
 

  در هدایت جامعه نقش امام سجاد

  ز دیدگاه رهبر معظم انقالبا

  *اکبری راضیه علیدکتر 

  اشاره

 اظلجمبجه«ربالرجبیمجا »بجالقجبحسینبندیرودمعردیامامتلیاگر ا
«سااد»گمانامرود یهشناخ حضرتصردًابالقبدا ستیم،بیحضرتمی

 و،شایسجتهودتاهاآصحیفهساادیه،ظلمیدیگرد حّ،ایشاناس  ادایجن
دهیمواداظها هد دگیانامامهمام اادابعادگو اگونمو د وجهقرا راس 

بعدآد با هسیرهایشانپرهیه ماییم ک ظرهاآ 
د همهجهاتاخالقی،تبادآوتلمی، مو هتینیقجرانوپیشواآچها م

هجاآا سجا یوبود د دو انسجیاهحکومج امجوآرجها دش سولخدا
دضایراخالقیبهدراموشیسپردهشجدهبجودومجردمبجهججاآمشجاهدهدهجد،

پرو آد دمامجدا انخجودخوییو تی دوستی، رمدیستی، واضع، وعادهس
ررد د،شجاهدد یجاللبی،اشجرادی ،قلمدادمیرهخویشتن اخلیفهپیامبر

                                                            
مد سدا شگاهوحوده *



968    9316محرم توشه راهيان نور  ره 

بینیا انبود جد د چنجیندضجایی،انامجامگرایی،خودمحو آوبه گ امر
خجشهمجهببه گوا ،همچونخو شیدآدرود دهد خشجیدووججودش الجی

رهدوس ودشمن ابه حسجینشدهگش ؛چنانهاآدراموشدضایروا دش
 9وشگفتیواداش  
 پویجاوسجاد دهرهاآدردآواجتماتیوشرد ترصهحضو امامچها م

اسج  مقالجه رینابعجادد جدگیامجامسجاادد  عامالتسیاسی،ادمهم
پاسجدا آاددیجنو قویج و حکجیمحاضر،بجهبادشناسجی قجشایشجاند 

پردادد گفتنیاس ، ویسجندگانمتعجددآد هاآاسالمید جامعهمیا دش
ا د؛اما وشتا پجیشاتا آ ابه شته حریرد او دهمو دد دگیامامسااد

اللججهگیججرآادبیا ججات هبججرمعظججما قججالب،حضججرتای  و،بیشججتربججابهره
لعالی( هیهو نظیمگردیدهاس  اآ)مّدظّلهاخامنه

 گیری کلی زندگی امام سجاد بایستگی شناخت جهت

گیرآرلجید جدگیاوشودرجهجهج سیرهد دگیهرشخصیا گاه وشنمی
اگران»اشمو دبر سیقرا گیرد شناختهشودوسپ ،حوادثجهوید دگی

رند معناپیدامیوجوآحوادثجهویهمگیرآرلیدا ستهشود،جس جه 
شودرجهحجوادثمتنجوعوجالجبمشاهدهمید بر سید دگیامامسااد

 وجهبسیا آوجوددا درهبراآشناخ شخصجی ود جدگا یامجام،مهجمو
2 «ضرو آاس 

بااند جریانرربالبهشهادت سیدوحضرتساادوقتیامامحسین
گیرآرلججیامججامدیججنجهجج وضججعبیمججا آبججهاسججا تد امججد،د حقیقجج 

                                                            
 2۹ج۹7،صتاریخ اسالم در عصر امامت امام سجاد و امام باقر  برگردتهاد:تلی دیعی،9
 ۹1۱،صساله 350نسان اآ،ا سیدتلیخامنه2



   961  در هدایت جامعه از دیدگاه رهبر معظم انقالب السالم عليهنقش امام سجاد

ادانلحظهازادشد ایشاند صدد حق،همانا ما یبود درجهالعابدین
ررد د ان اد بالمیامامحسنوامامحسین

