
 

 

 ر شب عاشوراد تحلیلی بر خطبه امام حسین
 *میر  قی قادریاالسالم والمسلمین  حجت

نّى   أعلََلَلُم » :وَلَلال الْسَلَلین ِْ أمَلَلا بعَلَلد، َفَلَل
 َّ ََیرا ِمَلن أصَلْابى، و  أهَل أصْابا أولى و  
 ُ ِّ بَیتَلى، َفَجَلزاكُُم اّلّله َّ ِمن أهَل بَیٍ  أبَرَّ و  أوَص
ََیرا، أ  وإنّى أُظن  ََ َمنا ِمن هَلُؤ ِء  میعا  ََ َعنّى 

َغدا، أ  وإنّى َود َرَأََلُ  لَكَُلم َفَلانَ،ِلق ا  اْلَعداءِ 
ّس  ، هَلذا لَیَل ، لَیَ  َعلَیكُم ِمنّى ِذما س  ّ میعا فى ِح ََ

َماً  ََ  1.«َود َغِشیَكُم َفاتَِّخذوُه 

 مقدمه
یاران خود  ،ای ایراد فرمود که در آن جمع اصحاب خود خطبه در، شب عاشورا در امام حسین

از اصهحاب، عللهی  ان معرفی کردند. این توصیف ارزشهمند امهامترین و بهترین یار را نزدیک
خواههد  هایی را به همه پیروان حضرت سیدالشهدا ها و درس دارد که فهم و تبیین آن علل، پیام

توانند خهود را بهه  می ،با الگوپایری از اصحاب گرانقدر آن حضرت آموخت. همه پیروان امام
ک سههازند و آمههاده جانفشههانی در رکههاب حضههرت بههدیل نزدیهه آن سههتارگان درخشههان و بههی

 باشند.  االمر صاحب
                                                           

 استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلغ نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.* 
تر از خانواده  ای نیروکارتر و پیوند برقرارکننده تر و بهتر از یاران  خود سراغ دارم، و نه خانواده من نه یارانی نزدیک. »1

گمان دارم از دست این دشمنان، فقط فردا را  خود. خداوند از جانب من به همه شما جزای خیر دهد! هان که
توانید بروید و تعّهدی به من ندارید. این، شب است و تاریری،  داریم. هان! به شما اجازه رفتن دادم. همگی می

؛ علی 59، ص 4 ، ج الکامل فی التاریخا یر،  ، علی بن محمد ابن«شما را فرا گرفته است. آن را َمرکب خود کنید
مقتل ؛ سید عبدالرزاق موسوی مقرم، 90 - 94، ص اللهوف علی قتلی الطفوفطاووس،  نبن موسی اب

 . 418 – 420، ص 5 ، ج الطبری تاریخ ؛ محمد بن جریر طبری، 220 – 223، ص الحسین

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره دهم 1444ـ محرم  1401تابستان  



104       

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 تبیین خطبه امام حسین
 از اصحاب موارد ذیل قابل بررسی است:   ارزشمند امام حسین در بیان علل و ررایی توصیف

 تصمیمی سخت و ماندگار. 1

 «انتخهاب اسهتثنایی اصهحاب»تهوان  را مهی نخستین علت توصهیف ارزشهمند امهام حسهین
بهه درسهتی توضهیح  دو مبح  شود که پایر می صورتی امران دانست. فهم صحیح این علت در

 داده شود:
  . مبحث اول1/1

 مساعده تا پانزده تشریل سقیفه بنی و رحلت پیامبر پس از، فر سال یازدهم هجرتص 28 از
سیاسی سال سه جابجایی  50مدت  در ،به سلطنت رسیدن یزید مرگ معاویه و و 60رجب سال 

ای کههه جههز حضههرت  گونههه هبهه ؛کفههر پنهههان پههیش رفههت تهها نظههام اسههالمی انجههام گرفههت و در
مهتن  منهافقین و کسهانی کهه در ؛ زیهراکمتر کسی به این حقیقت تل  واقف بهود سیدالشهداء

 28 روز قبهل از 75که را نظام والیی  ،تشریل سقیفه با ،کرده بودند حاکمیت صدر اسالم راه پیدا
نظهام  واختنهد براند وکردنهد تحریهف  ریزی شده بود، غدیرخم پایه در الله ولصفر توسط رس

حرمهت  گهری قداسهت و برای اینرهه بهه نظهام خلیفهه. سپس ن نمودندآگری را جایگزین  خلیفه
 (40از سهال ) الرسول معرفی کردند وةرا خلیف خود ،مردم بگیرند جرئت مخالفت را از ببخشند و

 حرمهت و وی در، سهفیان بهه حرومهت رسهید ه معاویه بهن ابهیک صلح امام حسن و پس از
الله معرفهی ةخود راخلیف و قداست بخشیدن مقام خالفت، مقام خلیفه را یک مرتبه دیگر ارتقا داد

 بهاورنیز بلره حتی خواص  ،نه تنها عموم مردمو ساخت همراه  افرار عمومی راکه ای  گونه هب ؛کرد
مخالفهت  حرمهت دارد و واسهت مقدس  واقعاً  ،فت بنشیندکرسی خال کس بر کرده بودند که هر

 محاربه با حق تعالی است. خدا و مخالفت با وی مساوی با با
 . مبحث دوم2/1

ساخته شده است  ،خواست گونه که می سفیان مطمئن شده بود که افرار عمومی آن معاویه بن ابی
جرئهت  ،کهرده بهود خالفت پیداحرمتی که مقام  حتی خواص به دلیل قداست و باور عمومی و و

 ریزی جز خلیفهه مسهلمین تصمیم گرفت فرزندش یزید را که به هررند؛ مخالفت با خلیفه را ندا
رنهین شهرایط  درمعاویهه  .مهردم را وادار بهه بیعهت نمهود د ون، به عنوان خلیفه معرفی کشبیه بود
کرسهی خالفهت  ه بهربهن معاویه یزیهد از دنیا رفهت و 60رجب سال  15 در ای، پیچیدهسیاسی 

خواسهت کهه  امام حسهین از ،استفاده از قداست خودساختگی مقام خالفت نشست. یزید با
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بلرهه از  ؛نه تنها بیعت نررد امام حسین .وی بیعت کند با ش را به رسمیت بشناسد وا خالفت
ایهن فراخهوان عمهومی و  درکننهد. امت اسالمی خواست مقابهل خالفهت نامشهروع یزیهد قیهام 

این بهاور غلهط بودنهد  بر ؛ زیراهمراه نشدند مردم دو شهر مدینه و مره با امام حسین ،یسیاس
تن از اصحاب  70تنها  یرنین شرایط سخت الله است. درفةمخالفت با خلی ،یزید مخالفت باکه 
مانهدگارترین  تهرین و سهخت همراه شدند و با سیدالشهداء ،تردید نرردند تصمیم امام در

ََیَلرا ِمَلن »فرمود:  روست که امام همین از .تندتصمیم را گرف نّى   أعلَُم أصْابا أولى و   ِْ َف
   «.أصْابى

 امتحان سخت الهی. 2

نسهبت بهه اصهحاب ه  آن اسهت کهه اصهحاب امهام علهت دوم توصهیف ارزشهمند امهام
امتحان سهخت الههی قهرار  هبوت در  ه امام حسن و و نیز اصحاب امام علی خدا رسول
 تبیین دو مبح  ضروری است. . برای فهم این علت، گرفتند

 . مبحث اول1/2

آمیهز از ایهن  عبهور موفقیهت کمال انسهان در الهی و های منظر قرآن، عالم دنیا صحنه آزمایش از 
گیرنهد کهه بتواننهد بها اسهتقامت از  امتحانات است. کسانی مورد رحمت واسعه الههی قهرار مهی

   1یند.امتحانات الهی سربلند بیرون بیا
 . مبحث دوم2/2

بها  یایهن اسهت کهه رزمنهدگانکنهد،  هها متفهاوت می همهه جنهگ آنچه که واقعهه عاشهورا را بها 
اسهارت دشهمن در  بهدانستند زنان  همه مردان می بنابراین .هایشان در کربال حاضر بودند خانواده

لیل سختی این امتحهان رسند. به د مردان به شهادت میکه دانستد  مینیز ان کزنان و کود و آیند می
 .شب عاشورا به اصحاب خود فرمود از تهاریری شهب اسهتفاده کننهد و برونهد در امامبود که 

ها، نه تنها  همه این سختی امتحانی بسیار بزرگ است. با بسیار سخت و ،پایداری در رنین نبردی
دسهت »آنان فرمهود:  به بلره بعد ازآنره امام ؛مردان به بهانه حفظ زنان از کربال خارج نشدند

اصحاب سخنی گفتند که مالئرهه را  کدام از هر ،«کربال خارج شوید از و بگیرید خانواده خود را
آیا اگهر تهو را تنهها »گفت:  خطاب به امامو مسلم بن عوسجه برخاست . داشتند به شگفتی وا

شهوم تها آنرهه   نمی حق تو در نزد خدا عاری داریم؟ اما به خدا قسم از تو جدا یدر ادا ،بگااریم

                                                           

 .155ه  157. بقره: 1
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جنگم و اگهر  با آن می ،هایشان بشرنم و مادامی که قبضه شمشیرم در دستم باشد ام را در سینه  نیزه
وی سعید بهن عبدالّلهه  پس از .1«زنم تا آنره با تو بمیرم  ها را می با سنگ آن ،سالحی نداشته باشم

کرد تا خدا بداند که ما در زمهان به خدا قسم تو را رها نخواهم »گفت:  الحنفی خطاب به امام
اگهر بهدانم کهه کشهته  ،بهه خهدا قسهم .ایم  از شما محافظت کرده ،الله غیبت حضرت رسول

مرتبهه بها  70شوم و   سپس تره تره می ،شوم  سپس زنده سوزانده می ؛شوم  سپس زنده می ،شوم  می
شهما شهود و رگونهه رنهین  شوم تا آنره روح من فدای  باز هرگز از شما جدا نمی ،من رنین شود

که این یک بار کشته شدن است و پس از آن رنان کرامت ابدی به دنبهال دارد کهه   در حالی ،نرنم
 .2«هرگز از بین نخواهد رفت

 رنان از امتحان سخت الهی سهربلند بیهرون آمدنهد کهه مهردان تهاری  را این واقعه آن درنیز زنان 
نه تنها به مردان نگفتند ما را از ها  زیرا آنعجب وا داشتند؛ سپاه دشمن را به ت کردند و شرمنده خود

 بلره مشوق مردان در پایداری بودند. در تاری  آمده است:  ؛این صحرا خارج کنید
جملهه شههیرزنانی اسهت کههه پهس از ورود اباعبداللههه  از ،همسهر مسههلم بهن عوسههجه ،خلهف ام

خلهف  امخلف ه به این سرزمین آمد. به سرزمین کربال به همراه شوهر و فرزندش ه  الحسین
 را او و پوشهاند خود فرزند قامت بر رزم لباس عوسجه، بن مسلم پس از شهادت ودر روز عاشورا 

 تشویق کرد. خلف نهزد امهام حسهین خدا رسول فرزند از دفاع و نبرد میدان به رفتن برای
 ،ویشه کشهته ههم تهو اگهر»: دفرمهو و نهداد اجهازه امام اما ،آمد و از ایشان اذن میدان طلبید

پهس خلهف نهزد مهادر «. مادرت در پناه ره کسی آرام گیرد و ره کسهی او را بهه خانهه برگردانهد
 خلف با دیدن پسر، پیش او رفت و بار دیگر او را به نبهرد در رکهاب امهام حسهین ام بازگشت. 

