ ــی ش ــدی  و اصحــاب او یعن ــن ع ــا ُحجــر ب ــا ب ــی م می دان
ــان را کشــتیم و  ــت: »آن ــد؟« گف ــم؟« آن حضــرت جــواب داد: »چــه کردی کردی
ــد و  ــین خندی ــام حس ــم.« ام ــاز خواندی ــان نم ــر آن ــم و ب ــن کردی ــد کف بع
گفــت: »مســلمانان خصــم تــو باشــند، ای معاویــه! مــا اگــر پیــروان تــو را بکشــیم 
ــم.« ــن می کنی ــه دف ــم و ن ــاز می خوانی ــان نم ــر آن ــه ب ــم و ن ــن می کنی ــه کف ن

2-10- مهران
ــی مشــاهده می شــود کــه مهــران از آن  ــام، تعــدادی موال ــاران ام ــان ی  در می
جملــه اســت. وی از موالــی امــام ســجاد بــود کــه به دســت آن حضــرت آزاد 
شــد. گفته شــده امــام ســجاد در مدینــه هــزار بــرده را آزاد کــرد.4 در مــدت 
ــک  ــد، از نزدی ــی می کردن ــرت زندگ ــزل آن حض ــردگان در من ــه ب ــال ک یک  س
ــم و تقــوای او آشــنا می شــدند و طبیعــی  ــا شــخصیت علمــی و اخاقــی عظی ب
ــه شــخص و  ــه ای شــدید نســبت ب ــان عاق ــوب بســیاری از آن ــه در قل ــود ک ب
ــن آزاد  ــی از ای ــک، برخ ــدون ش ــد. ب ــدا می ش ــت پی ــر اهل بی ــرز تفک ط
ــه هــر روی، مهــران جــد دوم حســن  ــد.5 ب شــدگان را ایرانیــان تشــکیل می دادن

1. ابن جزری، غایه النهایه فی طبقات القراء، ج 1، ص 444.
2. ر.ک: ابن طلحه شافعی، مطالب السئول، ص 119.

3. عزیزاهلل عطاردی، مسند االمام الشهید، ج 3، ص 363.
4. عبدالعزیز سید االهل، زین العابدین، ص 67. سیدمحسن امین عاملی، اعیان الشیعه، ج 1، ص 63.

5. درباره رفتار امام سجاد با بردگان ر.ک: عبدالعزی سید االهل، زین العابدین، ص 55.
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و حســین فرزنــدان ســعید اهــوازی اســت کــه وثــوق علمــی آنــان مــورد تأییــد 
ــن ســعید را 30 عــدد نوشــته اند کــه بیشــتر  ــار حســین ب واقــع شــده اســت. آث
ــرادرش  ــه ب ــوط ب ــای مرب ــوده اســت. نگارش ه ــیر ب ــه و تفس ــاره فق ــا درب آن ه
حســن نیــز بیشــتر در حــوزه تفســیر بــود.1 برخــی بــه اشــتباه حســن و حســین 
ــام  ــان ام ــعید را از موالی ــد حسین بن س ــد فرزن ــوازی، و احم ــعید اه ــدان س فرزن
ســجاد دانســته اند؛ امــا در بعضــی منابــع، تصریــح شــده کــه حسین بن ســعید 
از معاصــران امــام رضــا تــا امــام هــادی بــود. حســین و بــرادرش حســن، 
ــد. حســین ســرانجام در  هــر دو در علــم و فقــه از ســرآمدان عصــر خــود بودن

قــم درگذشــت. کتــاب الحــدود را بــه او نســبت داده انــد.2
2-11- ابان بن فیروز

 ایرانــی بــودن ابواســماعیل ابــی عیــاش ابــان بــن فیــروز عبــدی بصــری3 از 
نــام پــدرش پیداســت. وی اهــل فــارس و از نوبندجــان )میــان شــیراز و فســا( و 
مــوالی عبدالقیــس بصــری بــود.4 نســبت عبــدی اشــاره بــه قبیلــه عبدالقیــس دارد 
کــه بــه تشــیع مایــل بودنــد؛ ازایــن  رو، ابــان را عبــدی گفته انــد. عنــوان بصــری 
نیــز بــه خاطــر اقامــت رســمی و دائمــی ابــان در آن شــهر اســت. از تاریــخ تولــد 
و دیگــر جزئیــات زندگــی ابــن ابــی عیــاش اطاعــی در دســت نیســت. شــیخ 
طوســی وی را از یــاران امــام ســجاد و صادقییــن بــر شــمرده اســت.5 ابان 
پــس از فــرار ســلیم بــن قیــس هالــی از تعقیــب حجــاج بــن یوســف ثقفــی، در 
فــارس میزبــان ســلیم شــد.6 گویــا در مدتــی کــه ســلیم بــا ابــان بــود، روایاتــی از 
امــام علــی، ســلمان و ام  ســلمه بــرای ابــان نقــل کــرد کــه موجــب رهنمــون 

1. كشی، اختیار معرفة الرجال، ص 557 و 595.
2. ر.ک: آقابــزرگ تهرانــی، الذریعــه، ج 6، ص 296. هاشــم معــروف الحســنی، ســیرةاالئمه االثنــی عشــر:، ج 3، 

ص 499. عزیــزاهلل عطــاردی، مســند االمــام الصــادق، ج 22، ص 201.
3. سلیم بن قیس، اسرار آل محمد، ترجمه و تحقیق انصاری زنجانی، الهادی، 1419. چ 3، ص 126.

4. ابن حجر، تهذیب التهذیب، ج 1، ص 123
5. طوسی، رجال، ص 109، 126، 164

6. مامقانی، تنقیح المقال، ج 3، ص 6 و 7
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شــدن وی بــه مکتــب اهل بیــت شــد.1 ابــان بــه هنــگام مــرگ ســلیم بنــا بــه 
ــه حســن  ــا را در بصــره ب ــه آن ه ــته های او شــد2 ک ــده دار نوش ــت وی عه وصی
بصــری نشــان داد و او ایــن مکتوبــات را تأییــد کــرد. گفتــه شــده ابــان در ســفر 
ــان داد  ــه آن حضــرت نش ــلیم را ب ــاب س ــدار و کت ــجاد را دی ــام س حــج ام
ــث بســیاری  ــان روای حدی ــت اهل بیــت دانســت. اب ــا را روای ــام آن ه ــه ام ک
از صحابــه و تابعیــن ماننــد انــس بــن مالــک و ســعید بــن حبیــر اســت.3 از ابــان 

ــد. نیــز کســان بســیاری حدیــث نقــل کرده ان
ــد و  ــه ابــان ندارن ــی ب ــر مثبت ــیعه و ســنی، نظ رجال  شناســان اعــم از ش
برخــی منابــع او را در حفــظ حدیــث ضعیــف دانســته اند. البتــه علمــای شــیعی 
ــه او  ــری ب ــت بی مه ــد و عل ــق او بپردازن ــه توثی ــا ب ــد ت ــاش کرده ان ــر، ت متأخ
ــدان و  ــان را از عاب ــان، اب ــد ابن  حب ــه کســانی مانن ــد. البت ــودن او بدانن را شــیعه ب
زاهــدان دانســته و ســفیان بــن عیینــه بــه نقــل از مالــک بــن دینــار او را طــاووس 
ــری  ــا 140 قم ــال128، 138 و ی ــان در س ــرانجام اب ــت. س ــب داده اس ــراء لق الق
درگذشــت.4 همین طــور کــه گفتــه شــد بیش تریــن شــهرت ابــن ابــی عیــاش در 
نــزد شــیعیان، روایــت وی از ابوصــادق ُســَلیم بــن قیــس عامــری هالــی کوفــی 

اســت کــه از یــاران امــام علــی بــود.
2-12- اسماعیل بن عبدالرحمان

ــی  ــه از بن ــر مخرم ــب دخت ــان زین ــان و از موالی ــزرگان اصفه ــدرش از ب  پ
ــه  ــد و بعــد ب ــه متول ــود. اســماعیل در مدین ــا بنی هاشــم ب مطلــب و هم پیمــان ب
کوفــه هجــرت کــرد؛ ازایــن رو، بــه ســدی لقــب گرفــت کــه بــر درگاه )ُســده( 
ــام ســجاد و  ــمار اصحــاب ام ــه می نشســت.5 وی در ش ــع کوف مســجد جام
صادقییــن و شــیعی و یــا متمایــل بــه ایــن مذهــب بــود. ازایــن رو، تفســیر او 

1. سلیم بن قیس، همان، ص 194
2. همان، ص 195

3. مزی، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال،.
4. ابن حجر، تهذیب التهذیب، ج 1، ص 99.