،باایندق و وجه،بیا گراینحقیق اس رجهو ودبهد دگیامامسااد
حکوم خداد دمین حق،»انبه گوا ،ا سا یاس رهد  اههدفمقدِس

، مامروششخود ابجهرجا بجردوادرا امجد رین«بخشیدنبهاسالموتینی 
هابهرهگردج وقادلجهاسجالمی ارجهپج ادواقعجهتاشجو اد رمجالدعالی 

پرارندگیواشفتگیبود، اا جدادهچشجمگیرآپجیشبجردوم مو یج بجه گو
پوشا دوسیاس وشاات ودق مسئولی اصلیحفظاسالم اجامهتمر

هما ندهمهپیامبران یکویی تای  مود امامساادوظراد د را ها ابه
 اپذیروبها اجام سجا دنسالمبا دهخستگی۴0ومردانمود، ا یخ،پ اد

با  سال ،سرادرادوسربلندچشمادد یادروبس وم مو ی حفظاسجالمو
 9سپرد ابهامامبعدادخود،یعنیامامباقرهدای جامعه 

 های مختلف  آفرینی امام در عرصه نقش

یهید)چنجدبنق(،معاویة33ج69دبیر)بنق(،تبدالله60ج69معاویه)یهیدبن
مروانبنق(،تبجدالملک60حکم) همجاهادسجالبنق(،مروان60ماهادسال

 ق(،ادجملهخلفايتصرامام 10ج66تبدالملک)ق(وولیدبن60ج60)
بود د ایندو ان،دو ا ي اامیدرنندهبراياماموخفقجانبجهحضرتسااد

هايستمگر،ترصه ابرامامویا اناو نگرردهود شما امد؛دیراحکوم 
درمابودود سراسرجوامعاسالمی،بیشادیکیهمهجا رسووحش حکم

د بجا هوضجعمکجهونواقعیباقی ما دهبود امامسجااددوسه نمسلما
َنـا»مدینهدرمود: ُیَحبُّ ُجـَل  َُ َ َواْلَمَدیَنَ َزْشُروَن د  مجاممکجهومدینجه،2؛َماَعَمک 

                                                            
 ۹۱5 همان،ص9
  ۹۳۴،ص۳۱،مبحار األنوار تالمهمالسی،2
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«شود بیس  فررهمحّبواقعیماباشند،دیده می
 ود اد این وای ، ابلوآد دهوگویاییاس رهسیماآجامعهاسجالمیان

بایس دمجاممیحسینبناآبودرهتلیدهد د چنیندو هبرابرماقرا می
گرد وبه اما ااموظیفهامام ،اسالم اادیجکسجقوطامو  اد دس می
بخشید داصلهاسالمبا ابودآ،بیشادیکقدم بود؛دیراد وقنعی ااتمی

هاهمجهد دسج ناهسیاهشجدهبجودوقجد تدیوا ممالکاسالمیاد یرگیگ
مخالفاناسالمبود د ایندضاآبستهسیاسی،مشکردیگرآوجودداشج و

دیردیدجاسوسجانحکجومتیقجرا داشج ؛اناینکههمهد دگیامامسااد
رنیهآداش رجهاو اادادرجردو مو هروچکان،ایناس رهامامسااد

مرواند شام سیدواو امجهبند اینخبر،بهتبدالملکسپ بااواددوام مو
9امیهآبهحضرتا سال مود تتاب

شدتضعیفشدهرهباو بهدضایراخالقیبهیا آ،امامبایدد چنینشراین
هجاآهجاآمختلجفبجاا حرافشدیدًا ح  ظرقرا دا د،د ترصهخود یهو

 هامبا دهرند تقید یو ا استی

 . عرصه اعتقادی1

د صجحیفهسجاادیه، ریناهداف ربیتیحضرتامجامسجاادیکیادمهم
 قوی هرچهبیشترموضوعشناخ خداو دد جامعجهاسج  بجدینمنظجو ،