دت رسهید. کوفیهان تشویق کرد. سرانجام خلف به میدان رزم رفت و پس از نبردی جانانه به شهها
خلف سر فرزندش را برداشت و رنان گریست کهه همگهی  ام سرش را به سوی مادرش افرندند. 

 3.افتادند گریه به
وهب بهر بهالین او حاضهر  ام بن عمیر، همسرش  عبدالله شهادت همچنین نقل شده است پس از

بهشهت بهر »گفت: جانش نشست. او خا  از رخسار عبدالله پا  کرد و  شد و در کنار جسم بی
 قهرار تهو همنشهین نیهز مرا که خواهم می گردانید، تو روزی را بهشت تو گوارا باد! از خداوندی که

                                                           

 .418، ص 5، ج تاریخ طبری. محمد بن جریر طبری، 1
 همان.. 2
 .305، ص 3، ج شریعهریاحین الالله محالتی،  . ذبیح3
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داد تا بها عمهود بهر فهرق  دستور ه رستم ه خود غالم به الجوشن ذی بن شمر . در این هنگام«دهد
 ایهن ا هر وههب در ما. آورد فهرود زن آن سهر بر را خود عمود و کرد رنین نیز رستم بروبد. زن آن

 بهانوی اولهین او ترتیهب بهدین .داد جهان شههیدش همسهر کنار در و رسید خود آرزوی به ضربه
 1.آمد نائل شهادت به شرف امام یاران دیگر کنار در عاشورا روز در که گرفت لقب شهیدی

 بها آگهاهی از سهختی درغیرهاشهمی کهه زنان  استقامتو  عظمت روحی خانواده یاران امام 
و نیهز پایهداری و  تراشهی نرردنهد ی و نظر همسر و فرزندان خود را تغییر ندادند و مهانعأرو ر یشپ

بلرهه  ؛متن واقعه خهارج نشهدند ازنه تنها داری  به بهانه ناموستبعیت محد مردان از والیت که 
 موجب شد که مورد رضهای امهام معصهوم ،آینده خانواده را به خدا سپردند سالمت و حفظ و

ََیَلرا ِمَلن »شهان بفرمایهد:  در توصهیف گیرند و امام قرار نّى   أعلََلُم أصَلْابا أولَلى و   ِْ َفَل
   «.أصْابى

 عشق به شهادت . 3

خصوصیاتی داشتند کهه  ،اصحاب عشق اصحاب به شهادت است. ،علت سوم توصیف امام
یهن به موجب آن توانستند طلسم ترس از مرگ را بشرنند و مشهتاق شههادت شهوند. بهرای فههم ا

 ، تبیین دو مبح  ضروری است.علت
 . مبحث اول1/3

دلهدادگی بهه  عشهق همهان شهدت محبهت و ،سهالران اصهطالح عرفها و در فرهنگ قرآنی و در
را  عاشهق خهودفهرد کنهد کهه  یمه رنهان پهر تعالی است که حوضچه وجودی شهخص را آن حق
تعبیهر  «اشهّد حّبها»شهق بهه ع رو خداوند متعهال از ینا از .بیند می بلره فقط معشوق را بیند؛ نمی

هِ »نموده است:  ا ِللَّ دُّ ُحبًّ َْ ذيَن آَمنوا َأ    2.«َوالَّ
 . مبحث دوم 2/3

 بعهدایهن دو از رنهد میهان شود و  تقسیم می «عشق معنوی» و «عشق مجازی، غریزی»عشق به 
 تفاوت وجود دارد:

 حوضهچه  کنهد و کماالت معشهوق اسهت کهه عاشهق را دلهداده خهود مهی ،عشق حقیقی أمبد
عشهق کند. این در حهالی اسهت کهه در  دلبستگی به معشوق لبریز می اش را از محبت و وجودی

                                                           

 .429، ص 5، ج تاریخ طبری. محمد بن جریر طبری، 1
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 کند. اندام فیزیری معشوق است که عاشق را دلبسته خود می و  غریزی، تی مجازی و

 ولهی بعهد از وصهال و  ،ور است که عاشق به معشوق نرسیده باشد زمانی شعله عشق مجازی تا
ه طبیعهی به شود و زیستن با معشوق رنگ عهادی و عشق مجازی خاموش می ،رسیدن به معشوق

معشهوق نهه  وصال و رسیدن عاشهق بهه با ،عشق حقیقی در. این در حالی است که گیرد خود می
معشهوق  شود و تها فهانی کهردن عاشهق در ورتر می شود، بلره شعله تنها شعله عشق خاموش نمی

 .رود پیش می

 بهه زن وکهه رو شهخص بهه همهان انهدازه  همین از .ل تجزیه استقاب ،غریزی و عشق مجازی 
 عشق حقیقی قابل تجزیه نیسهت و ؛ اماورزد نیز عشق می شمادر به پدر و ،محبت دارد شفرزند

راه  شهادت در معشوق و تا فانی شدن در بیند و کسی را نمی ،معشوق عشق حقیقی جز عاشق در
گونهه توصهیف شهده  اینعشهق حقیقهی  ؛معهروفسخن روست که در  همین از .رود او پیش می

 است: 

َدنى َعَرفَنى َو َمن َعَرفَنى اََحبَّنى َو َمن اََحبَّنَلى َعَشَلقَنى َو َمَلن  ََ َدنى، َمن َو ََ َمن َطلَبَنى َو
آن  1؛ا ِدََتَُلهُ نَلِدََتََلُه َفاَ  ِدََتَُه َو َمن َعلىَّ  ُه َفَعلىَّ ُه َو َمن وَتَلتُ ُه وَتَلتُ ُه َو َمن َعَشقتُ تُ َعَشقَنى َعَشقْ 

بهه  ،آن کس که دوستم داشهت ؛شناسد می ،آن کس که مرا یافت ؛یابد می ،کس که مرا طلب کند
آن کس کهه بهه او  ؛ورزم من نیز به او عشق می ،آن کس که به من عشق ورزید ؛ورزد من عشق می
و آن بهایش بر من واجهب اسهت  خون ،ام شود شود و آن کس که کشته ام می کشته ،عشق ورزیدم
 بهایش هستم. پس من خودم خون ،بهایش بر من واجب است کس که خون

شوق به عشق حقیقهی و میهل بهه  ای از شور و رهیرنین دا در بیت سیدالشهداء اهل اصحاب و
شهب عاشهورا  رنان آماده برای وصال بودند که زهیر بن القین در رو آن از این .شهادت قرار داشتند

 وید: گ می خطاب به امام حسین
 َ َّ كََلذا ألَلَف وَتلََلٍة، وأنَّ اّلّله ، لََ ِددُ  أنّي وُتِلُ ، ثُمَّ نُِشرُ ، ثُمَّ وُتِلُ  َحتَّلى اُوتََل َََلدفَُو  َواّلّله

ِّ بَیتِ َ  َّ َعن نَفِسَ  وَعن أنفُِ  هُؤ ِء الِفتیَِة ِمن أه به خدا قسم دوسهت داشهتم  2؛ِبذلَِ  القَت
شهدم   شدم تا هزار مرتبه این رنین کشته مهی  از کشته میشدم، ب  سپس زنده می ،شدم یکه کشته م
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  گردانید.  بیت شما دور می تا خداوند بدین وسیله، کشته شدن را از شما و جوانان اهل
آیها مهن ههم جهزء »پرسهید:  امهام ازدر شهب عاشهورا  نیهز حضرت قاسهم بهن الحسهن

گفهت:  «.گونهه اسهت؟مهرگ نهزد تهو ر !ای پسر  من»گفت:  حسینامام  «.شدگانم؟ کشته
تهاری   در ،هاشم بنی اصحاب و این شوق به شهادت در 1.«تر ناز عسل شیری؛ احلى من العسّ»

 نظیر نداشته است.

 بینی بصیرت و روشن. 4
بهودن یهاران و خانهدان  «نافاالبصیره و بصیرت»توان  را می رهارمین علت برای توصیف امام

 کنیم.  بررسی می ی را ذیل دو مبح گاین ویژ دانست. امام
  . مبحث اول1/4

در   تشهخیص و، حقهایقاز در  بهاطنی  نافاالبصیره بودن، قوه تشخیص و بصیرت و مقصود از
 از آیهد. بهه دسهت میخودسهازی  ترلیف است که بهه برکهت تقهوا و وظیفه ومتناسب با صحیح 

 فرماید:  روست که قرآن کریم می همین
ِذيَن آَمُنوا ِإْن  َها اَلَّ لْر َلُکلْم َو  يا َأُيَّ ُِ ذاِتُکْم َو َيْغ ْر َعْنُکْم َسِیَّ َّ

ُِ َه َيْجَعْ  َلُکْم ُفْرقاًْا َو ُيَک ُقوا الَلَّ َتَتَّ
ْضِ  اْلَعِظیِم  َُ ُه ُذو اْل نیهد، خداونهد کاید! اگر تقهوای الههی پیشهه  ه ایمان آوردهکسانی کای  2؛الَلَّ

پوشاند و شهما  هایتان را از شما می دیدهد و ب شناخت حق از باطلی( قرار می  برایتان فرقانی )قوه
 بخشش بزرگ است. آمرزد و خداوند صاحب فضل و را می

  . مبحث دوم2/4

موجهب تضهمین سهعادت و  ،ایهن سهه مرتبههگاراندن  .تشخیص وظیفه سه مرتبه دارد بصیرت و
 :شود میبخیری  عاقبت

 و حهق وشهود  میفتنه بلند  شرایطی که گرد و غبار آن است که در موقعیت و ،مرتبه اول بصیرت 
 باطل خطا نرند؛  شخص در تشخیص حق ازگردند،  میباطل آمیخته 

 باطل، زمان و موقعیت نصهرت حهق را  تشخیص حق از ست که پس ازا آن ،مرتبه دوم بصیرت
 رسانی از به حمایت ازحق برخیزد و نگاارد فرصت نصرت مناسب موقعیت زمان و بشناسد و در
 دست برود؛ 

                                                           

  208، ص نفس المهموم. عباس قمی، 1
 .29. انفال: 2



110       

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 برابهر باطهل،  رسهانی حهق در ست که در موقعیت حساس برای نصرتا آن ،سوم بصیرت  بهمرت
 رند به قیمت جانش تمام شود. هر ؛هزینه کند خرج و خودش را

کوفهه  بصهره و، مرهه، شرایطی که مردم مدینه در که این بود در راز برتری اصحاب سیدالشهدا
 همهراه سیدالشههداء و بها باطهل شهناختند از را حق باطل بازمانده بودند، شناخت حق از در

گرفتهار رسهاندن حهق  اما هنگهام یهاری ،شناخته بودند که شیعیان کوفه حق را . در شریطیشدند
اصحاب به آنان اقتدا نرردنهد،  ،خالی کرده بودند را پشت امامشدند و با عقب نشستن، تردید 

شهان کردنهد و  رمهان امهام زمهانآف و هزینه ههد خرج و کنار امام زمان خود ماندند و خود را در
 تنههایی و که در این رنین بودند اصحاب سیدالشهداکشیدند. راهش را به آغوش  شهادت در
عصهر  دررا بصهره  مرهه، کوفهه و مدینه، امت اسالمی از ،خالی نرردندرا پشتش  غربت امام

بهه  دوسهت نمودنهد و شهان را هزینهه و هدیهه راه جان و گااشتند و شرمنده نمودند جابه خویش 
 سبب توصیف ارزشهمند امهام ،استقبال شهادت رفتند. داشتن این مراتب از بصیرت استثنایی

 شد. 

