
 

 

  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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