5. قریشی، اصحاب ایرانی ائمه اطهار، ص 98.
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از ســوی کســانی ماننــد شــعبی مــورد پذیــرش نبــود.1
2-13- یحیی بن یعمر عدوانی2

ــرآن را  ــه ق ــت ک ــی اس ــتین کس ــلیمان نخس ــه اش ابوس ــه کنی ــهور ب وی مش
ــی زادگاه وی را  ــت. برخ ــاف اس ــت او اخت ــاره ملی ــرد.3 درب ــذاری ک نقطه گ
ــه  ــره ک ــاکن بص ــواز و س ــد اه ــته اند. متول ــره دانس ــا بص ــواز و ی ــان، اه خراس
اصالتــًا ایرانــی و شــیعه بــود.4 وی در خراســان از قاریــان مشــهور بــود و منصــب 

ــته اند. ــان دانس ــات وی را در خراس ــت. وف ــاوت داش قض
ــن یوســف ثقفــی حاکــم  ــی نوشــته اند کــه حجــاج ب دانشــمندان علــوم قرآن
ــرای حــروف متشــابه نشــانه هایی وضــع  ــه ب عــراق از نویســندگان خواســت ک
کننــد. یحیــی بــن یعمــر عدوانــی قاضــی خراســان و نضربــن عاصــم لیثــی کــه 
ــه  ــود ب ــتاد خ ــه کار اس ــد در ادام ــی بودن ــود دؤل ــاگردان ابواالس ــر دو از ش ه

ــد.5 ــت زدن ــرآن دس ــابه ق ــروف متش ــذاری ح ــام و نقطه گ اعج
2-14- سلمه بن دینار مدنی

ــی  ــوالی بن ــا م ــی ی ــن ســفیان مخزوم ــوالی اســود ب ــه او ابوحــازم و م  کنی
ــته  ــجاد دانس ــام س ــاران ام ــاب و ی ــود. وی از اصح ــل ب ــث و ایرانی االص لی
ــود  ــای خ ــب کفش ه ــه مراق ــدار ک ــه: »آن مق ــخن را ک ــن س ــت.6 ای ــده اس ش
ــد  ــازم، زاه ــد. ابوح ــبت داده ان ــه او نس ــید« ب ــود باش ــن خ ــان دی ــتید نگهب هس
پیشــه، اهــل موعظــه و نیــز بــا شــهامت بــود چنان کــه درخواســت ســلیمان بــن 
ــرای ماقــات را نپذیرفــت.7 زمــان درگذشــت وی را ســال  عبدالملــک امــوی ب

135 قمــری دانســته اند.8

1. طوسی، رجال، ص 161، ذهبی، میزان االعتدال، ج 1، ص 336.
2. ابن خلکان، وفیات االعیان، ج 72، ص 226.

3. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 7، ص 48. حسن صدر، تأسیس الشیعه، ص 65.
4. ابن خلکان، وفیات االعیان، ج 72، ص 226..

5. جوان آراسته، درسنامه علوم قرآنی، ص 321.
6. طوسی، رجال، ص 91. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص 82.

7. مزی، تهذیب الکمال، ج 1، ص 279.
8. صدر، تأسیس الشیعه، ص 37 به نقل از اصحاب ایرانی ائمه اطهار، ص 101..
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2-15- قاسم بن عوف شیبانی
رجال  شناســان برقــی او را از اصحــاب امــام ســجاد شــمرده اســت. شــیخ 
طوســی نیــز وی را از کســانی دانســته کــه نــزد آن حضــرت و عمویــش محمــد 
ــه  ــترآباد و از قری ــل اس ــًا اه ــا اصالت ــود. 1 گوی ــد ب ــت و آم ــه در رف ــن حنفی ب

خــوارزم آن جــا بــود.
2-16- اسحاق بن یسار مدنی مطلبی مخرمی2

وی پــدر محمــد بــن اســحاق صاحــب واقــدی و مولــی قیــس بــن مخرمــه از 
ــد عیــن  ــن ولی ــد ب ــود. در ســال دوازده هجــرت هنگامــی کــه خال بنی  مطلــب ب
التمــر در عــراق را فتــح کــرد، عــده ای را اســیر کــرد کــه یســار از آن جملــه بــود. 
ــد.3  ــب درآم ــن َمْخَرمة  بن  مّطل ــس ب ــی قی ــه بردگ ــد و ب ــه آورده ش ــه مدین وی ب
ــام  ــاب ام ــن از اصح ــجاد و همچنی ــام س ــاب ام ــی او را از اصح شیخ  طوس
باقــر شــمرده اســت.4 فرزنــد اســحاق، محمــد بــه دلیــل نقــل فضایــل علــی 
ــم  ــیع مته ــه تش ــنی ب ــای س ــی علم ــط برخ ــیره اش، توس ــب، در س ــن ابی طال اب

شــده اســت.5
2-17- حبیب بن معلی سجستانی

 نــام پــدرش را علــی ثبــت کرده انــد. شــیخ طوســی او را از جملــه اصحــاب 
ــی  ــود ول ــوارج ب ــدا از خ ــده او ابت ــه ش ــت.6 گفت ــمرده اس ــجاد ش ــام س ام
بعدهــا از آن روی گــردان شــد و از اصحــاب صادقییــن و از مازمیــن آن دو 

گردیــد.

1. برقی، محمدبن خالد، طبقات الرجال، ص 46. طوسی، رجال، ص 119.
2. حیاة االمام زین العابدین، ج 2، ص 277.

3. بالذری، فتوح البلدان، ص 248.
4. طوســی، رجــال، ص 123، تحلیلــی از زندگانــی امــام ســجاد )جلــد 2(، باقــر شــریف قرشــی، ترجمــه محمــد 

رضــا عطائــی، كنگــره جهانــی حضــرت رضــا چــاپ 1372.
5. جعفریان، رسول، سیره رسول خدا، ص 47.

ــان  ــی، اعی ــن عامل ــن امی ــال، ص 113. سیدمحس ــی، رج ــال، ص 307. طوس ــة الرج ــار معرف ــی، اختی 6. كش
الشــیعه، ج 4، ص 556.
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3� شهربانو
در پایــان، از مــادر امــام ســجاد کــه بنــا بــر مشــهور تبــار ایرانــی داشــته 
اســت، ســخن گفتــه می  شــود. بــه موجــب برخــی گزارش هــا کــه جــای تأمــل 
جــدی دارد، حضــرت امــام حســین بــا یــک شــاهزاده خانــم ایرانــی ازدواج 
کــرد کــه نامــش بــه اختــاف شــهربانو،1 شــاه زنــان،2 جهانشــاه، شــهرناز، جهــان 
ــد.3 در  ــت کرده ان ــهربانو ثب ــام وی را ش ــهور ن ــت. مش ــده اس ــره آم ــه وغی بانوی
ــی  ــر قطع ــوان نظ ــه، نمی ت ــات صورت گرفت ــم تحقیق ــوص، علی رغ ــن خص ای
ارائــه کــرد؛ هرچنــد اصــل خبــر، شــهرت بــه ســزایی دارد و در کهن تریــن متــون 
شــیعی، همچــون وقعــة صفیــن، تاریــخ یعقوبــی، بصائــر الدرجــات و در تاریــخ قــم 
- کــه همگــی در قــرن ســوم و چهــارم هجــری تألیــف شــده اند ـ آمــده اســت. 
در کتــاب کافــی نیــز از امــام صــادق داســتان ایــن ازدواج نقــل شــده اســت.4 
همین طــور قاضــی نعمــان نیــز در قــرن چهــارم، ایــن گــزارش را آورده اســت.5 
ــن العــرب  ــه م ــن، فخیرت ــوان »ابن الخیرتی ــا عن ــام ســجاد ب ــاره، از ام دراین ب
ــاد شــده اســت.  القریــش و مــن العجــم الفــارس و کانــت امــه ابنــه کســری« ی
شــعری هــم بــه ابواألســود دوئلــی )م 69 ق( از یــاران امــام علــی منســوب 
اســت کــه دربــاره امــام ســجاد ســروده شــده اســت: »و ان غامــا بین کســری 

و هاشــم ...«.6
بــه نظــر می رســد دربــاره مــادر امــام ســجاد فقــط می تــوان پذیرفــت کــه 
زنــی وابســته بــه یکــی از خاندان هــای مهــم ایرانــی بــوده اســت کــه می توانســته 
از خاندان هــای ساســانی باشــد کــه نوعــًا در تمامــی مراکــز و ایالت هــا، قــدرت 
را بــه دســت داشــته اند؛ امــا اثبــات اینکــه وی دختــر کســرا )یزگــرد ســوم( بــوده، 

1. جعفرمرتضی عاملی، دراسات و بحوث فی التاریخ و االسالم، ج 1، ص 64.
2. مجلسی، بحارالنوار، ج 49، ص 102.

3. میرزا حسین نوری، مستدرک الوسایل، ج 15، ص 457.
4. محمدبن یعقوب كلینی، الکافی، ج 2، ص 369.

5. قاضی نعمان، شرح االخبار، ج 3، ص 266.
6. خزعلی، موسوعة االمام الهادی 7، ج 1، ص 408.
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ــراودات و شــخصیت دادِن  ــِش م ــوان نق ــن، نمی ت ــا وجــود ای دشــوار اســت.1 ب
ــه هــر روی،  ــان منکــر شــد. ب ــا آن ــان ب ــه عجــم را در آشــنایی ایرانی اهل بیــت ب
 ایــن ازدواج در صــورت صحــت وقوعــش و دیگــر مــوارد ازدواج اهل بیــت
بــا کنیــزان، بی تردیــد در آشــنایی و داشــتن مناســبات میــان ایشــان نقــش داشــته 

اســت و خــود نوعــی ارتبــاط و تعامــل بــوده اســت.
ــا و  ــتان، آن را زاده پنداره ــن داس ــهرت ای ــم ش ــان، به رغ ــی از محقق برخ
افســانه ها دانســته اند و آورده انــد کــه منابــع شرح حال نویســی و تاریــخ نویســان 
بــدون کاوش و نقــد، ســخنان پیشــینیان را پذیرفته انــد.2 شــاید بــدان جهــت کــه 
ــان  ــد آن ــد قص ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــی نمی دیده ان ــد علم ــور نق ــتان را در خ داس
کــه ایــن حکایــت را ثبــت کــرده و یــا آن را تبلیــغ کرده انــد، ایــن بــوده اســت 
کــه می خواســته اند پلــی محکــم میــان ایرانیــان و آل علــی بزننــد و بــه یــک 
معنــا ادعــا کننــد امــام حســین دامــاد ایرانیــان اســت؛ امــا پذیــرش ایــن ادعــا 
آســان نیســت. متأســفانه جریــان ایــن ازدواج دســتاویزی بــر ضــد شــیعه شــده 
ــت  ــان، مستشــرقان، عل ــع آن ــه تب اســت و آن دســته از مغرضــان اهل ســنت و ب
گرایــش ایرانیــان بــه تشــیع را ناشــی از ایــن ازدواج دانســته اند. امــا ادعــای آنــان 