پرداختهاس وبااشجا هبجه«خداشناسی»د دتاهاآبسیا آبهمسئلهامام
 حیم،زنی،قوآ،منعم،وصفاتالهیما ند:خال،،قاد ،آموضوتات وحید

رجهامجامرنجد؛چنانتهیهوحکیم،به قوی و عمی،شناخ ا سانرمکمی
د  خستیندتا،ضمنحمدوسپاسخداو دبهشناسا دنح، عالیسااد

                                                            
 ۴۳۳،ص0،مکافی برگردتهاد:شیخرلینی،9
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درماید:پرداددومیمی
ْزَتـ» َُ َزـْ  ٌْ َِ یَ ،َوَزَجـ اَظَر الَن  ُُ ْعَصا

َ
یَتَهأ ُْ ُُ َزْ  ٌْ َذ َقُصَر ْوَهـاُماْلَواَصـَ  َ ،اَل 

َ
َهأ

،َواْرَتَرَزُهْمَزَلیَمَشـ َتَهاْرَتَرازـا  ْلَقاْعَتَدازا  ََ َهاْل َُ َُ خجداییرجهدیجده9؛اْعَتَدَعَعُقْد
رنندگانادوصفش ا واناس  بینندگاناددید شرو اه،وا دیشهودهموصف

اسا ادهخجودصجو تبهدس قد  شادریدگان اایاادرردوا جان ابجراسج
«بخشید 
ایناس رهمفاهیموحقای، ابوا دشجمندآ رین قشامامساادبه گ

همچون وحید،معاد، بوت،مقاممعنوآا سانوا  باطاوباخجدا اد قالجب
هاآصجحیفهسجاادیهبجاحمجدخجداود ودبجردتا دوینرردهاس   یایش

گجردد بعجدومؤمنانازادمیپیروانپیامبرحامالنترشومالوکمقربو
ادان،بهبیان ابنها سانباخداادیکسو،و ابنهخداباا سانادسوآدیگجر

شودره ابنها سانباخویشوجامعجه یجهد پرداددواینمعنا ایاداو میمی
2یابد گیردو داوممیامتدادایندوا  باطمعنوآشکرمی

سجاادیه،یجکد سادمعجا فاسجالمیوقرا جیاسج  دتاد صجحیفههر

 ججرینگناینججه ججرینومهمالبالزججه،به گ و،پجج ادقججرانمایججدو هجادایججن
أخ »رهبهانلقبلو آ ود؛بهبهاآحقای،ومعا فالهیبهشما میگران
قجدما یجهبجهود بجین3ا جدداده«بی ا ایراهر»)خواهرقران(و«القران

معروفاس  «محمددبو ال»
رنجدویادمی«قرانصاتد»ادصحیفهساادیهبهتنوانحضرتامامخمینی

                                                            
 ۴و2،دتاآاّول،بندصحیفه سجادیه 9
 ۹5،ص۹،متفسیر و شرح صحیفه سجادیه برگردتهاد:حسینا صا یان،2
 ۳0ج۳2،ص۹57،مبحار األنوار تالمهمالسی،3
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درماید:می
 رینمناججاتصحیفهراملهساادیه، مو هرامرقرانصاتداس وادبه گ»

ان،تردا ید خلو گاها   اس رهدس مارو اهاد یربهبررجاتاناسج ؛
لّله شئ گردتهولریقجهسجلو اولیجاآ رتابیاس الهیرهادسرچشمه و ای

امجودد صجحیفهالش ن ابهاصحابخلو گجاهالهجیمجیبه گواوصیاآتظیم
ساادیه،سبکبیانمعا فالهیهاصحابمعردج  اچجونسجبکقجرانرجریم

 فالهیجهبیجانبدون کلفالفاظد شیوهدتاومناججات،بجراآ شجنگانمعجا
رند اینرتابمقدس،چونقرانرریم،سفرهالهیاسج رجهد ان،همجهمی