 سلوک عرفانی. 5
بودنهد. بهرای فههم  «عارف و سهالک»ها  آن است که آن ،از یاران پنجمین علت توصیف امام

   پردازیم. به تبیین رهار مبح  می درست این ویژگی

 ل. مبحث او 1/5

جملهه انسهان  از و از خلقت عالم هسهتی؛ االطالق است حریم علی ،خداوند متعالاز آنجا که  
ُکلْم ِإَلْیَنلا اَل » فرماید: می ست کهرو همین از .غایتی دارد هدف و ََّْ َما َخَلْقَناُكْم َعَبًثا َوَأ ََّْ ْبُتْم َأ ِِ َِ َأَف

 1.«ُتْرَجُعوَن 

 . مبحث دوم 2/5

لِه » :فقیر بالاات است ،انسان و غنی بالاات ،خداوند متعال َقلَراُء ِإَللی الَلَّ ُُ لُتُم اْل ْْ اُس َأ َها الَنَّ َيا َأُيَّ
ِمیُد  َِ ُه ُهَو اْلَغِنيَُّ اْل دمهی را آ و در واقع خداوندفرینش انسان غرض فاعلی نداردآاز بنابراین  2؛«َوالَلَّ
برطهرف کنهد؛ بلرهه  یا عیب و نقصی را از خهود فرینش وی سودی ببرد وآ خلق نررده است تا از
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 از .الههی اسهت یغرض فعلی است که همان رسیدن انسان بهه وصهال و لقها ،آفرینشهدف از 
َك َكْدحًا َفُماٰلِقیهِ »فرماید:  می ست کهرو همین َك ٰكاِدٌح ِإلٰی َربِّ َّْ اُن ِإ ِٰ ْْ

َها اْْلِ  1.«َأيُّ
 سوم. مبحث 3/5

 از .عاشهقانه باشهد ی کهه عارفانهه وعبهادت ؛عبهادت اسهت ،الههی یلقها راه رسیدن به وصهال و 
َّّ ِذْكَلُرُه َمَلا »فرمود:  شخطاب به اصحاب حسین  امام ست کهرو همین َل ََ  َ َأَ َها َالنََّلاُ  ِإنَّ اّلَّله

َذا َعبَُدوُه ِاْستَْغنَْ ا ِبِعبَاَدِتَلِه َعَلْن ِعبََل ِْ َذا َعَرفُ ُه َعبَُدوُه َف ِْ ای ؛ اَدِة َمَلْن ِسَلَ اهُ ََلََق َالِْعبَاَد ِإ َّ ِلیَْعِرفُ ُه َف
 ،ه او را بشناسهند و رهون او را شهناختندربندگان را مگر از برای آنمردم خداوند بلند مرتبه نیافرید 

رد: که مهردی عهرض«. نیاز شوند از عبادت غیهر او بی ،و رون او را عبادت نمودند نندکعبادتش 
ه به هقت خداشناسهی و طریهق موصهلمعرفت خدا )حقی ؛پدر و مادرم فدای تو باد !اهللا یابن رسول

 ؟ امهامرگونه است آن مطلوب برساند(ه ی نشود و انسان را بدون گمراهی بیه خطاکسوی او 
ِّ  َمْعِرفَةُ »فرمود:  ِّّ  َأْه َمانٍ  كُ شهان را  امام زمان ،اهل هر زمان 2؛َطاَعتُهُ  َعلَیِْهمْ  ََِجِمُ  َالَِّذي ِإَماَمُهمُ  َُ

 «.بشناسند
 چهارم. مبحث 4/5

سهتاره شهدن آنهان  موجب سرآمد و بود و الشهدا بیت سید اهل آنچه نقطه مشتر  اصحاب و 
 نیهایش اسهت. در حالهت روحهانی و عاشقانه برای عبادت و شده است، داشتن روحیه عارفانه و

برای وداع نزد خهواهر آمهد،  رون امام حسین»گزارش شده است:  عرفانی حضرت زینب
 .«خواهر جان! مرا در نماز شب فراموش نرن 3؛ تنسینى فى نافلة اللیَّا اَتاه! به او فرمود: 

 فرماید:  می امام سجاد
همه نمازهای واجب و مستحب خود را در طول مسیرها، از کوفه بهه شهام  ام زینب همانا عمه

بهه خهاطر گرسهنگی و ضهعف او  ،خواند و این خواند و در بعضی از منازل نشسته می ایستاده می
روز  شهبانه ،زیرا آن مردمان سنگدل ؛کرد زیرا سه شب بود که غاایش را بین اطفال تقسیم می ؛بود

 4دادند. یک قرص نان بیشتر نمی
کهه  قاتل عباس رهرهکه  است نقل شده نیز عرفانی حضرت عباس درباره حالت عبادی و
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من مردی را کهه در وسهط »گفت:  ،از او پرسیدندکه دارم بود، سیاه شده بود. علت را  از طایفه بنی
 1.«کشتم که نامش عباس بود ،اش ا ر سجده بود پیشانی

تقوی  .مردی عابد و پارسا بود ،حبیب» :است حالت عارفانه حبیب بن مظاهر روایت شدهباره در
کرد، حافظ کل قرآن کریم بود و هر شهب بهه نیهایش و عبهادت خهدا  و حدود الهی را رعایت می

آمد و او را رنین  شبر بالین وز عاشورا به شهادت رسید، امام حسینوقتی در ر 2.«پرداخت می
ِ دَ »ستود:  آفهرین بهه مقهام تهو ای  3؛ةَواِحَلدَ  ةتَْخِتُم الْقُروَن ِفى لَیْلَ  لََقْد كُنَْ  َفاِراً  ََا َحبیِمُ  کَ ر  ّلِلّ

 .«کردی حبیب! تو انسان دانشمند بودی و در یک شب همه قرآن را تالوت می
   نویسد: اصحاب می و اووس در نیایش شب عاشورای امامسید بن ط

َسیْنُ  ُْ ِّ َمَلا بََلیَْن َراِكَلٍو َو  َو بَاَ  اْل َل ْْ ابُُه تِلَْک اللَّیْلََة َو لَُهَلْم َدِویٌّ كََلَدِویِّ النَّ َْ َو َأْص
ٍد َو َواِئٍم َو َواِعدٍ  َِ و یارانش، آن شب را به نمهاز و مناجهات گاراندنهد. زمزمهه  حسین 4؛َسا

رسید. یری در رکوع بود، دیگهری  ها از دور همچون زمزمه زنبوران عسل به گوش می مناجات آن
 خواند و دوستش نشسته. در سجود. آن یری ایستاده پروردگارش را می
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 در کوفه  خطبة حضرت زینبمروری بر 
 *بامد دلیریوالمسلمین  االسالم حجت

ْیذًا »قال الله تعالی:  َْ ْرَن َلَقْد ِجْذُتْم  طَّ َُ ماواُت َيَت َِّ ا َتکاُد ال ِإدًّ
ا ْرُض َو َتِخرُّ اْلِجباُل َهدًّ  1«ِمْنُه َو َتْنَشقُّ اْْلَ

 مقدمه

آن بهود کهه همهه تهالش  ،اسهالمی هامیه بر جامع بنی ستمگر یری از پیامدهای حرومت دستگاه
شههادت رسهد. غریب و تنها بماند و در اوج مظلومیت بهه  خود را به کار بست تا امام حسین

کهه معظهم آنهان زنهان و  هنیز با به اسارت گهرفتن خهانواده و همراههان او  پس از شهادت امام
یعنی  ،ترین مراکز دنیای اسالم کوشید تا این پیروزی به ظاهر بزرگ خود را در مهم هدختران بودند 

تحقیرهها را در کوفه و شام به رخ همگان برشد و سرمست از این جنایت هولنا ، انواع توهین و 
غافهل از  ؛را خاموش کننهد بیت روا بدارد تا در نهایت به زعم خود نور اهل الله عبد احق اب

حهق  ،رنهدب  آنره خداوند همیشه در کمین ستمراران است و از راهی که اهل باطل گمانش را نمی
ورق بهر ضهد نیز به خواست خهدا  بیت امام حسین گرداند. در داستان اسارت اهل را پیروز می

تنهها   نهه و حضرت زینهب العابدین ویژه امام زین به بیت امیه برگشت و اسرای اهل بنی
 ؛ضعف و زبونی نشهان ندادنهداز خود های دوران اسارت را به جان خریدند و  ها و مرارت سختی

را بهه گهوش  عبداللههاغربهت و مظلومیهت اب ،بلره در طول مدت اسارت نیز نهدای حقانیهت
بهه انجهام رسهاندند. در گهام  ،بهه دنبهال آن بهود ن رساندند و آرمانی را که امام حسهینجهانیا

لهب بهه سهخن گشهود و  ،در نخستین روز اسارت و در جمع کوفیهان نخست حضرت زینب
ضمن معرفی خود، به عتاب و خطاب کوفیان پرداخهت و آنهان را بهه شهدت محرهوم و از عمهق 

                                                           

 اخالق و تربیت.کارشناسی ارشد تربیت اخالقی مؤسسه * 
ای کافران( همانا شما سخنی بسیار زشت و منرر بر زبهان آوردیهد؛ ریهزی نمانهده اسهت کهه : »)89ه  90. مریم: 1

 «.ها به شدت فرو ریزند ها از این ]سخن  بشرافند و زمین را  خورد و کوه آسمان

 مه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغانفصلنا

 ـ شماره دهم 1444ـ محرم  1401تابستان  
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 اه کرد. آگ ،ای که آنان شریرش بودند فاجعه
با کمی اختالف در منابع متعدد تاریخی و حهدیثی آمهده اسهت کهه در  حضرت زینب هخطب

 کنیم. آن بح  می هدر رند فراز جداگانه دربار 1،شی  مفید امالیاینجا با انتخاب متن 

 ترسیم زمینه و بستر خطبه. 1
که علهی بهن   حالی در ،هجری وارد کوفه شدم 61گوید: در سال  میحاد ه راوی  ،َحاَلم بن بشیر

گشت. لشرریان آنان را احاطه کرده و مردم بهرای  می به همراه زنان از کربال به کوفه باز نحسی
رویارویی مردم کوفهه بها اسهرایی کهه سهوار بهر شهتران  هشان خارج شده بودند. در صحن تماشای