ــه نظــر می رســد: ــکار و مخــدوش ب ــر قابل ان ــل زی ــه دالی ب
1. برخــی ازدواج امــام حســین بــا شــهربانو را از اســاس منکرنــد و آن را 

ــا داده هــای تاریخــی ســازگار نمی داننــد. ب
ــد.  ــرب بوده ان ــه ع ــیعیان اولی ــاز و ش ــیعه حج ــتگاه ش ــد خواس 2. بی تردی
ــب  ــه مکات ــان ب ــیاری از ایرانی ــامی بس ــه اس ــرون اولی ــه در ق ــر آن ک ــزون ب اف
ــنت،  ــل س ــان اه ــا و محدث ــتر فقه ــه بیش ــد، چنان ک ــیعی روی می آوردن ــر ش غی
ایرانــی هســتند؛ بنابرایــن پذیــرش و اقبــال بــه تفکــر شــیعی در میــان عــده ای از 
ــس از  ــت و پ ــب اهل بی ــوح مکت ــه و وض ــول جاذب ــاِن آن روزگار، معل ایرانی

ــد. ــور کرده ان ــیعه تص ــان ش ــه مغرض ــه آنچ ــود و ن ــه آن ب ــکل گیری اولی ش
3. خبــر ازدواج یــاد شــده ازایــن رو کــه در سلســله روات آن فــردی بــه نــام 

1. رسول جعفریان، حیات فکری سیاسی امامان شیعه، ص 259.
2. ابن عنبه حسنی، عمدة الطالب، ص 192. علی بن عیسی اربلی، كشف الغمه، ج 2، ص 317.
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عمروبن شــمر کــه مــورد وثــوق نیســت قــرار داد، ضعــف ســندی دارد.
4. گویــا در ســاختن ایــن داســتان دســت شــعوبیه در کار بــوده اســت. و آن 
در عصــر جنبش هــای ملــی ایرانیــان در مقابــل عــرب ســاخته و پرداختــه شــده 
ــد ایدئولوژیــک و تبــاری خــود را  ــان می خواســته اند پیون اســت. در واقــع ایرانی
ــا و  ــلطه جویی های عرب ه ــا س ــد ت ــظ کنن ــوی آن حف ــاخه عل ــام و ش ــا اس ب
ــا آن مبــارزه کننــد. نژادپرســتی های برخــی از آنــان )ماننــد امویــان( را نفــی و ب
5. یزدگــرد ســوم دختــران و زنانــش را همــراه خــود می بــرد. آنــان در کجــا 
ــض و  ــد و نقی ــای ض ــد؟ گزارش ه ــلمانان در آمدن ــارت مس ــه اس ــه ب و چگون

آشــفتگی آنــان موجــب تردیــد در اصــل داســتان اســت.
ــا  ــه برخــی گزارش ه ــی ک ــد؛ در حال ــح ش ــان فت ــان عثم ــان در زم 6. خراس

ــد. ــر می دانن ــان عم ــه زم ــوط ب ــن ازدواج را مرب ای
7. ایــن ازدواج در صورتــی کــه در زمــان خافــت عمــر اگــر چه در ســال های 
آخــر آن انجــام شــده باشــد، تولــد امــام ســجاد در آن دوره درســت به نظــر 
نمی رســد و بــا دیگــر داده هــای تاریخــی دربــاره آن حضــرت ســازگاری نــدارد؛ 

از جملــه آنکــه مشــهور ســن آن حضــرت را در کربــا 24 ســال می داننــد.
ــن  ــل ای ــت در نق ــیعی اس ــدث ش ــته ترین مح ــه برجس ــی ک ــوم کلین 8. مرح
ــز دیگــر. ــه چی ــار وثاقــت راوی نظــر داشــته اســت و ن ــه اعتب داســتان، فقــط ب

9. شــاید رقابــت ســادات حســینی و حســنی موجــب شــده تــا روایــت شــود 
خلیفــه عثمــان یکــی از دختــران یزگــرد را بــه امــام حســن و دیگــری را بــه 

امــام حســین بخشــید.1

نتیجه
ــزرگ  ــای ب ــفتگی و بحران ه ــا دوره آش ــجاد ب ــام س ــت ام  دوران امام
ــر آن  ــان در عص ــدد اموی ــیطره مج ــا س ــود. ب ــان ب ــی همزم ــی و اجتماع سیاس
ــان و  ــا مخالف ــن ب ــت خش ــاذ سیاس ــام و اتخ ــان اس ــام جه ــر تم ــرت ب حض
ــد. رســول  ــه بع ــی علی بن الحســین، ص 121 ب ــن داســتان ر.ک: ســیدجعفر شــهیدی، زندگان ــد ای ــاره نق 1. درب

جعفریــان، حیــات فکــری سیاســی امامــان شــیعه، ص 259.
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ــادی،  ــتین و اعتق ــیعیان راس ــم ش ــداد ک ــت و تع ــا اهل بی ــان ب ــمنی ایش دش
روابــط انــدک شــیعیان از جملــه معــدود ایرانیــان بــا امــام ســجاد در تنگنــای 
ــز  ــوره و نی ــه من ــس درس آن حضــرت در مدین ــود. مجل ــه ب ــرار گرفت شــدید ق
ســلوک معنــوی وی، جوینــدگان علــم و دانــش را از اقصــا نقــاط بــه محضــرش 
ســوق مــی داد. برخــی ایرانیــان نیــز بــا حضــرت آشــنا شــدند و در زمــره اصحاب 
او قــرار گرفتنــد. در عصــر امــام ســجاد کانون هــای شــیعی در ایــران هنــوز 
شــکل نگرفتــه بودنــد. قــم و اهــواز شــاید از نخســتین کانون هــای شــیعی باشــند 
ــام  ــا ام ــا ب ــاط آن ه ــا از ارتب ــد ام ــان در حــال شــکل گیری بودن ــن زم ــه در ای ک
گزارشــی در دســت نیســت. تنهــا تعــدادی ایرانــی در زمــره اصحــاب و راویــان 
امــام ســجاد بودنــد کــه بالطبــع بــا آن حضــرت در ارتبــاط بودنــد. ابوخالــد 
کابلــی، برخــی از فرزنــدان میثــم تمــار، ابــان بــن ابــی عیــاش، مهــران، ســعید بــن 
فیــروز و ضحــاک بــن مزاحــم بلخــی از آنــان هســتند کــه غالبــًا مذهــب شــیعی 
ــل اهل بیــت در  ــه ســهم خــود در انتشــار فضائ ــان ب ــد این ــی تردی داشــتند. ب
میــان ایرانیــان و گروانــدن ایشــان بــه مکتــب اهل بیــت دارای نقــش بودنــد.
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مفیــد، محمدبن محمــد عکبــری، االرشــاد فــی معرفــة حجــج اهلل علــی العبــاد، 

قــم: کنگــره شــیخ مفیــد، 1413 ق.
مقدســی، یــداهلل؛ بازپژوهشــی تاریــخ والدت و شــهادت معصومان؛ پژوهشــگاه 

علــوم و فرهنگ اســامی، قــم: 1392.
موســوی مقــرم، عبدالــرزاق، زندگانی امــام زین العابدیــن، ترجمه حبیــب روحانی، 

مشــهد: آســتان قــدس رضوی، بنیــاد پژوهش هــای اســامی، چــاپ اول، 1374.
ــران:  ــوش؛ ته ــاش آذرن ــس، حســین؛ اطلــس تاریــخ اســلام؛ ترجمــه آذرت مون

ــای مســلح، 1385. ــی نیروه ــازمان جغرافیای ــارات س انتش
نصر سید حسین )زیر نظر(، اطلس تاریخی ایران، تهران، دانشگاه تهران،

ــم،  ــاپ شش ــی؛ چ ــخ یعقوب ــوب  )م 284 ق(؛ تاری ــن ابی یعق ــی، احمدب یعقوب
ــادر، 1415. ــروت، دار ص بی



جایگاه هنر تالوت و تأثیرات آن در سیره امام سجاد
بررسی سندی و داللی حدیث واکنش آبرسانان به تالوت امام سجاد

داوودخلوصی1
میالداسماعیلیان2
سمیهطاهری3

چکیده
حدیــث چگونگــی تــاوت امــام ســجاد و واکنــش مــردم 
بــه آن، از جملــه آبرســانان، از زمــره احادیــث مشــهوری اســت 
کــه در کتــب معتبــر امامیــه مــورد توجــه واقــع شــده اســت. در 
ایــن مقالــه، پــس از بررســی ســندی روایــت مذکــور ضعــف 
ســندی آن روشــن می  شــود. ولــی از آن  جایــی کــه حدیــث بــا 
قرائنــی داخلــی و خارجــی تقویــت شــده اســت، بــا بررســی 
ــی و  ــت، چرای ــا کیفی ــده ت ــر آن ش ــعی ب ــی، س ــق دالل عمی
نقــش تــاوت ســازنده امــام ســجاد در جامعــه آن روز بــه 

تصویــر کشــیده شــود.
واژگان کلیدی: خشوع، صوت، تأثیر تالوت، قرائت.

1� مقدمه
ــانگر درک  ــه، نش ــک از ائم ــر ی ــی ه ــی و سیاس ــرایط اجتماع ــی ش  بررس
صحیــح از شــرایط جامعــه خویــش اســت؛ کــه آن بزرگــواران، بــا عنصــر تبلیغــی 
ــد. شــرایط  ــه اهــداف مقــدس خویــش از آن بهــره برده ان و مبارزاتــی در نیــل ب

1. دانشجوی دكتری علوم قرآن وحدیث، پردیس بین  الملل دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد.
2. فارغ  التحصیل كارشناسی عمران، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد مشهد.