گو ه عم موجوداس وهرر بهمقدا اشتهاآمعنوآخود،اداناسجتفاده
9«رند می

براآمقابلهباادکا ا حرادیتصرخویش،د قالبدتاامامسااد»بنابراین
میپرداخ واصجولاتتقجادآاسجالم ابجه وشجیبه بیینا دیشهاصیراسال

 هبر2 «جووپیروانخویشا اوهدادهاآحقیق وبها سانصحیحمعردیررد
درماید:دردا ها قالبد اشا هبهاینمعنامی

دتجاآ؛ گاهرنیجد،[ وحیداس ساادیه ارهد ]با هشمادتاآاّولصحیفه»
،مؤمنیناسج دتاآسوم ارهد با ه؛ گاهرنید،پیغمبراس دوم ارهد با ه

ْغَنَناَزْ »ساادیه:دتاآپنامصحیفه ببینیداصاًلچههس ؛ گاهرنید
َ
أ ُهم  الل 

َ َناَوْحَشَ اْلَقاَطَز َ  َْ اَع َ َعَهَبَتَك،َوا هجاآخیلجیرفاینهاح3 «َعَصَلَتَكَهَبَ اْلَوه 
وقتجیبجهخجدامتصجلید ؛دده کنجدشما اوحش ،مهمیاس ؛قنعقالعین

                                                            
 25۱،ص2۹،مصحیفه نور امامخمینی،9
صــحیفه ی،و   :محمججدباقرموحججدابنحجج2۳1،صســیره پیرــوایان مهججدآپیشججوایی،2

 ۴۹۱،صسجادیه جامعه
  ۳۱،صصحیفة سجادیة 3
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ارِفنی»گویداینکهمی دهدبهما؛دقطخواسجتنادایند واقعدا دد سمی«وی
گویجدامادقطان یس  دا دبهمامجی؛خواستنادخداهمهس ؛خدا یس 

بجه؛د یا]ا  بالشان ا[قنعرننجد همهباپرو دگا  بگذاشماارتفارنبهصله
د د؟بهد  !ا هواآا هاچهضر آبهمامی؛] و ا[منهوآرنند،قولخودشان

حاالادا هواخا مشدیم،چهخیرآبردیم؟حاالمثاًلادا جهواخجا مشجدیم،
دببینیج،اآ اادخرومادا هوا]بجردیم[؟اینهجارااس ]انمنفع [؟چهدایده

اَع َ َعَهَبَتک»معا فاسالمیاس   ْغَننیَزْ َهَبَ اْلَوَه 
َ
؛ ومهجماسج هبه« أ

وّهابینچهاهمی دا درهبهماهبهرنندوبخشجشهبه؛بخشش ومهماس 
 9«یکد یاییاس  ،رنندورمکرنند؟زرض]اینکه[اینها

رهامام وخالدج ،ایناس همچنین،یکیاد تایجدتاهاآامامسااد
 ابراآمردم بیینررد اد ذهنمردم،اینباو بجهوججود یایجدرجهپیغمبر

دا انامام ،یعنیهمینحکجومتیرجهد حجالحاضجر،حّکجامججو تهجده
 2هستند 

اآ،بجراآتجده« بیجینو وضجیح»د :هاآ بلیغیامامسجاادبر رینشیوه
بجراآگروهجیدیگجر« اهنماییو اهگشجایی»براآجمعی،و«دهیسادمان»

یجابیمرجهد  اا سجا یبردبجا میامامسااد»شد د اینمسیرخالصهمی
رنددمینجهشجدیدًا امناسجبجهجاناسجالم ابجهسالسعیمی۴0 ا۴5لول

ان،خجودانحضجرتویجاجا شجینا شبتوا نجدسوییسوقدهدرجهد انمیج
هاآاصلیو هایی ابراآایاادجامعهوحکوم اسجالمیهاو الشدعالی 