 زنان کوفه شروع به گریه و ندبه کردند. ،جهاز بودند بی
 یس ی ح رش طناب ب دای به    ا خیمه

 

  وار  شر سر   ا ز بتاد مختال  ُحبتاب 
 

 شاا داشت ببرئی  بمعی به پاس محم 
 

 2َعمتاری و محمت  شترست ار  رتنر بی 
 

بیماری او را رنجهور و الغهر سهاخته »کند:  رنین توصیف می را این راوی حال علی بن حسین
گفهت: ایهن زنهان  شهنیدم کهه مهی .بهودبود و ُغل جامع در گردنش بود و دستش به گردنش بسته 

 «.یعنی مگر کسی جز شوهران خودتان ما را کشته است؟! ؛پس ره کسی ما را کشت ،گریند می

 آمیختن حیا و خطابه . 2
کند و پهیش از آن دو ویژگهی بهرای حضهرت  را بازگو می حضرت زینب هراوی پس از آن خطب

َْ »گویهد:  شمارد و می می بر زینب َُ ِفَرًة َوَلط  َأنَْ،َلَق ِمنَْهَلا  نََِم بِنَْ  َعلِي  َو َرَأَُْ   ََ َو لَْم َأَر 
را دیدم و زنی با ایهن شهدت حیها را  ؛ زینب دختر علیكََأنََّها تُْفِرُغ َعْن ِلَساِن َأِمیِرالُْمْؤِمِنینَ 

 .«ساخت سخن جاری می بودم که سخنورتر از او باشد؛ گویا از زبان امیرالمؤمنین  ندیده
در کوفه  امیرالمؤمنین ،های پدرش به یاد خطبه زینبحضرت خوانی  با شنیدن خطبه راوی

جهت نیسهت  بی و شود شنود که از حنجر دخترش خارج می افتد و گویی ندای حیدری را می می
 زینهبحضهرت اند. راوی دو ویژگی بهرای  یعنی زینت پدر نام نهاده ،«زینب»که این دختر را 

 کند: ذکر می
                                                           

 .320ه  323، ص األمالی. محمد بن محمد مفید، 1
، کهد خبههر: 30/06/1396، «بهه شهعر محتشههم اضهافه کهرد کهه امههام زمهان مصهرعی». خبرگهزاری تسهنیم، 2

1525946. 
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1525946/30/06/1396 
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َرهَخ . »1   1یعنی زنی که سخت باحیاست. ،«ف 
   ر.یعنی سخنورت ،. َانطق2 

سرآمد زنان زمان بود و این دو گوهر و  ،هم در حیا و عفاف و هم در سخنوری حضرت زینب
نشین بود و  حضرت که تا آن زمان زنی مجلله و پردهآن هنر را از پدر و مادر خود به ارو برده بود. 

به حسب شرایط زمانه مجبهور شهد بهه صهورت موقهت از  ،دیده بودکسی صورت و قامت او را ن
آور  زبان گویای اسالم شود و در نقهش پیهام نشینی درآید و همچون مادرش حضرت زهرا پرده

   .صحرای کربال، ادای نقش کند
 بردا اه  حرم دستت ر بت د و ستّر غیتب

 

 ها بی روا دارد حسین حرمتی ور ه ا ن بی 
 

 با اشاره والیی کردن مردم  ساکت. 3
سر و صدا و همهمه اوج گرفته و صدای زنهگ شهتران نیهز بها آن  ،در اجتماع و ازدحام مردم کوفه

بلندگو نیهز  انندآمیخته بود. طبیعی بود که سخنرانی در رنین جمعی که وسایل پیشرفته امروزی م
پهس  «.باشید ساکت»با اشاره به مردم گفت:  گوید: حضرت زینب دشوار بود. راوی می ،نبود

ای که صدایی جز صدای حضهرت  گونه به ؛ها بازگشت و صداها ساکت و آرام شد ها به سینه نفس
ِ  اْْلَنَْفَلاُ  َو َسَلكَتَِ  »شهد:  شنیده نمی زینب َوَلْد َأْوَمَلَأْ  ِإلََلى النََّلاِ  َأِن اْسَلكُتُ ا َفاْرتََلدَّ

این  2زنگ شتران نیز خاموش شد.های این خطبه آمده است که صدای  در برخی نقل .«اْْلَْصَ اُ  
 ؛صاحب مقام والیت یا تصرف در عالم بوده اسهت ،دهد که حضرت زینب عبارات نشان می
 شد. رنین سروت و آرامش حاکم نمی او این هوگرنه با یک اشار

 خدا حمد خدا و صلوات بر رسول. 4
درود  خهدا سولسخن خود را با حمد خدا آغاز کرد و پس از آن بر ر هطلیع حضرت زینب

َاُة َعلَى َأبِي َرُسَل لِ »فرستاد و فرمود:   َو الصَّ
ِ ْمُد ّلِلّه َْ ِ  اْل بها لطافهت و ظرافهت از آن حضهرت «. اّلّله

، اینرهه نوادگهان پیهامبر .عنوان پدر خود یاد کرد تا خود را به مردم بشناساند  به خدا رسول
نیز آمهده  )آیه مباهله( عمران آل هسور 61 هدر آیامری مقبول در میان مردم بود و  ،فرزندان او هستند

شده اسهت. همچنهین  خدا اطالق فرزندان رسول و امام حسین است که بر امام حسن
اند و از ابتدای سخن ماهیهت زر  خاندان رسالت را به اسارت گرفته ،زیاد یادآوری کرد که سپاه ابن

                                                           

 .253، ص 4، ج کتاب العین. خلیل بن احمد فراهیدی، 1
 .146، ص اللهوف علی قتلی الطفوفطاووس،  . ر. : علی بن موسی ابن2
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بر معرفی خهود در شام نیز  العابدین مام زینمحور سخن ا .امیه را برمال کرد و زور و تزویر بنی
تها تبلیغهات بهود  و امیرالمؤمنین و فرزند پیامبر ترین خویشاوند پیامبر عنوان نزدیک  به

و  امیهه نزدیرهان حقیقهی پیهامبر امیه مبنی بر اینره این قهوم خهارجی هسهتند و بنهی شوم بنی
 خنثی شود. ،جانشینان او هستند

 ه و علت آنخطاب به اهل کوف. 5
َّ الْكُ َفَلةِ »در کوفه با کوفیان بود و آنان را با عبهارت  روی سخن حضرت زینب ا بَْعُد ََا َأْه « َأمَّ

زیاد و  کوفه یا امرای لشرر ابن هبا حاکم خودکام ،در جمع عمومی مردمآن حضرت  .خطاب کرد
 ؛خطاب و عتهاب کهرد بلره مستقیم با خود مردم سخن گفت و آنان را ؛مزدوران او کاری نداشت

که در شام روی سخن خود را متوجه یزید کهرد و او را خطهاب و عتهاب  بر خالف امام سجاد
 اسهت؛ بیهت از شناخت و رعایت مقتضیات زمان و مران توسهط اههلامر حاکی  . ایننمود

بودنهد کهه بهه یهاری حضهرت  شرن امام حسهین از دوستان بیعت ،اهل کوفهمردم زیرا بیشتر 
زیهاد  کم سیاهی لشهرر ابهن ه بودند و یا در جنگ علیه آن حضرت وارد شده بودند و دستنشتافت

مهردم شهام  .ولی در شام قضیه بهه عرهس بهود ،شده بودند. بنابراین سزاوار عتاب و خطاب بودند
خهود را پیهروز میهدان  ،عنوان آمر مباشر قتل امام حسین  مشارکتی در جنگ نداشتند و یزید به

او را مورد خطاب قهرار داد  امام سجاد . بنابراینکرد جسارت می به دین و امامدانست و  می
 رندان کاری نداشت. حضرت زینهب ،خبر شام که تماشاگر قضایا بودند و با مردم نادان و بی

سخن با حاکمان و قدرتمندان مغرور و سرمست را به وقتی دیگر و جایی دیگر موکهول کهرد و در 
تاج و تخت آنهان را بهه  ،خود هزید نیز با سخنان و برخوردهای زیبا و خردمندانزیاد و ی مجلس ابن

 لرزه انداخت.

 تشبیه کوفیان به بافنده نادان. 6
ِّ َو الَْخَلْذلِ » رنین فرمود: از خطاب اهل کوفه به آنان این (پس)حضرت زینب َّ الَْختَْل ]أ   َََلا َأْهَل

نََّلةُ فََا َرَوَأِ  الَْعبَْرُة َو َ  َهَلدَ  1تبك ن[ گرییهد؟   ؛ ای اههل نیرنهگ و واگهااری، ]آیها مهیَأِ  الرَّ
َفَمَلا َمَلثَلُكُْم ِإ َّ كََلالَّتِي نََقَضَلْ  »در ادامه فرمود:  سپس .«تان آرام نگیرد تان قطع نشود و ناله اشک

ًََا بَْیَلنَكُمْ  ٍة َأنْكاثًا تَتَِّخُذوَن َأَْمانَكُْم َد مهردم ماننهد داسهتان آن زن ؛ وضهع شهما َغْزلَها ِمْن بَْعِد وُ َّ
 هگشهود، شهما ههم سهوگندهایتان را مایه ای است که رشته خود را پس از محرم بافتن می ریسنده

                                                           

 .85، ص مثیر االحزانا حلی، نم . جعفر بن محمد ابن1
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عنوان یک مفسر قهرآن، وضهع   ، به. حضرت زینب«دهید خیانت و دغل میان خودتان قرار می
 دهد.  نحل شرح می هسور 92 همردم کوفه را با آی

َتْیم به نام رابطه یا ریطه بود کهه  بنی هزنی کودن از قبیل» :آیه آمده است از این در تفسیر امام باقر
بافت. خداوند به وفها امهر کهرده و  کرد و دوباره می آن را باز می ،بافت بافت و رون می موی بز می

بهه دلیهل  ،تشهبیه مهردم کوفهه بهه آن زن بافنهده 1.«شرنی را به کار آن زن تشبیه کرده اسهت پیمان
ای  گونهه به ؛است امام حسن و امام حسین ،های پیاپی کوفیان در عهد امیرالمؤمنین عهدشرنی

شهان  ههای کرد. آنان بهرای پیمهان که عمق حماقت و جهالت و شخصیت سست آنان را ا بات می
ههای خهود  همچون زن تیمهی کهه بهرای بافتهه -شرستند  ارزشی قائل نبودند و به آسانی آن را می

و همین امر مانع تقویت و رشد دیهن در میهان آنهان  -کرد  را باز می  دلیل آن بیارزشی قائل نبود و 
 بود.