3. دانشجوی دكتری علوم قرآن و حدیث، پردیس بین الملل دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد.
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ــر آن  ــجاد را ب ــام س ــی، ام ــامان فرهنگ ــاع نابه  س ــی و اوض ــخت سیاس س
 ــت ــاب اهل بی ــگ ن ــاعه فرهن ــرد در اش ــه ف ــر ب ــیوه ای منحص ــا ش ــت ت داش
ــز در مقابلــه  ــا حاکمــان وقــت، نقــش مهمــی را نی ــارزه ب ــده و ضمــن مب برگزی
با جریان هــای منحــرف فرهنگــی ایفــا کنــد. یکــی از مســائل فرهنگــی 
قابل توجــه در دوران ســید الســاجدین، گســترش خوانندگــی و خنیاگــری و 
ــه طبقــات اجتماعــی حتــی  ــود کــه کلی بهره گیــری از آالت مبتــذل موســیقایی ب
عابــدان و زهــاد را بــه ســوی خــود کشــانده بــود. امــام نیــز در جبهــه مقابــل، بــا 
بهره گیــری از صــوت ملکوتــی خویــش و همــراه ســاختن آن بــا آیــات دل انگیــز 
ــه  ــان جامع ــر مردم ــی نظ ــه، به صــورت قابل توجه ــای عارفان ــرآن و مناجات ه ق
خویــش را به ســوی خــود معطــوف ســاخته و روان ایشــان را بــا موســیقی الهــی 

ســیراب نمودنــد.
ــه، ضمــن بررســی روایــات وارده پیرامــون تأثیــر تــاوت امــام  در ایــن مقال
بر مردمــان عصــر، تــا حــدودی بــه آثــار و چگونگــی و چرایــی اســتفاده از ایــن 
ابــزار هنــری توســط امــام پرداختــه شــده اســت و ضمــن بررســی ســندی روایت 
ویــژه در ایــن بــاب، متــن روایــت از جنبــه داللــی و فضــای تاریخــی نیــز مــورد 

کنــکاش قــرار گرفته اســت.

2� حدیث موردنظر در منابع شیعه
 قدیمی تریــن اثــری کــه حدیــث مزبــور را در خــود جــای داده اســت کتــاب 

ــه نقــل می کنــد: شــریف کافــی اســت. شــیخ کلینــی حدیــث را این گون
ــاِل َعــْن َعلِــی بـْـِن ُعْقبـَـَة َعــْن َرُجــٍل َعــْن أَبـِـی َعْبِد   َســْهُل بـْـُن ِزیــاٍد َعــِن الَْحجَّ
ــْرآِن َو  ــًا بِالُْق ــاِس َصْوت ــَن النَّ ــیِن أَْحَس ــُن الُْحَس ــی بْ ــاَل: كاَن َعلِ ِ قَ اهللَّ
 ــٍر ــُه َو كاَن أَبُوَجْعَف ــَمُعوَن قَِراَءتَ ــِه یْس ِ ــوَن بِبَاب وَن فَیِقُف ــرُّ ــقَّاُءوَن یُم كاَن السَّ

أَْحَســَن النَّــاِس َصْوتــًا. 
ــه  ــین از هم ــن الحس ــی ب ــرت عل ــد: حض ــادق فرمودن ــام ص ام
مردمــان خوش آوازتــر بــه قــرآن بــود و ســقاها کــه از در خانــه آن حضــرت 
 ابوجعفــر و  می شــنیدند  را  قرائتــش  و  می ایســتادند  می گذشــتند، 
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ــود.1  ــردم از لحــاظ صــوت ب ــن م بهتری
ــی  ــه کلین ــه همــان شــکلی ک ــث را ب ــز حدی ــان و شــارحان متأخــر نی محدث
ــن  ــه ای ــد؛ از جمل ــو کرده ان ــود بازگ ــی خ ــار حدیث ــت در آث ــرده اس ــل ک نق
ــرح  ــی؛  ش ــی مجلس ــته محمدتق ــن2  نوش ــه المتقی ــه: روض ــوان ب ــا می ت کتاب  ه
الکافــی- الاصــول و الروضــه3 نوشــته محمــد صالــح مازندرانــی؛ الوافــی4 و تفســیر 
صافــی5  نوشــته  مــأ محســن فیــض کاشــانی؛ وســایل الشــیعه نوشــته شــیخ حــر 
ــته  ــالکین7  نوش ــاض الس ــر مجلســی و  ری ــته محمدباق ــوار6 نوش ــی؛ بحارالان عامل

ــود. ــاره نم ــی اش ــر مدن ــان کبی ــید علی خ س

3� بررسی سندی حدیث
ــه آن  ــی ب ــی در کاف ــه شــیخ کلین ــد ک ــث، نشــان می ده  بررســی ســند حدی

ــق نقــل شــده اســت.  ــن طری اشــاره دارد8 و در شــیعه تنهــا از همی
عــده مــن اصحابنــا، عــن ســهل بــن زیــاد آدمــی، عــن الحجــال عــن علــی 
بــن عقبــه، عــن رجــل، عــن ابــی عبــداهلل. البتــه قابــل ذکــر اســت کــه کلینــی بــه 
ــا" را حــذف نمــوده اســت و  ــه احادیــث قبلــی، عبارت"عــده مــن اصحابن قرین
حدیــث را بــدون آن نقــل کــرده اســت. آنچــه در ســند روایــت، جــای تأمــل و 
واکاوی بیشــتر اســت برخــی اصطاحــات و نــام راوی مشــهوری بنــام ســهل بــن 

زیــاد آدمــی اســت کــه در ذیــل بــه آن هــا پرداختــه شــده اســت.
3-1- عده من اصحابنا

عــده ای اعتقــاد دارنــد کلینــی جهــت اختصــار از ذکــر ایــن عــده خــودداری 
ــه  ــوان ب ــده را می ت ــن ع ــد ای ــان می ده ــی نش ــی های رجال ــت. بررس ــرده اس ک

1. كلینی، الکافی، ج 2، ص 616.
2. مجلسی، روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه، ج 10، ص 171.

3. مازندرانی، شرح الکافی، ج 11، ص 142.
4. فیض كاشانی، الوافی، ج 9، ص 1741.

5. فیض كاشانی، تفسیرالصافی، ج 1، ص 71.
6. مجلسی، بحاراالنوار، ج 46، ص 70.

7. كبیر مدنی، ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین، ج 5، ص 403.
8. كلینی، پیشین.
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ــه ایــن صــورت کــه هــرگاه پــس  دو قســم معلــوم و مجهــول تقســیم نمــود. ب
از عبــارت »عــده مــن اصحابنــا« افــرادی همچــون ســهل بــن زیــاد واقــع شــوند 
ــی  ــی در برخ ــود. ول ــند نمی ش ــال س ــب ارس ــت و موج ــخص اس ــور مش منظ
مــوارد، بــه خاطــر شــخصی کــه پــس از ایــن عبــارت واقــع شــده اســت، منظــور 
از عــده مشــخص نیســت و حدیــث مرســل اســت. هــرگاه کلینــی بگویــد" عــده 
مــن اصحابنــا عــن ســهل بــن زیــاد"  منظــور از ایــن عــده چهــار نفرنــد: علــی 
بــن محمــد بــن عــان، محمــد بــن ابــی عبــداهلل، محمــد بــن حســن و محمــد 

بــن عقیــل کلینــی.1
3-2- سهل بن زیاد آدمی

نــام ایــن فــرد، در تعــداد قابــل توجهــی از روایــات کتــب اربعــه بــه چشــم 
ــی  ــاد معرف ــل اعتم ــر قاب ــث و غی ــف در حدی ــی وی را ضعی ــورد. نجاش می خ
نمــوده اســت؛ بــه شــهادت احمــد بــن محمــد عیســی، او غالــی و کــذاب اســت.2 
شــیخ طوســی قائــل بــه دو دیــدگاه متفــاوت دربــاره وی اســت: ابتــدا وی را در 
ــزد نقــاد  کتــاب فهرســت تضعیــف نمــوده3 ســپس در اســتبصار ضعــف وی را ن
ــاب  ــود وی را از اصح ــال خ ــاب رج ــی در کت ــود.4 ول ــادآور می ش ــث ی احادی
امــام جــواد، امــام هــادی و امــام عســکری معرفــی نمــوده و او را ثقــه 
ــد وی را بســیار ضعیف،»فاســد  ــی بســیار تن ــری در بیان ــن غضائ می شــمارد.5 اب
الروایــه و الدیــن« معرفــی نمــوده کــه توســط احمــد بــن محمــد اشــعری از قــم 

ــع شــده اند.6 ــات وی من ــردم از شــنیدن روای اخــراج شــده و م
آنچــه از برآینــد ســخنان رجالیــون بــزرگ بــر می آیــد، تضعیــف این راوی اســت. 
مرحــوم خویــی در واکنــش بــه توثیــق شــیخ طوســی و بــا اســتناد بــه قراین ســخنان 

1. حجت، جوامع حدیثی شیعه، ص 48.
2. نجاشی، الرجال، ص 185.
3. طوسی، فهرست، ص 149.

4. طوسی، االستبصار فیما اختلف من االخبار، ج 3، ص 261.
5. طوسی، رجال، ص 387.

6. غضائری، رجال ابن غضائری، ص 67.