201 ااددو انسال الشامجامسجااد۴0رهاگرلو آبهوجوداو  د؛به

                                                            
 0/۹2/۹۴۱0 بیا ات هبرمعظما قالب،9
 ۳/۱/۹۴۱7هاآ مادجمعه،خنبه بیا ات هبرمعظما قالب،2
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حذفرنیم،قنعًا اهبراآامامانبعدآهمچونامامباقروسالهد دگیاومه
تلمجیهجاآدینجی،اجتمجاتیوشد ابتوا نجدبجهدعالی موا  میهصادق

دمینهدکرآوذهنیالدمبراآایاادیکجامعهبپرداد د بنابراین،امامسااد
اش،د لجولسجالیا ید ادبجهتهجدهدرسجاییاسالمی اباهمهدحمج و وان

 9 «گرد 

 . عرصه اخالقی 2

امیهبجودوا حنجاطاخالقجیخلفاآبنیمی بارحا»،د دو انامامسااد
گردتند وجهیبیشترآقرا می یهمو دبیبی جامعهبیشترشدهبودواهر
اآوبجاد  ظجرگجردتند چنینجامعجه2 «شد دوبرمنبرهامو دلعنواقعمی

دباندتاو یایش ابهتنجوانامامسااد»محدودی ودشا سیاسیحارم،
ناسببراآمقابلهباچنینوضجعیتیا تخجاب مجودوبجاایجن وشا آمک اه
یدوبجا هبخشجیدوروداخالقیبود، حررهد حال  راآ ایما ه،جامعهکح

،هاآ یرهو ا ا اند دهررد اساسًاد د دگیامامچها م و ایمان اد دل
عدوجوددا درهیکیادا ها و هذیبجامعهاسالمییا ربی «اخالق»چندب 

رربالاس ؛چهبسابخشمهمیادمشکالتاساسید یاآاسالمرهبهداجعه
3 «ا اامید، اشیادا حناطودساداخالقیمردمبود

دیاد،تمرسعدواگرمردماداخالقاسالمیصحیحبرخو دا بود د،یهید،ابن
هجاآرینند چنا چهمجردمادا مانبا  ابیاد وا ستندانداجعهاسفدیگران می

هجا،اصیردینیدو  شدهبود دو ذایربرا هاحارم بود،ممکن بودحکوم 

                                                            
  22۹،صساله 350انساناآ، سیدتلیخامنه9
 ۹۱2،ص۴،ممعجم البلدانحموآ، 2
  2۴/۳/۹۴72د دیدا اقشا مختلفمردم، بیا ات هبرمعظما قالب،3
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تظیمجی،دینوجاور،بتوا ندمردم ابهایاجادچنجانداجعجههرچندداسدوبی
وادا رنند دهرایعنیرشتنساللهپیغمبرودرد ددالمه
 کتجه»ابعادد دگیداسدخواهدشد؛وقتیاخالقد یکمل دایرشود،همه

رردنایندشجتید یاد وا گاهرمربهپا خوبیان ابهامامسااداآره
ادچهرهجامعهبس و الش موداخالق اد جامعهاسالمی رویجدهد د 

سجاادیه ابیجان مجودرجهد اِلخالقوادتیهصجحیفهاین استا،دتاآمکا م
النف اس ویکایکخصوصجیاتمعنجوآواخالقجیوواقع، وتید ستلم

هاآداسدآ ارهد  ف ا سانبهوجودامده،بادبجاندتجامعردجیمجی یشه
قجد آ ابجهجامعجهاسجالمی،ومنالبتمی،ومضامینا د دهوگران9« ماید

رند ویشمنتقرمیویژهبراآشیعیانومحّبانخبه
د بجا ههمسجایگانود درادهاآدراوا یادصحیفهساادیهامجام،همچنین