 بیان نقاط ضعف کوفیان. 7 
خطبه، شخصیت کوفیان را تحلیل کرد و برخی نقهاط ضهعف آنهان را  هدر ادام حضرت زینب

 رنین برشمرد:  برایشان این
لَُف النََّ،ُف وَ  ّْ ِفیكُْم ِإ َّ الصَّ اُرونَ  َأَ  َو َه َل َّ ََ َلنَُف  ْدُر الشَّ ُزوَن َعَلِن   الصَّ َِ ِفَلي اللَِّقَلاِء َعَلا
ةِ  مَّ ُ َعلََلیْكُْم ، اْْلَْعَداِء نَاكِثُ َن لِلْبَیَْعِة ُمَضیُِّع َن لِلذِّ َمْ  لَكُْم َأنْفُُسكُْم َأْن َسَلِخَط اّلّله فَبِئَْ  َما َودَّ

ََاِلُدونَ  زنی و آلودگی بهه عیهب و دشهمنی  ریزی جز الف ؛ هان، آیا در شماَو ِفي الَْعَذاِب َأنْتُْم 
عههد  هکننهد شرن و تباه ناتوان و بیعت ،است؟! در برخورد با دشمن ضعیف و از جهاد با دشمنان

اید که خداوند بر شما خشم گرفته و در عهااب  هستید. پس بد ریزی برای خودتان پیش فرستاده
 اید. جاودانه

 2است. شده اسرائیل نازل  که در شأن کافران بن ته شدهسوره مائده گرف 80این عبارت از آیه 

 بیان جنایت کوفیان. 8
بزرگی و زشهتی جنایهت کوفیهان را تبیهین  ،غّرای خود هدر فرازی دیگر از خطب حضرت زینب

                                                           

 .389، ص 1 ، ج تفسیر القمی. علی بن ابراهیم قمی، 1
ُ َعلَیِْهْم َو ِفي الَْعذاِب ُهْم َاِلُدونَ . »2 َمْ  لَُهْم َأنُْفُسُهْم َأْن َسِخَط اّلّله هها، رهه بهد  ؛ نفس ]سرکش  آنلَِبئَْ  ما َودَّ

آن، خشم خداوند بود و در عهااب ]الههی  جاودانهه خواهنهد  ها فرستاد که نتیجه اعمالی از پیش برای ]قیامت  آن
 «.ماند 
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َأ تَبْكُ َن ِإي »فرمایهد:  کند و می کوفیان اظهار تعجب می هابتدا از گری بانوی بزرگ کربال، .کند می
 ِ كُ ا وَِلیًا فَلََقْد فُْزتُْم ِبَعاِرَها َو َشنَاِرَها َو لَْن تَْغِسلُ ا َدنََسَها َعنْكُْم َأبَ  َو اّلّله َْ ؛ آیها داً َفابْكُ ا كَِثیرًا َو اْر

به خدا سوگند، بسیار بگریید و کم بخندید که به خدا سوگند، به ننهگ و عهار آن  ؛گریید؟! آری می
 .«شویید  نمیاز خود  اید و پلیدی آن را هرگز نائل شده

زیهرا گریهه آنهان بهرای  ؛کند شان را مالمت می در پاس  گریه مردم کوفه، گریه حضرت زینب
همچهون بهرادران یوسهف کهه خهود برادرشهان را در رهاه  ؛اند جنایتی است که خود مرترب شده

 هسهور 82 هم از آیک هبسیار و خند هامر به گری 1کردند. انداختند و پس از آن شبانه نزد پدر گریه می
منافقهانی کهه در زمهان پیهامبر  2که خطاب به منافقان صهادر شهده اسهت؛ همبارکه توبه گرفته شد

زدنهد و خداونهد بهه آنهان امهر   گرمی هوا از جهاد سر باز میهمچون های واهی  به بهانه اکرم
ست. پلیدی کشتن امام کند که باید کم بخندند و بسیار بگریند؛ زیرا بد عاقبتی در انتظار آنان ا می

در برخی روایهات دیگهر که شود و گناهی نابخشودنی است  گاه پا  و شسته نمی هیچ حسین
 3نیز آمده است.

  رستتد بتتزای قا تت  او چتت ا رقتتد ز نتتر
 

  رحمتت قلتد ز نتر  4باره بر بر ره  س 
 

  رستتد بتتز ن  نتتاه، شتت یعاا روز حرتتر
 

 5دار تتر شتترم بتتز  نتته َخلتتخ َدم ز نتتر 
 

 شخصیت  امام حسین بیان. 9
به آنان یادآوری کرد کهه از یهاری  ،در ادامه با بیان عظمت مقام امام حسین حضرت زینب

َلاتَِم » فرمهود:آن حضرت اند.  و برای جنگ با او همدستی کرده  ره کسی دست کشیده ََ  َّ َفَسَلِلی
یََرِتكُ  َِ ِّ الَْجنَِّة َو َمَاَذ  َسالَِة َو َسیَِّد َشبَاِب َأْه َلَة الرِّ ََ َلِتكُْم َو َمْدَر جَّ َْ لَِتكُْم َو َأَمَلاَرَة َم ُِ ْم َو َمْفَزَع نََلا

َََذلْتُْم َو لَُه فَتَلْتُمْ  ِتكُْم  تهان و  خوبان ه؛ فرزند خاتم رسالت و سرور جوانان اهل بهشت و پناهگاُحجَّ

                                                           

 .16. یوسف: 1
ُبوَن . »2 ِِ وا َيْک ُْ ُکوا َقِلیاًل َوْلَیْبُکوا َكِثیًرا َجَزاًء ِبَما َكا َِ ؛ ز این پس کم بخندند و بهه جهزای آنچهه بهه دسهت مهی َفْلَیْض

 «.آوردند، بسیار بگریند 
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ای او بهه ههم هایتان را یاری نرردید و بر و پلران رشد در حجت تان نشانه راهتان و  پناهگاه بالهای
 .«پیچیدید

ِّ الَْجنَّةِ »با عنوان  از امام حسین حضرت زینب یعنی همهان عنهوانی یهاد  ،«َسیَِّد َشبَاِب َأْه
مسهلمانان مهورد اتفهاق بهود کهه  هتوصیف کرده بود و میان همگونه  ایناو را  کند که پیامبر می

َمَلَاَذ »را بهه  امهام بهانوی بهزرگ کهربال، انهد. سرور جوانان اهل بهشهت ،نیحسن و حس
یََرِتكُمْ  خوبان با توجه به سطح معرفتهی  و پناهگاه خوبان است یعنی امام ؛کند توصیف می« َِ

برنهد. بها رفهتن  پناه مهی خاص خود در امور خاص مانند مشرالت علمی و اجتماعی به امام
لَِتكُمْ َمْفَل»با عنوان  آن حضرت همچنین از امامشوند.  پناه می خوبان بی ،امام ُِ یهاد « َزَع نََلا
 هاست.  پناهگاه امت در هنگام فرودآمدن بالها و سختی یعنی امام ،کند می

ِتكُمْ » ،توصیف دیگر حضرت زینب جَّ َْ و َمَحّجهه  نشانه راه،به معنای  «اماره» .است« َأَماَرَة َم
راه  هم تابلو و نشانیعنی اما ؛راه راست است هاین عبارت به معنای نشان 1به معنای راه راست است.

َلِتكُمْ »نیز به  توصیف دیگر امام راست است. َلَة ُحجَّ ََ یعنهی محهل  ،«مدرجهة» .اسهت« َمْدَر
 ،هها کسی است که مردم را بها حجهت یعنی امام ؛کم یا راه رارسو  درجه یا کم  باالرفتن درجه

اشاره  ام حسینبه عظمت مقام ام حضرت زینب دهد. برد و آنان را رشد می پله باال می  پله
 و فرمود:کرد 

ٍد فََرَْتُمْ  مَّ َْ َلَقلْد »  َو َأيَّ َدٍ  لَُه َسَفكْتُْم َو َأيَّ كَِرََمٍة لََلُه َأَصَلبْتُمْ   َوَْلَكُْم َأ تَْدُروَن َأيَّ كَِبٍد ِلُم
ا ْیذًا ِإدًّ َْ ْرُض َو تَ  * ِجْذُتْم  ْرَن ِمْنُه َو َتْنَشقُّ اْْلَ طَّ َُ ماواُت َيَت َِّ اَتکاُد ال وای  2؛«ِخرُّ اْلِجباُل َهلدًّ
پاره کردید و ره خونی از او را ریختید و بهه   ای از محمد را پاره دانید ره جگرگوشه بر شما، آیا می

ایهد کهه نزدیهک  کار زشتی مرترهب شهده ،ره عضو شریفی از او دست یازیدید؟! به خدا سوگند
 ریزد. ها فرو کوهتره و زمین شرافته شود و   ها به سبب آن تره است آسمان

ٍد فََرَْتُمْ »عبارت  مَّ َْ جگرگوشهه  ،کنهد کهه امهام حسهین بیان مهی« َوَْلَكُْم َأ تَْدُروَن َأيَّ كَِبٍد ِلُم
کردن  پهاره  خیلی لطیف و فصیح و پهاره ،بر امام حسین« کبد محمد»اطالق  .است پیامبر

یعنی  ،«َو َأيَّ َدٍ  لَُه َسَفكْتُمْ »است. عبارت  کردن جگر پیامبر  پاره  حقیقت پاره ، درحسین
فرمهود:  یمعروفه هدر جمله رنانره پیهامبر اکهرم هم ؛است خون پیامبر ،خون حسین

                                                           

 .11 ، صمقدمة االدب. محمود بن عمر زمخشری، 1
 .89ه  90. مریم: 2
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بها  بر بیان نسبت نزدیک امام حسهیننیز  حضرت زینب 1.«حسین از من و من از حسینم»
 ،تن حسهینکشهدانهد.  می در حق پیهامبر یجنایت را جنایتاین کند و  تأکید می پیامبر

 جنایت در حق اسالم است. ،است و جنایت در حق پیامبر همانند کشتن پیامبر
ا»آیهه  ْرُض َو َتِخلرُّ اْلِجبلاُل َهلدًّ ْرَن ِمْنُه َو َتْنَشقُّ اْْلَ طَّ َُ ماواُت َيَت َِّ ا؛ َتکاُد ال ْیذًا ِإدًّ َْ در  2«َلَقْد ِجْذُتْم 

رنانره  ؛ در حد شر  به خداست تن حسینکشبر این است که  لادخطبه بانوی بزرگ کربال، 
ْحمِن َوَلداً »مشرکان برای خداوند فرزند قائل شدند وقتی  خداوند با این آیهه آنهان را  3،«َأْن َدَعْوا ِللرَّ

 ریزد.  کند. این جنایت گویا بساط عالم را در هم می مالمت می
ََْرَواَء َشْ هَ »در عبارت خرقاء  َلَماءِ َو لََقْد َأتَیْتُْم بَِها   یبهه معنهای بهاد تنهد ،«اَء ِطَاَع اْْلَْرِض َو السَّ

 ،شاید منظور از این کلمهه 4دهد. ماند و پیوسته تغییر جهت می است که در هیچ جهتی  ابت نمی
رو، نبایهد از  گیهرد. از ایهن یشهما را در بهر مه یمختلفابعاد این باشد که آ ار شوم این مصیبت از 

طهالع » 5روی اسهت. به معنای زشهت «شوهاء. »مغرور شویدخود سرمست و  یظاهر یپیروز
 هیعنی بزرگی این جنایهت از بزرگهی همه؛ حجم زمین و آسمان هیعنی به انداز ،«األرض و السماء