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج7541

دیگــر بــزرگان رجــال، امــکان وقــوع ســهو را در کام شــیخ قــوی می شــمرد.1
3-3- عن رجل

آنچــه بیــش از پیــش موجــب ضعــف ســند روایــت گردیده اســت نامشــخص 
ــدن  ــول ش ــث مجه ــه باع ــد ک ــوم می باش ــام معص ــل از ام ــودن راوی ناق ب

ــردد. ــال آن می گ ــت و ارس روای

4� بررسی داللی و متنی حدیث
آنچــه از بررســی ســند روایــت بــه دســت می آیــد ایــن اســت کــه حتــی بــا 
نادیــده گرفتــن تضعیفاتــی کــه دربــاره ســهل بــن زیــاد صــورت گرفتــه، نمی توان 
از ضعــف دیگــر آن بــه خاطــر وجــود عبــارت" عــن رجــل" چشم پوشــی کــرد. 
ولــی بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه نمــود کــه حدیــث ضعیــف بــا حدیــث جعلــی 
ــود  ــال داده ش ــه احتم ــد ک ــاب می کن ــی ایج ــاط علم ــت و احتی ــاوت اس متف
حدیــث مزبــور از سرچشــمه علــم نبــوی صــادر شــده باشــد. مخصوصــًا نقــل 
ــد. در  ــت می نمای ــال صحــت آن را تقوی ــی احتم ــری همچــون کلین ــاب معتب کت
ایــن مجــال، ابتــدا بــه لغــات کلیــدی بــه کار رفتــه در حدیــث پرداختــه و ســپس 
بــا توجــه بــه فضــای تاریخــی سیاســی اجتماعــی زمــان صــدور حدیــث، کیفیــت 
و چگونگــی و چرایــی اســتفاده از هنرهــای آوایــی از ســوی امــام ســجاد را 

بررســی خواهیــم نمــود.
4-1 بررسی واژگان کلیدی حدیث

فهــم درســت از لغــات کلیــدی حدیــث متناســب بــا فضــای روایــت، امــکان 
دریافــت صحیــح مدلــول آن را بیــش از پیــش فراهــم می ســازد. آنچــه در ایــن 
حدیــث از جنبــه لغــوی نمــود بیشــتری پیــدا نمــوده اســت دو واژه "صــوت"و 

ــم. ــا می پردازی ــه آن ه ــه ب ــد ک ــت" می باش "قرائ
4-1-1- صوت

ــده  ــاق می ش ــو اط ــگ، آواز و گفتگ ــر بان ــن واژه ب ــامی ای ــای س در زبان ه

1. خویی، معجم رجال الحدیث، ج 9، ص 356.
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اســت.1 خلیــل بــن احمــد، ایــن واژه را از فعــل "صــوت تصویتــا " و بــه معنــای 
ــزی  ــد و2 صاحــب معجــم مقاییــس صــوت را آن چی ــدن دیگــری می دان فراخوان
ــناخت  ــب ش ــد و موج ــنگینی کن ــر و س ــنونده اث ــوش ش ــر گ ــه ب ــد ک می دان
ــرزه  ــی مشــابهی همچــون ل ــه معان ــز آن را ب ــون نی ــده شــود.3 دیگــر لغوی گوین
ــا هــوای منتشــر شــده از ســایش دو  تولیــد شــده در حنجــره،4 زنــگ کام5 و ی
جســم6 تعبیــر نموده انــد. صاحــب التحقیــق پــس از بررســی احــوال لغویــون آن 
را بــه معنــای مطلــق صــدا گرفتــه اســت کــه عبــارت اســت از ارتعــاش ایجــاد 

شــده ازیــک جســم کــه در هــوا پراکنــده شــده اســت.7
ــا  بایــد در نظــر داشــت آن مفهــوم صحیحــی کــه از واژه صــوت متناســب ب
روایــت مزبــور اســتفاده می شــود دارای ویژگی هــای خــاص و تاثیرگــذاری بــوده 
اســت کــه هــر مســتمعی را شــیفته خــود می نمــوده اســت. و ارکانــی همچــون 

حــزن، خشــوع، طنیــن زیبــا و همگامــی بــا معنــا را در خــود داشــته اســت.
4-1-2- قرائت

ــاق  ــردن اط ــا ک ــگ زدن و ادع ــدن، بان ــر خوان ــام ب ــل از اس ــن واژه قب ای
ــته  ــرد داش ــدس کارب ــاب مق ــده کت ــوان خوانن ــاری به عن ــت و ق ــده اس می ش
ــَرأَ« بــه معنــای »جمع کــردن« اســت؛ ابــن اثیــر  اســت.8 واژه قرائــت از ریشــه »َق
می گویــد: »اأَلصــل فــی هــذه اللفظــة الجمــع، و کلُّ شــی ءٍ َجَمْعتَــه فقــد َقَرأْتـَـه«9 
اصــل در ایــن لفــظ جمــع اســت و هــر چیــزی کــه آن را جمــع نمــودی پــس آن 
را قرائــت کــردی. و خوانــدن را از آن جهــت قرائــت گوینــد کــه در آن حــروف 

1. مشکور، فرهنگ تطبیقی عربی با زبان های سامی و ایرانی، ص 497.
2. فراهیدی، رجال ابن غضائری، ج 7، ص 147..

3. ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج 3، ص 318..
4. ازدی، الماء، ج 2، ص 790.

5. فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ج 2، ص 350.
6. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 496.

7. مصطفوی، التحقیق فی كلمات القرآن الکریم، ج 6، ص 296.
8. مشکور، فرهنگ تطبیقی عربی با زبان های سامی و ایرانی، ص 681.

9. ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و االثر، ج 4، ص 30.
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و کلمــات کنــار هــم جمــع می شــوند«.1 راغــب اصفهانــی ضمــن تعریــف ایــن 
لغــت، قیــدی دقیــق اضافــه می کنــد و آن  جمــع کلمــات و حــروف اســت کــه 

بــه معنــای قرائــت در جریــان ترتیــل قــرآن معنــا می دهــد.2
ــاب  ــوی ایج ــمه نب ــا سرچش ــال وی ب ــوم و اتص ــام معص ــژه ام ــگاه وی جای
ــامی  ــل اس ــگ اصی ــا فرهن ــگ ب ــل هماهن ــور کام ــه ط ــش ب ــه قرائت ــد ک می کن
ــرآن. پژوهشــگر معاصــر  ــت ق ــح قرائ ــده همــه اصــول صحی باشــد و در بردارن
ــی  ــن معن ــد: »از ای ــه تعریــف می نمای ــن واژه را این گون ــا توضیحــی بیشــتر، ای ب
ــی از  ــان ترتیــل مطــرح اســت و جزئ ــد کــه »قرائــت« در جری )قرائــت( برمی آی
آن بــه حســاب می آیــد کــه عمدتــًا بــه بخشــی از »ترتیــل در لفــظ« نظــر دارد.3

5� نگاهی به جایگاه هنر تالوت نزد متقدمان اسالمی
 جــای هیــچ تردیــدی نیســت کــه هنــر تــاوت، از آغازیــن روزهــای نــزول 
کام وحــی بــه عنــوان ابــزار راهبــردی در انتقــال مفاهیــم بلنــد قــرآن کریــم بــه 
کار گرفتــه شــد، و تــاوت آیــات روح بخــش قــرآن، بــا اصــوات زیبــا و الحــان 

ممــدوح موســیقایی مــورد تأییــد و تشــویق اســام قــرار گرفــت.
ــی  ــرآن معرف ــاری ق ــته ترین ق ــوان برجس ــوان به عن ــرم را می ت ــر اک پیامب
ــراء پــس از شــنیدن تــاوت ســوره  ــام ب ــه ن کــرد. نقــل اســت کــه شــخصی ب
تیــن از پیامبــر اکــرم چنیــن می گویــد: »فمــا ســمعت احــدا احســن صوتــا او 
قرائــة منــه؛ صــدای احــدی را زیباتــر از صــدا و قرائــت پیامبــر ص نشــنیدم«.4 در 
میــان صحابــه و تابعیــن نیــز افــراد بســیاری بوده انــد کــه بــا عباراتــی همچــون 
»احســن النــاس صوتــا بالقــران« از آن هــا نــام بــرده شــده اســت. برخــی از ایــن 
ــن  ــة ب ــر،6 عقب ــن الحضی ــی حذیفــه،5 اســید ب ــی اب ــد از: ســالم مول ــراد عبارتن اف

1. قرشی، قاموس قرآن، ج 5، ص 260.
2. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص 668.

3. نقی پورفر، پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن، ص 379.
4. بخاری، الصحیح، ج 9، ص 158.

5. محیسن، معجم حفاظ القرآن عبر التاریخ، ج 1، ص 257.
ــاهیر  ــی ات المش ــالم و وف ــخ االس ــی، تاری ــاب، ج 1، ص 93؛ ذهب ــة االصح ــی معرف ــتیعاب ف ــی، االس 6. قرطب
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عامــر،1 ابوموســی اشــعری کــه پیامبــر دربــاره وی فرمودنــد: »لقــد اوتی ابوموســی 
مزمــار مــن مزامیــر آل داوود؛ بــه ابوموســی صــدای نیکویــی از اصــوات داوودی 
داده شــده اســت«،2 علقمــة بــن قیــس.3 اســتاد لبیــب ســعید، فهرســتی از طبقــه 
صحابــه، تابعیــن و تابــع تابعیــن در رابطــه بــا کســانی کــه معــروف بــه صــدای 
ــه نمــوده اســت.4 ــد ارائ ــری الحــان بوده ان ــرآن و به کارگی ــاوت ق خــوش در ت
 اهمیــت ایــن موضــوع و تأثیــر آن بــر فرهنــگ عمومــی، زمانــی نمــود پیــدا 
می کنــد کــه هنــر آوایــی تــاوت قــرآن توســط ائمــه اطهــار بــه عنــوان ابزاری 
در جلــب قلــوب به ســوی قــرآن مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. آن هــم در 
زمانــی کــه بــه خاطــر شــرایط ســخت اجتماعــی و اختنــاق دســتگاه حکومتــی 

شــرایط تبلیغــی بهتــری فراهــم نبــوده اســت.
امــام ســجاد بــا درک صحیحــی از شــرایط حاکــم از صــوت و هنرهــای 
ــگ  ــال فرهن ــب و انتق ــذب مخاط ــتای ج ــره را در راس ــن به ــیقایی بهتری موس
اهل بیــت بــکار بــرد و بــا درآمیختــن مفاهیــم بلنــد آیــات قرآنــی و مضامیــن 
روح بخــش دعــا و مناجــات جلــوه خاصــی بــه آن بخشــید و اثــری بــس شــگرف 

بــر مخاطبــان بــه جــای گذاشــت.
ــس  ــوص دوران پ ــه خص ــجاد ب ــام س ــی ام ــه دوران زندگان ــی ب نگاه
ــی  ــن عنصــر تبلیغ ــش ای ــت و نق ــر اهمی ــنی بیانگ ــه روش ــورا، ب ــه عاش از واقع
ــاد  ــا ایج ــام ب ــه ام ــوری ک ــت. به ط ــی( اس ــات ملکوت ــی و نغم ــوات قرآن )اص
ــداف  ــن اســتفاده را در راســتای اه ــت، بهتری ــرای حکوم ــن حساســیت ب کمتری
ــه ای از  ــان گوش ــس از بی ــه پ ــت آورد. در ادام ــه دس ــود ب ــی خ ــادی تبلیغ ارش
شــرایط اجتماعــی حاکــم بــر دوران حیــات امــام ســجاد نقــش ایــن عنصــر 

ــردد. ــن می گ ــش روش ــش از پی ــی بی تبلیغ
ــجاد و  ــام س ــان ام ــی در زم ــامان فرهنگ ــرایط نابه  س ــه ش ــی ب 6. نگاه

واالعالم، ج 3، ص 207.
1. ابن عساكر، تاریخ دمشق، ج 4، ص 499.