 گیری نیست. عالم بیشتر است و با هیچ مقیاسی قابل اندازه

 تهدید کوفیان به عذاب خدا. 10
کنهد و از ایهن  مهیتهدیهد را به عااب خهدا  خود کوفیان هدر آخرین فراز خطب حضرت زینب

خود و در تهدیهدی دیگهر بهه عهااب  هدر آخرین فراز خطب ایشان دهد. رهگار به آنان هشدار می
ِفُزُه الِْبَداُر َو َ  ََُخاُف َعلَیِْه فَْ ُ  الثَّْأِر كََلاَّ ِإنَّ » خدا فرمود: ْْ نَُّه َ  ََ ِْ ُّ َف َربََّلَ   فََا ََْستَِخفَّنَّكُُم الَْمَه
تههان را راحههت نرنههد کههه شههتابزدگی ]بنههدگان  او را  دادن خههدا، خیههال  ؛ پههس مهلههتلَِبالِْمْرصَلَلادِ 

همانها پروردگهارت در  .هرگز رنین نیسهت ,رود انگیزد و بیم فوت خونخواهی نیز بر او نمی برنمی
 .«کمینگاه است

ُّ »عبارت  کهه در اشهاره دارد دادن( الهی به کهافران   به سنت امالی )مهلت ،«فََا ََْستَِخفَّنَّكُُم الَْمَه
                                                           

 .127، ص 2، ج االرشاد. محمد بن محمد مفید، 1
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زیهرا  ؛احساس راحتی نرنید ،یعنی اگر به شما مهلت داده شده است 1؛قرآن کریم بیان شده است
 اسهت؛ تان کورک است یا در دسهتگاه خهدا فرامهوش شهده این مهلت از این باب نیست که گناه

هها را  کنهد و ناگههان آن اجهرا مهی بلره از باب سنت امالی الهی است که خداوند در حق کافران
 گیرد. می

ِفُزُه الِْبَدارُ »عبارت  ْْ نَُّه َ  ََ ِْ کردن بنهدگان،   یعنی عجله ؛«انگیزد شتابزدگی ]بندگان  او را برنمی ؛َف
گاه صالح  بلره خداوند طبق قانون خود هر ها را به سرعت عااب کند؛  آنخدا شود  موجب نمی

 کند. عااب می ،بداند
نیهز یعنهی خداونهد « رود بیم فوت خونخهواهی بهر او نمهی ؛َو َ  ََُخاُف َعلَیِْه فَْ ُ  الثَّْأرِ »عبارت 

َك َلِباْلِمْرصادِ »زیهرا  ؛انتقام خون شهدای کربال را خواهد گرفت هرگهز رنهین نیسهت،  2؛َكالَّ ِإنَّ َربَّ
پروردگارتهان در کمهین رهرا کهه   از فراموشی انتقام نیست؛ یبیم ،«پروردگار تو در کمینگاه است

 .است
 یمانهد و بهه زود  یپاسه  نمه  یورزد که ایهن جنایهت به یبه صراحت تأکید م حضرت زینب

انتقهام  ،ههای سهخت در عهالم آخهرت بها عهااب نیهزدر این دنیها و  خداوند با حضرت قائم
 یخداونهد در کمهین سهتمگران اسهت و انتقهام او بسه  آخرت نیهزمظلومان را خواهد گرفت و در 

 .باشد یتر م سخت

 سکوت و حیرت مردم . 11
جا خطبه را به پایان رساند و مردم کوفه که از شنیدن  در همین حضرت زینب»گوید:  راوی می

گزیدنهد.  های خود را به دندان مهی گریستند و دست این سخنان حیران و سرگردان شده بودند، می
هایش را  ، دستبودکرده  سن  او را تردر این لحظه پیرمردی که اشک  رشمش جاری گشته و محا

بزرگان شما بهترین پیران، زنان شما بهتهرین زنهان، جوانهان شهما  :به سوی آسمان باال برد و گفت
 3«.تتان هم بهترین فضایل اس ها و فضیلت ترین نسل تان بهترین و کریم بهترین جوانان، نسل

در طهول اسهارت  حضرت زینهب« ینجهاد تبی»این یک مرحله از روشنگری یا به تعبیر بهتر 
 بود که بخشی از اهداف نهضت جاودان حسینی را محقق ساخت.

   ما ر ا ر ز نب  تتب د بتربال در بربال می  ما ر ا ر ز تنب  بتت د ستّر  ی در  یتن ا می
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 چ ره سرر حقیقت بعر از  ا ط  اا ر د
 

 ما ر ا ر ز نب  ب د پرت ابری از ر ا می 
 

  رتنتت اا د م لت متیت لتبچرتمه  تر ا
 

 ما ر ا ر ز نب  تب د در ب  ر   ته با می 
 

 ل تام س ار و بی توالجناح دادخت اهی بتتی
 

   ما ر ا ر ز نب  تتب د ها رها می در بیتاباا 
 

 در عب ر از بتستر  تار  ، ستی  ا قتتالب
 

 ما ر ا ر ز نب  بتت د ها می پرت ب ه  تنه 
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  در هدایت مردم و احیای اسالم محمدی راهبردهای امام سجاد
 *سعیر روستا زادوالمسلمین  االسالم حجت

َیاِئَك َو َمَواِض : »امام سجاد ُِ اِئَك َو َأْص َُ ُهمَّ ِإنَّ َهَذا اْلَمَقاَم ِلُخَل َع ُأَمَناِئَك اللَّ
ُر ِلَذِلَك، ال  َت اْلُمَقدِّ ْْ وَها، َو َأ ِتي اْخَتَصْصَتُهْم ِبَها َقِد اْبَتزُّ ِفیَعِة الَّ َرَجِة الرَّ ِفي الدَّ

ُتوُم ِمْن َتْدِبیِرَك  ِْ  1...«ُيَغاَلُ  َأْمُرَك َو ال ُيَجاَوُز اْلم

 مقدمه

عی، سیاسهی و اعتقهادی آن نقهش های اجتمها در واقعهه عاشهورا و پیامهد اگر ره امام حسین
قیهام  نیز نقش بسیار اساسی و مهمهی در و حضرت زینب اما امام سجاد ،محوری داشت

تهرین دوران امامهت  تهرین و بحرانهی ، یری از مشهرلکربال داشتند. دوران امامت امام سجاد
به نهوعی تجدیهد تشیع است. در این دوران به سبب اتفاقاتی که رخ داده بود، جامعه اسالمی باید 

گهااری  باید تفرر و مرتب راسهتین اسهالم نهاب را از نهو پایهه ،شد. در واقع امام سجاد بنا می
توان حضرت را پررمدار مدیریت بحران مسائل اجتماعی و فرهری شهیعیان  رو می کرد. از این می

اسهباب  اندیشهمندانه، ضهمن حفهظ تشهیع،  ههای هوشهمندانه و در آن دوران دانست که با راهبرد
ضمن بررسی شرایط این مقاله های ارتقای کمی و کیفی شیعیان را فراهم کرد. در  بالندگی و زمینه

 شود.  های آن حضرت بررسی می ، برخی راهبردجامعه عصر امام سجاد

  اجتماعی عصر امام سجاد اوضاع سیاسی و. 1
داننهد  ها می ترین عصر کسیاسی و فرهنگی، تاریاز نظر را  محققان مسلمان عصر امام سجاد

                                                           

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.* 
؛ خدایا! این جایگاه اقامه نماز عید قربان و جمعه که ویژه اوصیا و برگزیدگانت و 48سجادیه، دعای  . صحیفه1

جایگاه امنای توست، در مرتبه بلندی است که آن را ویژه آنان قرار دادی؛ ولی غاصبان و غارتگران این مقام را از 
ات هر گونه که بخواهی و  تدبیر حتمی  نشود و از کننده آنی؛ فرمانت مغلوب کسی ها به غارت بردند و تو تقدیر آن

 که بخواهی، فراتر نتوان رفت... هر زمان 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره دهم 1444ـ محرم  1401تابستان  
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، امهام سهجاد بر این اساس جامعهه عصهر 1کنند. و از آن، به دوره سقوط فرهنگ اسالم یاد می
کنهد کهه بهه برخهی از   ی است که آن را از جامعه عصر امامان دیگر متفاوت مییها دارای شاخصه

   شود. ها اشاره می این شاخصه
 . در اقلیت بودن شیعیان 1/1

ه فرمهود شهیعیان عصهر امهام رههارم بار جامعه و اندوه ترسیم وضع تل  و در امام صادق 
ِّ   ْرتَدَّ النَّاُ  اِ : »است َسیْنِ   بَْعَد وَتْ ُْ ِّ َو  ِإ َّ ثََاثَةً   اْل ِ ََل یََلى اْبَلُن ُأ ِّ ال،َّ ْْ ََاِلَلٍد الْكََلابُلِي  َو ََ َأبُ 

قُ ا ِْ بَیُْر بُْن ُمْ،ِعٍم، ثُمَّ ِإنَّ النَّاَ  لَ همه مهردم از مسهیر  بعد از شهادت امام حسین 2؛َو كَثُُروا َُ
سهپس  .طویل و جبیر بن مطعهم ی بن امیبرگشتند، مگر سه نفر: ابوخالد کابلی، یح یتب  اهل

، تنهها سهه نفهر از مهردم بهه بر سخن امهام صهادق بنا«. مردم اند  اند  به آنان محلق شدند
در تمهامی دوران امامهت شهیعیان ودنهد. اگهر رهه معتقد و شیعه حقیقهی ب امامت امام سجاد

ایهن  اند، اما در دوران امامت امهام سهجاد از نظر کمی و کیفی همیشه در اقلیت بوده ائمه
تعداد به کمترین حد ممرن رسید؛ زیرا تعداد قابل توجهی از شیعیان در کربال، بخشهی دیگهر از 

ههای  به شههادت رسهیده بودنهد. بنها بهر نقهل ها در واقعه توابین و بخش دیگری در قیام مختار آن
هزار نفر توسط مصعب بن زبیر که به مبارزه با مختار برخاسته بود، به  هفتتا  پنجتاریخی حدود 

 700و  نفر از صهحابی پیهامبر 80مدینه از جمله  بخشی دیگر از شیعیان 3شهادت رسیدند.
در هجهوم وحشهیانه لشهرر شهام بهه دند، نفر از حافظان قرآن که علیه مخالفت یزید قیام کرده بو

شهدگان  نویسان شمار کشته تاری به شهادت رسیدند.  فرماندهی مسلم بن عقبه و حصین بن نمیر
ایهن اسهاس امهام  بر 4اند. نفر دانسته 700هزار و  11هزار نفر و به قولی  رهاراین واقعه را بیش از 

ب نََلا  ِعْشَلُرونَ  َما ِبَمكََّة َو َ  ِبالَْمِدَنَةِ »فرمود:  سجاد
ِْ
َلًا َُ َُ نفهر   در مرهه و مدینهه بیسهت 5؛َر

 «.  دوستدار واقعی نداریم
                                                           

؛ ر. : مههدی 102، مجلهه فرهنهگ کهو ر، ص «اوضاع سیاسهی عصهر امهام سهجاد». غالمحسین صمیمی، 1
 .252، ص سیره ویشوایانپیشوایی، 

 .123، ص اختیار معرفة الرجال. محمد بن عمر کشی، 2
 .318، ص اخبار الطوالن داود دینوری، . احمد ب3
االماموه و قتیبه دینوری،  ؛ عبدالله بن مسلم ابن14، ص 6، ج کتاب البدأ و التاریخ. ر. : مطهر بن طاهر مقدسی، 4

 .182و  181، ص 1، ج السیاسه
 .393، ص 2، ج الغارات. ابراهیم بن محمد  قفی، 5
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 گوید:  می ، یری از بزرگان مصرسهل بن شعیب
ردم که  ر نمهیرف»فرمود: احوال ایشان را پرسیدم، رسیدم و  روزی به حضور علی بن الحسین

اگهر وضهع مها را  کت؟ اینهه حهال مها رگونهه اسهکهشخصیت بزرگی از مصر مثل شما نداند 
اسهرائیل در میهان  دهم: وضع ما در میان قوم خود، مثهل وضهع بنهی  دانی، برایت توضیح می  نمی

داشتند. امروز وضع بر مها   شان را زنده نگه می شتند و دخترانک شان را می ه پسرانکفرعونیان است 
هها، بهه  و ساالر ما بر فهراز منبرو ناسزاگویی به بزرگ  ه مردم با سّب کبه قدری تنگ و دشوار است 

 1«.جویند  دشمنان ما تقرب می

 بیت دشمنی با اهل. 2/1

سهال بهه  9عبدالله زبیر مره را به عنوان محل حرومت خود انتخاب کرده بود و دوران حرومتش 
ایهن کینهه را  2داشت. بیت ساله نسبت به اهل 40ای  بر پایه گفته خود، کینه طول انجامید. او

و پیروان آن حضرت و نیز در ناسهزاگویی بهه امهام در  های او علیه امام علی ان در خطابهتو می
تا آنجها  بیت پیامبر دشمنی او با اهل 3اشتر به وضوح مشاهده کرد. مالقات با ابراهیم بن مالک

 خودداری کرد تا مبادا هفته در خطبه نماز جمعه حتی از درود فرستادن بر پیامبر 40بود که تا 
وا َأعنَلاوَُهم ِلَلِذكِرهِ »گفت:  و می 4به آن افتخار کنند بیت اهل ن ُذكَِر َمَلد  ِْ ُّ ُس ٍء َف  5؛إنَّ لَُه َأهی

،همچنهین «ننهدک شهی مهیرگردن خدا ه با یاد شدن رسهولکخاندان بدی دارد  خدا رسول
ود. در همزمان به« عبدالملک بن مروان »با دوران حرومت  بیشترین دوره امامت امام سجاد 

جای بحه  و اسهتدالل  دشمنی مروان و خاندان او نسبت به بنی هاشم، به ویژه فرزندان علی
زیهارت »اند. در بخشهی از  لعن شهده« آل زیاد»در کنار « آل مروان »نیست. در زیارت عاشورا، 

ُْ   ولُ   بِهِ   فَِرَحْ  » خوانیم:  می« عاشورا ََاٍد َو وُل َمْرَواَن ِبقَتْلِِهُم اْل ِ َعلَیْهِ ُِ خانهدان  6؛َسیَْن َصلََ اُ  اّلّله
 مسرور و شادمان شدند. زیاد و خاندان مروان افرادی بودند که از شهادت امام حسین 

                                                           

 .220، ص 5ج  ،الطبقات الکبری. محمد بن سعد کاتب واقدی، 1
 291، ص 3، ج انساب االشراف. احمد بن یحیی بالذری، 2
 .85، ص 2، ج الطبقات الکبریسعد کاتب واقدی،  . محمد بن 3
 .79، ص 3، ج مروج الذ،ب. علی بن حسین مسعودی، 4
 .190، ص 2، ج انساب االشراف . احمد بن یحیی بالذری،5
 .483، ص المزار الکبیر. محمد بن جعفر مشهدی، 6
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 . دینداری ظاهری و سطحی3/1

در  ، یری از دشوارترین دوران حیات اسالم اسهت. امهام حسهیندوران امامت امام سجاد
َنُ   النَّاَ  : »توصیف مردمان این عصر فرموده است نْیَا َو الدِّ ُْ ُط نََلُه   َعِبیُد الد  لَْعقس َعلَى َألِْسنَتِِهْم ََ

ََّانُ ن َّّ الدَّ ُص ا ِبالْبََاِء َو ِّْ َذا ُم ِْ َُِشُهْم َف ْ  َمَعا ان شه مردم بنده دنیها هسهتند و دیهن بهر زبهان 1؛ َما َدرَّ
ه دنبال آن هستند؛ اما وقتی به وسیله بال هایشان بر محور دین بگردد، ب ررخد و تا وقتی زندگی می

بهره مردم آن دوران از دین، به اندازه بهره انسان گرسهنه از «. شوند آزموده شوند، دینداران اند  می
رو در تضاد دین با دنیا، دین مغلوب بود و مردم دنیا را بر دیهن تهرجیح  رشیدن شیرینی بود. از این

 بیهت لیغات گسترده حاکمان علیه امامان شیعه، مردم از اهلدادند. در این زمان به علت تب می
زدایهی از خانهدان نبهوت در دسهتور کهار  و مفسران وحی جدا شده بودند. در این دوران قداسهت

رو بهود کهه حجهاج کهه نماینهده  حاکمانی رون عبدالملک بن مروان قرار گرفتهه بهود. از همهین
بهه شهام برویهد و قصهر »گفهت:  مهی خهدا لعبدالملک بن مروان بود، بهه زائهرین قبهر رسهو

دانیهد خلیفهه رسهول از خهود او برتهر  امیرالمؤمنین عبدالملک بن مروان را طواف کنید، مگر نمی
 2«.است

 های اخالقی  یر گسترش ناهنجا .4/1

بسیار اسفنا  بود. فساد و فحشها عمهومی  ،اوضاع فرهنگی مدینه در دوران امامت امام سجاد
های شهر مدینه که زمانی  اری و آوازخوانی افزایش یافته بود. بسیاری از خانهمجلس میگس و شده
ههای  خهوانی و جشهن شد، بهه مجهالس آوازه ها شنیده می ها صدای نیایش، دعا و قرآن از آن شب

ها، نوازندگان و خوانندگان از باالترین منزلت اجتماعی برخهوردار  رقاصه .شده بودتبدیل مختلط 
ی مثال وقتی جمیله که یری از خوانندگان مشهور بود، به حج رفهت؛ در شههرهای شده بودند. برا

ای که تها آن زمهان رنهین اسهتقبالی  گونه مختلف در مسیر حج مورد استقبال مردم قرار گرفت؛ به
طبیعی است که وقتی حاکم فاسد باشد، برای اینره بتواند  3م و بزرگی رخ نداده بود.برای هیچ عال  
 مت کند؛ مردم نیز باید فاسد باشند.بر مردم حرو

نماید و شیعه یها اقدام در رنین اوضاع و شرایطی باید به بازیابی و بازسازی جامعه  امام سجاد
 ریزی کند. همان اسالم راستین را دوباره پی

                                                           

 .383، ص 44، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .259، ص سیره ویشوایان . مهدی پیشوایی،2
 . 278و  277. همان، ص 3
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 راهبردهای امام سجاد. 2
ه بهه برخهی از برای هدایت مردم به اسالم اصیل اقداماتی انجهام داد که العابدین حضرت زین

 شود:   ها اشاره می آن

   بیت  هلو ا تثبیت جایگاه پیامبر. 1/2

بسیاری از اهداف  فرما بود، امام میزی حرمآ شرایط اختناق که در زمان امام رهارم آنجا از
 بهه نهام ی امهام سهجاد کهرد. مجمهوع دعها مناجات بیان مهی قالب دعا و مقاصد خود را در و

  ترین گنجینه مهم ترین و البالغه، بزرگ نهج قرآن مجید و وف است که پس ازمعر صحیفه سجادیه
کهه از ادوار پیشهین از طهرف  ای گونهه ؛ بهرود معهارف الههی بهه شهمار مهی بههای حقهایق و گران

لقهب « محمهد زبهور آل»و « بیهت انجیل اههل» و« اخت القرآن»ما   دانشمندان برجسته
 1.گرفته است

الله مرعشی نجفی و طنطاوی، یرهی از بزرگهان مصهر صهورت  ان مرحوم آیتای که می در مراتبه
را برای طنطهاوی فرسهتاده بهود.  صحیفه سجادیهالله مرعشی نجفی کتاب  گرفته بود؛ مرحوم آیت

رگونه تا اآلن ما را از این کتاب بها ارزش »طنطاوی در مدح و  نای این کتاب ارزشمند گفته بود: 
را به مها معرفهی  ای مانند دعاهای امام سجاد مقصر هستید که ادعیهمحروم کرده بودید؟ شما 

 2«.اید نررده
شناسههی،  دعاهههای صههحیفه سههجادیه در موضههوعات مختلفههی همچههون خداشناسههی، انسههان

   3است.، امامت، فضایل و رذایل اخالقی و ... بیت و اهل شناسی، جایگاه پیامبر جهان
و  ، ذکهر صهلوات بهر پیهامبرصحیفه سوجادیهدر  دیری از پرتررارترین دعاهای امام سجا

 ترین دعای این کتاب شریف است کهه امهام که طوالنی 47است؛ مانند دعای  بیت اهل
 فرماید: رنانره در این دعا می ؛آن استفاده نمود از بیت و اهل برای تثبیت جایگاه پیامبر

 ُُ ٍد َو ولِِه َصاًة تَُجاِو مَّ َْ ِّّ َعلَى ُم ِّّ  َربِّ َص ُّ اتَِّصالَُها بِبََقاِئَلَ  ... َربِّ َصَل ِرْرَ انََ  َو ََتَِّص
ِّ َطاَعِتَلَ  ...  ٍد َو ولِِه، َصاًة تَنْتَِظُم َصلََ اِ  َماِئكَتَِ  َو َأنِْبیَائَِ  َو ُرُسَللَِ  َو َأْهَل مَّ َْ َعلَى ُم

ِّّ َصاٍة َسَلاِلفَ  یُط ِبكُ ِْ ِّّ َعلَیِْه َو ولِِه، َصاًة تُ ؛ پروردگهارا! بهر محمهد و ٍة َو ُمْسَلتَْأنَفَةٍ َربِّ َص
                                                           

 .281. همان، ص 1
 . همان.2
 . همان.3
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درودی که از خشنودی تو فرا رود و پیوندش به جاودانی تو وصل شود و پایهان  ؛آلش درود فرست
درودی کهه درود فرشهتگان و پیهامبران و  ؛نپایرد ... پروردگارا! بهر محمهد و آلهش درود فرسهت

درودی کهه  ؛وردگارا! بر او و آلش درود فرسترسوالن و اهل طاعتت را به رشته نظم درآورد ... پر
 هر درود گاشته و جدید را در برگیرد. 