2. قرطبی، االستیعاب فی معرفة االصحاب، ج 3، ص 981.
3. ذهبی، معرفة القراء الکبار، ج 1، ص 27؛ ابن جذری، غایة النهایه فی طبقات القراء، ج 1، ص 516.

4. لبیب سعید، التغنی بالقران، ص 33-29.
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مقابلــه حضــرت بــا آن گزارش هــای تاریخــی حاکــی از آن اســت کــه مدینــه از 
ــار تباهــی اخــاق و فســاد عمومــی شــد.  ــه بعــد گرفت ســال های 65 هجــری ب
ــن  ــاال رفت ــود. ب ــده ب ــروع ش ــش ش ــال های پی ــات آن از س ــه مقدم ــادی ک فس
ــه  ــان را ب ــش، آن ــرای اشــراف قری ــد ملــک و مســتغات ب ــروت و خری ــم ث رق
زندگــی پرتجمــل کشــاند. به گونــه ای کــه کنیــزان و غامــان بســیار خریدنــد. بــه 
خصــوص کنیزکانــی کــه بــا موســیقی و خوانندگــی آشــنایی داشــتند و روز بــه 
روز بــر ارزش آن هــا افــزوده می شــد و هنرهــای مبتــذل موســیقایی رواجــی روز 

ــت.1 ــزون می یاف اف
ــه )یکــی از خنیاگــران آن عصــر( را  ــی، شــرح حــال جمیل ابوالفــرج اصفهان
بــه تصویــر کشــیده اســت کــه آن چنــان مقامــی در میــان مــردم مدینــه یافتــه بــود 
کــه در هنــگام تــرک شــهر تعــداد زیــادی بــه بدرقــه او رفتــه بودنــد.2 پنــداری 
دو شــهر بــزرگ مکــه و مدینــه را بــرای خنیاگــران پرداختــه بودنــد، تــا آنجــا کــه 

بعــض از فقیهــان و زاهــدان نیــز بــه ســروقت آنــان می رفتنــد.3
 ایــن شــرایط اجتماعــی بــه نوبــه خــود نشــانگر عمــق ذکاوت امــام ســجاد
ــا ایــن ابتــذال فرهنگــی اســت. امــام  ــزاری مشــابه و مقابلــه ب در به کارگیــری اب
بــا بهره گیــری از صــوت ملکوتــی خــود و همــراه ســاختن خــود بــا آیــات الهــی 
ــه جــای  ــر مخاطــب ب ــری ب ــان اث و جلوه هــای زیبــای موســیقی اســامی آن چن
ــر  ــت زی ــد. دو روای ــب می نمای ــه خــود جل ــه توجــه همــگان را ب ــذارد ک می گ

نشــانگر تأثیــر معنــوی صــوت امــام بــر مخاطبیــن اســت:
کلینــی بــا اســناد خــود از امــام کاظــم چنیــن نقــل می کنــد: »بــه درســتی 
کــه حضــرت علــی بــن الحســین قــرآن می خوانــد و چــه بســیار گذرنــده ای کــه 

از حضــرت می گذشــت و از خوشــی آوازش مدهــوش می گشــت... «.4
امــام صــادق فرمودنــد: حضــرت علــی بــن الحســین از همــه مردمــان 

1. شهیدی، زندگانی علی بن الحسین، ص 103.
2. اصفهانی، االغانی، ج 8 ص 209.، كحاله، اعالم النساء فی عالمی العرب واالسالم، ج 1، ص 212.

3. شوقی ضیف، تاریخ االدب العربی، ج 2، ص 237.
4. كلینی، الکافی، ج 2، ص 615.
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خوش آوازتــر بــه قــرآن بــود و ســقاها کــه از در خانــه آن حضــرت می گذشــتند، 
ــردم از لحــاظ  ــن م ــر بهتری ــنیدند و ابوجعف ــش را می ش می ایســتادند و قرائت

صــوت بــود.1

7. ویژگی های تالوت فرهنگ ساز امام سجاد
ــه  ــام ســجاد و دیگــر ائم ــاوت ام ــاب ت ــات وارده در ب از بررســی روای
ــن  ــه ای از ای ــرد. گوش ــی ب ــر پ ــر مؤث ــن هن ــه ارکان ای ــدودی ب ــا ح ــوان ت می ت

ــد از: ارکان عبارتن
7-1- استفاده از صوت و توانایی های صوتی در اجرای تالوتی زیبا و اصولی

یکــی از ابزارهــای مهــم در تأثیرگــذاری تــاوت، صــوت زیبــا و نافــذ قــاری 
اســت. شــاید بتــوان گفــت بیشــترین تأثیــر قــرآن کریم بــر عــوام و حتــی معاندین، 
ــی  ــن خصیصــه جــذب باالی ــا ای ــی صــوت منتقــل می شــود و ب ــق زیبای از طری

ــرد. ــورت می گی ص
ــم در  ــرآن کری ــاوت ق ــری آن در ت ــه کارگی ــوت و ب ــی ص ــر زیبای ــد ب تأکی
روایــات بســیاری بــه چشــم می خــورد از جملــه پیامبــر اکــرم فرمودنــد: »لـِـکّل 
شــیء حلیــه و حلیــه القــرآن الصــوت الحســن«2 »هــر چیــزی را زینتــی اســت و 
زینــت قــرآن صــوت زیباســت« و از بــراء بــن عــازب از رســول خــدا نقــل 
شــده اســت کــه: »حســنوا القــران بأصواتکــم فــان الصــوت الحســن یزیــد القــران 
حســنا«3 »قــرآن را بــا صداهایتــان نیکــو ]تــاوت[ کنیــد زیــرا صــوت نیکــو بــر 

ــد«. ــرآن می افزای ــن ق حس
ــران  ــی پیامب ــد تمام ــه خداون ــذار اســت ک ــدری تأثیرگ ــه ق ــی ب ــن ویژگ  ای
را بــه آن آراســته اســت: »عــن ابــی عبــداهلل قــال: »مابعــَث اهلل عزوجــل نبیــًا االّ 
حســن الصــوت«؛ »خداونــد هیــچ پیامبــری را نفرســتاد مگــر بــا صــدای زیبــا«.4 

1. كلینی، همان، ص 616.
2. كلینی، الکافی، ج 2، ص 615.

3. سنن دارمی، 1349 ق، ج 2، ص 474.
4. كلینی، الکافی، ج 2، ص 615.
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 در روایاتــی دیگــر، داشــتن صــوت زیبــا از هدیه هــای الهــی بــه امــت پیامبــر
شــمرده شــده اســت.1 و پیامبــر اکــرم خــود نیــز از خوش صداتریــن قاریــان 

ــد.2 ــمار می رفته ان ــه ش ــرآن ب ق
7-2- حزن تالوت

ــداف واال از  ــه اه ــتمع را ب ــاری و مس ــه ق ــاوت ک ــای ت ــر ویژگی ه از دیگ
جملــه خشــوع و آرامــش نزدیــک می نمایــد، اســتفاده از الحــان محــزون اســت. 
ایــن عنصــر بارهــا در ســخن معصومیــن مــورد تأکیــد و اســتفاده قــرار گرفتــه 

اســت.
امــام صــادق در ایــن بــاره می فرماینــد: »اّن القــرآن نــَزَل بالُحــزن فاقــرؤُه 
بالحــزن«؛3 »قــرآن محــزون نــازل شــده اســت پــس آن را بــا حــزن قرائــت کنیــد«. 
ــزل  ــه ت ــرآن بالحــزن فإن ــرؤوا الق ــده از رســول اهلل نقــل کــرده اســت: »اق بری
بالحــزن«.4 همچنیــن ابــن عبــاس از حضــرت نقــل کــرده اســت کــه: »إن أحســن 
النــاس قــراءة مــن إذا قــرأ القــرآن یتحــزن«5 »بهتریــن قــاری قــرآن آن اســت کــه 

چــون بخوانــد ]شــنونده[ بــه حــزن آیــد«.

8� تالوت شایسته از نگاه قرآن و عترت
ــن  ــرای دســت یافت ــرآن ناطــق اســت ب ــام معصــوم خــود ق ــه ام از آنجــا ک
ــاب آســمانی رفــت  ــن کت ــه ســراغ ای ــد ب ــدا بای ــاوت ایشــان، ابت ــرات ت ــه اث ب
ــی از  ــود. برخ ــتجو نم ــته را در آن جس ــاوت شایس ــت و ت ــی از قرائ و قرائن
آثــار تــاوت صحیــح کــه نمونــه کامــل آن در قرائــت معصــوم جلوه گــر اســت 

ــد از: عبارتن
8-1- ایجاد خشوع و ازدیاد ایمان در مخاطب

بتــوان مهم تریــن ویژگــی کــه قــرآن بــرای تــاوت صحیــح  شــاید 
1. همان، ص 614.

2. عیاشی، 1380 ق، ج 2، ص 295.
3. كلینی، الکافی، ج 2، ص 614.

4. هیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ص 170.
5. همان.
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برمی شــمارد، ایجــاد خشــوع و تپیــدن قلــب از خــوف خــدا در مخاطــب 
دانســت. در آیــات ذیــل بــه ایــن موضــوع در تــاوت قــرآن اشــاره شــده اســت.
ــْم  ــْت َعَلیهِ ــْم َو إِذا تُلِی ــْت ُقُلوبُُه ُ َوِجَل ــَر اهللَّ ــَن إِذا ُذک َّذی ــوَن ال ــا الُمْؤمِنُ اِنمَّ

ــوَن1  ــْم یتََوکُل ِّهِ ــی َرب ــًا َو َعل ــْم إیمان ــُه زاَدتُْه آیاتُ
ــر  ــوف ب ــود خ ــرده ش ــدا ب ــام خ ــون ن ــه چ ــتند ک ــانی هس ــان کس مؤمن
ــود  ــده ش ــان خوان ــر آن ــدا ب ــات خ ــون آی ــردد و چ ــره گ ــان چی دل هایش

ــد. ــوکل می کنن ــان ت ــر پروردگارش ــردد و ب ــزون گ ــان اف ایمانش
 حــال ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه چگونــه یــک تــاوت می توانــد خشــوع 

ایجــاد کنــد و باعــث افزایــش ایمــان گردد؟
ــت  ــن اس ــؤال داد ای ــن س ــه ای ــوان ب ــه می ت ــخی ک ــن پاس ــن و مهم تری اولی
کــه تــاوت قــاری، بیــش از هــر چیــز بایــد منتقــل کننــده معنــا و مفاهیــم قــرآن 
کریــم باشــد. در روایــات اهل بیــت نیــز بــر ایــن مهــم تأکیــد ویــژه ای شــده 
ــُم  ــَن آتَیناُه َّذی ــه »ال ــل آی ــاوت حــق« ذی ــن »ت ــام صــادق در تبیی اســت. ام
ــه  ــان ک ــم و آن چن ِــه«2 »کســانی کــه کتابشــان داده ای ــقَّ تِاَوت ــُه َح ــاَب یتُْلونَ الْکت
ـِـِه،  ــوَن ب ـِـِه، و یتََفقَُّه ــوَن آیات ــد: »یَرتِّل ــد«، می فرماین ســزاوار اســت آن را می خوانن
ــا نظــم خــاص )ترتیــل( تــاوت می کننــد و در  ــوَن بَِأحکامِــِه...« »آن را ب و یعَمُل

ــد«.3 ــل می نماین ــکام آن عم ــه اح ــد و ب ــق( می کنن ــه )درک عمی آن تفّق
استاد جوادی آملی درباره تأثیر آوا در انتقال کام می گوید: 

ــر  ــاب معتب ــر، کت ــده معتب ــر، گوین ــند معتب ــد؛ س ــه می کن ــی مطالع آدم وقت
ــع  ــا ممکــن اســت نمــی از چشــمش در موق ــر می شــود ی ]درنتیجــه[ متأث
مطالعــه بیایــد، امــا وقتــی یــک مــداح بــا آهنــگ خــوب ایــن را می خوانــد، 
ــه آن  ــد بلک ــه نمی گریان ــم ک ــد. عل ــرل کن ــودش را کنت ــد خ آدم نمی توان
آهنــگ اســت کــه می گریانــد. آن آهنــگ بــا اراده کار دارد، بــا عقــل عملــی 

کار دارد.4
1. سوره انفال، آیه 2.

2. سوره بقره، آیه 121.
3. دیلمی، 1376 ش، ص 313 و نیز بحرانی 1374 ش، ج 1، ص 316.

4. جوادی آملی، جلسه اول تفسیر سوره مباركه مومنون، سایت اسراء.
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ــْم«1 »همانــان کــه چــون ]نــام[ خــدا یــاد  ــْت ُقُلوبُُه ُ َوِجَل َّذیــَن إِذا ُذکــَر اهللَّ »ال
ــد«. شــود، دل هایشــان خشــیت یاب

 عامــه جعفــری نیــز کار موســیقی و نــوا را تحریــک و تهییــج نفــس دربــاره 
ــه انســان در درون خــود دارا می باشــد.2 ــد ک ــی می دان آن واقعیات

 در ایــن آیــه، ایجــاد خــوف ممــدوح و تــرس ســتودنی در مقابــل عظمــت 
ــار تــاوت صحیــح شــمرده شــده اســت: خداونــد، از آث

َّذیــَن  َل أَْحَســنَ الَْحدیــِث کتابــًا ُمتَشــابِهًا َمثانـِـی تَْقَشــعِرُّ مِنـْـُه ُجُلــوُد ال ُ نـَـزَّ اهللَّ
 ِ ِ ذلـِـک ُهــَدی اهللَّ َُّهــْم ثـُـمَّ تَلیــُن ُجُلوُدُهــْم َو ُقُلوبُُهــْم إِلــی ذِکــِر اهللَّ یْخَشــْوَن َرب

ُ َفمــا لـَـُه مـِـْن هــاد3ٍ یْهــدی بـِـِه َمــْن یشــاُء َو َمــْن یْضلـِـِل اهللَّ
خــدا زیباتریــن ســخن را ]بــه صــورت[ کتابــی متشــابه، متضّمــن وعــده و 
وعیــد، نــازل کــرده اســت. آنــان کــه از پروردگارشــان می هراســند، پوســت 
بدنشــان از آن بــه لــرزه می افتــد، ســپس پوستشــان و دلشــان بــه یــاد خــدا 
نــرم می گــردد. ایــن اســت هدایــت خــدا، هــر کــه را بخواهــد، بــه آن راه 

نمایــد، و هــر کــه را خــدا گمــراه کنــد او را راهبــری نیســت.
 لــرزش آغازینــی کــه ابتــدا وجــود مســتمع را فــرا می گیــرد، اطمینــان و نرمــی 
دل را در ادامــه برایــش بــه دنبــال خواهــد داشــت. نکتــه قابــل توجــه دیگــری کــه 
از ایــن آیــه بــه دســت می آیــد تــاوت صحیــح حتــی در ظاهــر بــدن مســتمع نیــز 
تأثیرگــذار اســت )تَلیــُن ُجُلوُدُهــْم(. بایــد بــه ایــن مهــم اشــاره کــرد کــه تأثیــر یــک 
تــاوت صحیــح فقــط بــر مخاطــب نیســت بلکــه قرائتــی تأثیرگــذار خواهد بــود که 
خــود قــاری پیــش از مســتمع حــاالت و احــوال گفتــه شــده را دارا باشــد؛ از پیامبــر 
اکــرم ســؤال شــد کــه »َمــن أحســن النــاس صوتــا بالقــرآن؛ چــه کســی بهتریــن 
صــوت را در تــاوت قــرآن داراســت؟« حضــرت پاســخ دادنــد: »مــن إذا ســمعت 
قراءتــه رأیــت أنــه یخشــی اهلل عزوجــل« کســی کــه وقتــی قرائــت او را می شــنوی 

می بینــی کــه گویــا بــرای خداونــد عزوجــل خاشــع و خاضــع شــده اســت«.4

1. سوره انفال، آیه 2.
2. جعفری، موسیقی از دیدگاه فلسفی و روانی، ص 32.

3. سوره زمر، آیه 23.
4. الهیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ص 170.
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8-2- جاری شدن اشک و به سجده افتادن
 از دیگــر اثــرات تــاوت نیکــو، جــاری شــدن اشــک و بــه ســجده افتــادن در 
برابــر ذات ربوبــی اســت آیاتــی از قــرآن کریــم بــه ایــن موضــوع اشــاره دارنــد: 

داً.1 وَن لِأْْذقاِن ُسجَّ َّذیَن أُوتُوا الْعِْلَم مِْن َقبْلِِه إِذا یتْلی َعَلیهِْم یِخرُّ »إِنَّ ال
ــن  ــد، چــون ]ای ــش یافته ان ــزول[ آن دان  بی گمــان کســانی کــه پیــش از ]ن

ــد. ــه روی درمی افتن ــده شــود ســجده کنان ب ــان خوان ــر آن ــاب[ ب کت
وَن لِأْْذقاِن یبْکوَن َو یزیُدُهْم ُخُشوعا.2 »َو یِخرُّ

و بر روی زمین می افتند و می گریند و بر فروتنی آن ها می افزاید.
 گرچــه مفســران نــزول ایــن آیــات را مربــوط بــه مصنّفــان از اهــل کتــاب در 
برابــر قــرآن دانســته اند؛3 ولــی می تــوان حکــم آیــه را عــام دانســت بــه ایــن کــه 
تــاوت زیبــا و اثربخــش در دیگــر افــراد نیــز چنیــن آثــاری بــه جــا می گــذارد.