را از خطبهه نمهاز جمعهه  بیهت و اههل کردند نام پیامبر در شرایطی که دشمنان تالش می
را در جامعهه تثبیهت  بیهت و اههل حاف کنند، آن حضرت با ذکر صلوات، جایگاه پیامبر

سهال جایگهاه  34ا راهبرد تقیه و دعا، طی مدت باها و شرایط دشوار در این تنگن امام کرد. می
را آرام آرام در میان مردم تثبیت نمود تا آنجا که وقتی هشام بهن عبهدالملک بهه حهج  بیت اهل

نیز در مره حضور داشت. وقتهی هشهام نتوانسهت بهه دلیهل ازدحهام جمعیهت  امام ؛رفته بود
وارد شد و مردم راه را برای آن حضهرت بهاز کردنهد تها  حجراالسود را زیارت کند، امام سجاد

بتواند به راحتی خانه خدا و حجراالسود را زیارت کند. در این هنگام فهردی بها اشهاره بها  امام
این شخص کیست که تو با این عظمت و بهرادر خلیفهه بهودن، مهردم »، از هشام پرسید: امام

فهرزدق «. شناسهم او را نمی»هشام جواب داد: «. باز کردند؟برای تو راه باز نرردند؛ اما برای او راه 
شناسهی ولهی ایهن زمهین و زمهان او را  تو او را نمی»شاعر که در آنجا حاضر بود، به هشام گفت: 

 و این شعر را سرود: « شناسند می
َ تهُ 

َ
 هَذا اَلِذي َ َعِرُف اَلَبَطَحتاُء َوَطَ

 

 1 اَلَحَرُم َو اَلَبَیُت َ َعِرُ ُه َو اَلِح ع َو  
 

او را عبه و بیرون حرم و حهرم کشناسد و خانه  ه سرزمین بطحا جای پایش را میکسی است کاین 
 .شناسند می

 تبیین جایگاه امامت در حکومت اسالمی . 2/2

توانست مفاهیم مورد نظر خهود را  یرد، نمک یم یدر عصر اختناق زندگ امام رهارماز آنجا که 
رد. که  یآشهنا مه یرو با شیوه موعظه مهردم را بها اندیشهه اسهالم د، از ایننکار بیان رصورت آشه ب

ه ک، مباحثی را یا انهکیمانه و بسیار زیرربا روش ح ه امامکدهد  یها نشان م این موعظه یبررس
ومهت را بهر ربهدون آنرهه حساسهیت ح ؛م بهودکداشت و بر ضد دستگاه حا یا ر و نتیجه سیاس

توسهط امهام  یجامعهه اسهالم یو رهبهر« امامت»مسئله  داد. امام میبه مردم انتقال  ،برانگیزد
فر و سهردمداران فاسهق و منهافق آگهاه کمان زور و کمیت حاکرا تبیین و مردم را از حا معصوم
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 ه فرمود: ررنان ؛ساخت  یم
س کهخدا باز خواهید گشهت. آن روز )رسهتاخیز( ههر  یه به سوکمردم! پرهیزگار باشید و بدانید 

ه بهین کرد ک، نزد خود حاضر خواهد یافت و آرزو خواهد است و بد انجام داده که از نیکا آنچه ر
از آن در قبهر یهر رر و نرهه دو فرشته منک یها فاصله باشد... نخستین امور او و اعمال بدش فرس 

تهو فرسهتاده  یه بهه سهوکتو « پیامبر»، و ینک  یه او را عبادت مکتو « یخدا»رد، کال خواهند ؤس
، ینهک  یه آن را تالوت مهک( ی)آسمان« تابک»، و ینک  یم یه از آن پیروکتو « دین»ه است، و شد

   1. ... ، خواهد بودیا ه والیتش را پایرفتهکتو « امام»و 
همواره به جایگاه رفیع امامت، اشاره کهرده اسهت؛ صحیفه سجادیه  همچنین در دعاهای مختلف

 فرموده است:  48رنانره در دعای 
ِفیَعَلِة الَِّتَلي اللَّ  َلِة الرَّ ََ َر ُهمَّ ِإنَّ َهَذا الَْمَقاَ  لُِخلََفائَِ  َو َأْصَلِفیَائَِ  َو َمَ اِرَلَو ُأَمنَاِئَلَ  ِفَلي الدَّ

تَُل ُ  ِمَل ْْ ُُ الْم ُر ِلَذلَِ ،   ََُغالَُِم َأْمُرَك َو   ََُجاَو وَها، َو َأنَْ  الُْمَقدِّ َْتََصْصتَُهْم بَِها َوِد ابْتَز  ْن ا
َراَدِتَلَ  تَْدبِ  ََلِْقَلَ  َو َ  ِْلِ یِرَك كَیَْف ِشئَْ  َو َأنَّى ِشئَْ  َو ِلَما َأنَْ  َأْعلَُم بِِه َغیُْر ُمتََّهٍم َعلََلى 

ً  َو كِتَابََلَ   ََن، َََلَرْوَن ُحكَْمَلَ  ُمبََلدَّ َُلََفاُؤَك َمْغلُ ِبیَن َمْقُه ِرََن ُمبْتَزِّ َحتَّى َعاَد ِصْفَ تَُ  َو 
َهاِ  َأْشَراِعَ  َو ُسنََن نَِبیَِّ  َمتُْروكََلةً َمنْبُ ذًا َو  َِ فًَة َعْن  رَّ َْ خهدایا! ایهن جایگهاه ؛ فََراِئَضَ  ُم

اقامه نماز عید قربان و جمعه که ویژه اوصهیا و برگزیهدگانت و جایگهاه امنهای توسهت، در مرتبهه 
هها بهه غهارت  را از آنبلندی است که آن را ویژه آنان قرار دادی؛ ولی غاصبان و غارتگران این مقام 

ات هر گونه که بخهواهی  تدبیر حتمی  فرمانت مغلوب کسی نشود و از .کننده آنی بردند و تو تقدیر
تر به اموری و نسبت به آفریهدنت و  که بخواهی، فراتر نتوان رفت. به سبب اینره تو آگاه و هر زمان 

عید و جمعهه تها آنجها رسهید کهه  ات متهم نیستی، کار این غارتگری نسبت به جایگاه عظیم اراده
دیدنهد کهه  یشان به غارت رفهت. مه خورده و حقوق ت، مغلوب و شرستنبرگزیدگانت و اوصیا

حرم و فرمانت تغییر یافته، کتابهت دور انداختهه شهده، واجباتهت از مسهیر شهرایعت بهه دسهت 
 های پیامبرت مترو  مانده است. تحریف افتاده و سنت

در رنهین  ویای وخامت جامعهه اسهالمی آن روز اسهت. امهام، گاین فرمایش امام سجاد
روز ضهعیف شهده بهود، بایهد جامعهه  و هم جایگهاه امامهت روزبهه نام پیامبر ای که هم زمانه

 فرماید: رو در ادامه دعا می از همین؛ نمود کرد و به مردم یادآوری می مسلمین را بازسازی می
شهان  هر که به کردارشان راضی شد و طرفداران و پیروان شان را از اولین و آخرین و خدایا! دشمنان
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را لعنت کن. خهدایا! مهرا اههل توحیهد و ایمهان بهه خهود و تصهدیق بهه رسهولت و امامهانی کهه 
ای، قرار ده؛ آن هم از جمله کسانی کهه توحیهد و ایمهان، بهه وسهیله  شان را واجب فرموده طاعت

 ، ای پروردگار جهانیان!آمین .کند ها و به دست آنان جریان پیدا می آن

 نیروسازی  .3/2

بهه تربیهت شهاگردان برجسهته  یعنی امام ؛سازی است کادر های امام سجاد یری از راهبرد
پرداخت و   مالی، ابان بن تغلب، ابوخالد کابلی و ... زههمچون ابوحم اخالقی سیاسی و ،علمی

 یطه ند امهامک یزه  مالی نقل مابوحم 1.آموخترا فضایل  ستیزی، معارف الهی و به آنان ظلم
 فرمود:  یسخنان

مومنهان!  ینهد. اکجباران حفظ  یر ستمگران و ظلم حسودان و زورگویرخداوند ما و شما را از م
انهد و بهه دنبهال  ه دل بهه دنیها سهپرده و شهیفته آن شهدهکهها و طاغوتیان دنیاطلب  شما را طاغوت

در ایهام گاشهته  !بهه جهانم سهوگند .نفریبهد زودگار آن هستند، یها ارزش و لات یب یها نعمت
ه پیوسهته از که یهها بهه سهالمت گاشهتید، در حهال را پشت سر گااشتید و از انبوه فتنهه یحواد 

نهون نیهز از خهدا کجسهتید؛ پهس ا یمه یو تبر یاران در زمین دوررگمراهان و بدعتگااران و تبه
تهر  شایسهته ینهونکمان که از حاکدا خ یاز خدا و اطاعت از ول یفرمانبر یبخواهید و به سو ییار

، بهر همهه اسهت ردهکهه خدا اطاعت او را واجب کرا  یسکاست، برگردید. امر خدا و اطاعت از 
 یهها یبهه فریبنهدگ یه شیفتگکها را  ، اطاعت از طاغوتیریز مقدم بدارید و هرگز در امور جار

از معاشهرت بها  .مقهدم نداریهد یههبر اطاعت از خدا و اطاعت از رهبران ال ؛دنیا را به دنبال دارد
و تماس با فاسهقان بپرهیزیهد و از فتنهه آنهان  یربا ستمگران و نزدی یارراران و آلودگان، همرگنه

 یخدا مخالفت ورزد و از دینه یس با اولیاکه هر کبجویید و بدانید  یبرحار باشید و از آنان دور
نهد، در دوزخ گرفتهار کخودسهرانه عمهل  یالهه یند و در برابر امر رهبهرک یغیر از دین خدا پیرو

   2ور خواهد شد. شعله یآتش

 آن یو اخالق ینشر معارف اسالمی و آثار تربیت .4/2

 یو اخالقه یام اسالمی و تبیهین مباحه  تربیتهرنشر اح راهبردهای امام سجاددیگر از  یری
دان را به تحسهین و ه دانشمنک یطور هب ؛برداشتند یبلند یها در این زمینه گام سجاد بود. امام
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 نویسد:  یاعجاب واداشته است. شی  مفید در این زمینه م
گنجد، و مهواعظ و دعاهها و  یه به شمارش نمکاند  ردهکعلوم از او نقل  یتسنن به قدر اهل یفقها
ه در میهان دانشهمندان کهاز آن حضهرت نقهل شهده اسهت  ین و حالل و حرام به حدآل قریفضا

   . ... شدک یها را شرح دهیم، سخن به درازا م آن مشهور است و اگر بخواهیم
 ۀ ارزشهمندیمجموعه ،ه از امام رهارم به یادگار مانده استک یو اخالق یاز تعالیم تربیت یا نمونه
آن، وظایف گوناگون انسان را ره در پیشگاه خهدا و  یط ه امامکاست « رسالة الحقوق»به نام 

   1ه است.ره نسبت به خویشتن و دیگران بیان نمود
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