 صاحب تفسیر نمونه در این باره می گوید: 
آگاهــان بیــداردل بــه هنــگام شــنیدن آیــات قــرآن، چنــان مجذوب و شــیفته 
ســخنان الهــی می شــوند کــه بی اختیــار بــه ســجده می افتنــد و دل و جــان 

را در راه آن از دســت می دهنــد.4
 در تفاســیر آمــده اســت کــه پیامبــر عمــر بــن امیــه الضمــری را بــا قرآنــی،  
ــد،  ــرآن را دی ــی ق ــه نجاش ــس از آنک ــتاد پ ــه فرس ــاه حبش ــی، پادش ــزد نجاش ن
جعفــر بــن ابی طالــب و همراهانــش را بــه نــزد خــود دعــوت کــرد و گروهــی از 
علمــای مســیحی را نیــز بــه آن مجلــس دعــوت نمــود، ســپس از جعفــر خواســت 
کــه قــرآن بخوانــد، او نیــز آیاتــی از ســوره مریــم را بــرای جمــع قرائــت کــرد. 
ــان  ــا ایم ــد م ــی اشک هایشــان ســرازیر شــد، و گفتن ــات اله ــس از شــنیدن آی پ

آوردیــم.5 در آیــه 83 ســوره مائــده دربــاره ایــن گــروه آمــده اســت:

1. سوره اسراء، آیه 107.

2. سوره اسراء، آیه 109.
3. مغنیه، تفسیر كاشف، ج 5، ص 96.

4. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 12، ص 320.
5. فضل اهلل،  تفسیر من وحی القرآن، ج 8، ص 296.



مجموعهمقاالتهمایشامامسجاد/ج7641

ــا  ْمــِع مِمَّ ُســوِل تـَـری أَْعینَُهــْم تَفیــُض مـِـَن الدَّ َو إِذا َســِمُعوا مــا أُنـْـِزَل إِلـَـی الرَّ
ــاِهدیَن َّنــا آَمنَّــا َفاکتُبْنــا َمــَع الشَّ َعَرُفــوا مـِـَن الَْحــقِّ یُقولـُـوَن َرب

و چــون آنچــه را بــه ســوی ایــن پیامبــر نــازل شــده، بشــنوند، می بینــی بــر 
اثــر آن حقیقتــی کــه شــناخته اند، اشــک از چشم هایشــان ســرازیر می شــود. 
می گوینــد: پــروردگارا، مــا ایمــان آورده ایــم پــس مــا را در زمــره گواهــان 

. یس بنو
زمانــی کــه آیــات الهــی بــر علمــای مســیحی تــاوت شــد، گریســتند و اقــرار 
بــه ایمــان نمودنــد. لــذا گریســتن حکایــت از تســلیم شــدن و خضــوع و خشــوع 

آن هــا دارد.
8-3- ایجاد آرامش و طمأنینه در قلب

ِ تَْطَمئـِـنُّ الُْقُلــوب«1 »آگاه  قــرآن کریــم در ایــن زمینــه می فرمایــد: »أاَل بِِذکــِر اهللَّ
بــاش کــه بــا یــاد خــدا دل هــا آرامــش می یابــد«. از مصادیــق بــارز ذکــر، خــود 
ــرای  ــرآن ب ــی از ق ــد توجــه داشــت کــه اگــر تاوت ــرآن اســت، در نتیجــه بای ق
ــه ارمغــان آورد، صحیــح و اصولــی اســت و  انســان آرامــش و اطمینــان قلبــی ب
در غیــر ایــن صــورت بــه هــدف خــود نائــل نگشــته اســت. بســیار دیــده شــده 
کــه تاوتــی ایجــاد هیجــان کاذب و ناآرامــی درونــی بــه مســتمع داده اســت کــه 

ــه اســت. ــه گرفت خــود نشــان گر آن اســت کــه از حقیقــت خــود فاصل
ــرات فرهنگــی  ــه اث ــن اســت ک ــت ای ــوان گرف ــه از بحــث می  ت  نتیجــه ای ک
تــاوت صحیــح، عبــارت اســت از خشــوع، ازدیــاد ایمــان، آرامــش و طمأنینــه و 

ســجده در مقابــل عظمــت الهــی.

نتیجه
با توجه به آنچه تاکنون بیان شد نتایج زیر قابل برداشت است:

1. ســند حدیــث مزبــور خالــی از ضعــف نیســت ولــی بــا قراینی قابل بررســی 
ــت. و توجه اس

 ،2. اســتفاده از ابــزار صــوت نیکــو و آواهــای قرآنــی از ســوی امام ســجاد

1. سوره رعد، آیه 28.
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ــا حرکــت فرهنگــی  به عنــوان عنصــری کارآمــد در جــذب مخاطــب و مقابلــه ب
خنیاگــران و آوازه خوانــان بــه کار گرفتــه شــد.

3. ازدیــاد ایمــان، جــاری شــدن اشــک، ایجــاد خشــوع و طمأنینــه در قلــب 
مخاطــب از آثــار تــاوت امــام ســجاد اســت. 

4. صــوت زیبــا، حزیــن و معناگــرا، از عناصــر موجــود در تاوت فرهنگ ســاز 
امام ســجاد است. 
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ــه،  ــب العلمی ــار، نشــر دارالکت ــراء الکب ــة الق ــد، معرف ــن احم ــد ب ــی، محم ذهب

ق.  1417
راغــب اصفهانــی، حســین بــن محمــد، المفــردات فــی غریــب القــرآن، دمشــق، 

دار العلــم )الــدار الشــامیه(، 1412 ق.
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ــر نشــر فرهنــگ  شــهیدی، ســیدجعفر، زندگانــی علــی بــن الحســین، نشــر دفت
ــامی، 1374 ش. اس

ضیف، شوقی، تاریخ الادب العربی، نشر دارالمعارف قاهره، بی تا.
طوسی، محمد بن حسن، فهرست، نشر الفقاهه، قم، چاپ سوم، 1429 ق.

ــــــــــــــــــــــــــ، الاســتبصار فیمــا اختلــف مــن الاخبار، نشــر دارالکتب 
ــامیه، تهران،1390 ق. االس

ــــــــــــــــــــــــــ، رجــال، مؤسســه النشــر االســامی، چــاپ پنجــم، 
ــم، 1430 ق. ق

غضائری، احمد بن حسین، رجال ابن غضائری، نشر دارالحدیث، 1422 ق.
فراهیدی، ضیل بن احمد، العین، چاپ دوم، انتشارات هجرت قم،1419 ق.

فضــل اهلل، ســید محمدحســین، تفســیر مــن وحــی القــرآن، بیــروت، دارالمــاک 
للطباعــة و النشــر،  1419 هـ.

ــر  ــیرالصافی، نش ــی، تفس ــاه مرتض ــن ش ــن ب ــد محس ــانی، محم ــض کاش فی
ــران، 1415 ق. ــدر، ته ــه الص مکتب

 ــــــــــــــــــــــــــ  ، الوافــی، نشــر کتابخانــه امــام أمیرالمؤمنین علی
اصفهان، 1406 ق.

فیومــی، أحمــد بــن محمــد، المصبــاح المنیــر فــی غریــب الشــرح الکبیر، مؤسســه 
ــم، 1414 ق. دارالهجرة، ق

قرشــی، علی اکبــر، قامــوس قــرآن، چــاپ ششــم، تهــران، دارالکتــب االســامیه، 
1371 ش.

قرطبــی، یوســف بــن عبدالــه، الاســتیعاب فــی معرفــة الاصحــاب، نشــر دارالجیل 
بیــروت، 1412 ق.

ــه، عمــر رضــا، اعــلام النســاء فــی عالمــی العــرب والاســلام، نشــر مطبعــه  کحال
ــق،1379 ه.ق. ــمیه، دمش الهاش

ــی  ــالکین ف ــاض الس ــد، ری ــن احم ــان ب ــید علی خ ــیرازی، س ــی ش ــر مدن کبی
ــم، 1409 ق. ــامی، ق ــارات اس ــر انتش ــاجدین، دفت ــید الس ــة س ــرح صحیف ش

ــران،  ــامیه، ته ــب االس ــر دارالکت ــی، نش ــوب، الکاف ــن یعق ــد ب ــی، محم کلین
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ــارم، 1407 ق. ــاپ: چه چ
لبیــب، ســعید، التغنــی بالقــران، نشــر الهیئــة المصریــة العامــه للتالیــف و النشــر، 

چــاپ 1970 م.
ــن احمــد، شــرح الکافــی، األصــول و الروضــة،  ــح ب ــی، محمــد صال مازندران

ــران، 1382 ق. ــة اإلســامیة، ته نشــر المکتب
ــراث  ــاء الت ــوار، نشــر دارإحی ــن محمدتقــی، بحــار الأن ــر ب مجلســی، محمدباق

ــروت، 1403 ق. ــی، بی العرب
مجلســی، محمدتقــی بــن مقصودعلــی، روضــة المتقیــن فــی شــرح مــن لا یحضره 

الفقیــه، قم، نشــر مؤسســه فرهنگــی اســامی کوشــانبور،1406 ق.
التاریــخ، نشــر دارالجیــل  محیســن، محمــد معجــم حفــاظ القــرآن عبــر 

ق. بیــروت،1412 
ــی،  ــامی و ایران ــای س ــا زبان ه ــی ب ــی عرب ــگ تطبیق ــواد، فرهن ــکور، محمدج مش

ــران، 1357 ش. ــگ ای ــاد فرهن ــارات بنی ــران، انتش ته
مصطفــوی، حســن، التحقیــق فــی کلمــات القــرآن الکریــم، تهــران، نشــر بنــگاه 

ــاب، 1360 ش. ترجمــه و نشــر کت
مغنیه، محمدجواد، تفسیر کاشف، تهران، نشر دارالکتب االسامیه، 1374 ش.

ــب االســامیه،  ــه، تهــران، نشــر دارالکت ــکارم شــیرازی، ناصــر، تفســیر نمون م
1374 ش.

نجاشــی، احمــد بــن علــی، الرجــال، نشــر مؤسســه النشــر االســامی، چــاپ 
دهــم، 1432 ق.

ــر در قــرآن، چــاپ چهــارم، نشــر  ــی اهلل، پژوهشــی پیرامــون تدب ــر، ول نقی پورف
اســوه، 1381 ش.

هیثمــی، علــی بــن ابــی بکــر، مجمــع الزوائــد و منبــع الفوائــد، بیــروت، دارالکتب 
العلمیه، 1408 ق، 1988 م.
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