درماید:میبی دوستاناهر
َنـا،» َف َ َعَحَق  َُ ـیَوَمـَواَلیاْلَزـا َُ َنیَفـیَج َرا

ـَوَل  َُ ـٍدَوآَلـَه،َو َزَلـیُمَحَم  َصـَل  ُهَم  الَل 
یَتکَواْلُمَناَعَذیَ َْلَْزَداَجَنا َْ ْفَضَلَو
َ
َتک،َواْْلَْرـَذَعَمَحاَسـَ ،َعأ َقاَمـَ ُسـَن  ْقُهـْمَْلَ

َوَوَف 
یَضـَهْم،َوَهَدایـَ ُمْسَتْرَشـَدَهْم َتَهْم،َوَز ـاَنَةَمَر َرَل  َفاَقَضَز َ َهْم،َوَسَد  ُْ َنَعکَفیَإ

َ
2؛أ

 تایجج حججّ،خصججوصبججرمحمججدوالججشد وددرسجج ومججراد !با خججدایا
بجه،مامعرد دا  دوبادشمنانماد سجتیه دانودوستا مرهبهحّ،همسایگ

را گردتنپاداشجتنسجّن خجودوبجههما،وایشان ابراآب بهترینصو تیا آ
اداب یکوی د ا داقبهضعیفانوبراو دنحاج ا جانوتیجادتبیمجا انو

« کرن،رمرنندگانمشو تبراآهدای  اهاویانوخیرخواهی

                                                            
. 72/09/7276دیدار با گروهی از پاسداران سپاه،  بیا ات هبرمعظما قالب،9
 2۱،دتاآصحیفه سجادیه 2
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 . عرصه سیاسی ـ اجتماعی 3

د قیامخو ینرربالمدترو اهیبیما بود؛امابرخیمجردمبجهامامسااد
رهایشاندقطد لّیهمانچندداد د؛د حالی«بیما رربال»اینبه گوا لقب

 ودواقعهتاشو ابیما بودوادامهپیدا کردوالبتهلبیعیاس رجههررسجید 
 جراداناینکجهبیمجا آامجام،شجود مهمتمجرشچنجد ودآبیمجا میمدت

مصلحتیالهیبودرهایشانوظیفهدداعوجهادد  اهخدا اد ان ودبهتهده
 داشتهباشند اد ایندهبتوا ندبا سنگیناما  وامام  ابجردوشبکشجندو

گو جه،مبخشجندواینسالپ ادپد ،دتامج جامعجهمسجلما ان ا جداو30
9دشوا  ریندو انامام شیعه ابگذ ا ند 

اآ،بجراآتجده« بیجینو وضجیح»د :هاآ بلیغیامامسجاادبر رینشیوه
بجراآگروهجیدیگجر« اهنماییو اهگشجایی»براآجمعی،و«دهیسادمان»

رجهد یجابیم اا سجا یبردبجا میشد د اینمسیر،امامساادخالصهمی
رنددمینجهشجدیدًا امناسجبجهجاناسجالم ابجهسالسعیمی۴0 ا۴5لول

سوییسوقدهدرجهد انمیجان،خجودانحضجرتویجاجا شجینا شبتوا نجد
هاآاصلیو هایی ابراآایاادجامعهوحکوم اسجالمیهاو الشدعالی 

201 ااددو انسال الشامجامسجااد۴0رهاگرلو آبهوجوداو  د؛به
حذفرنیم،قنعًا اهبراآامامانبعدآهمچونامامباقروسالهد دگیاومه

تلمجیهجاآدینجی،اجتمجاتیوشد ابتوا نجدبجهدعالی هموا  میصادق
دمینهدکرآوذهنیالدمبراآایاادیکجامعهبپرداد د بنابراین،امامسااد

اش،د لجولسجالیا ید ادبجهتهجدهدرسجاییاسالمی اباهمهدحمج و وان
2گرد  

                                                            
 ۹11،صساله 350انسان اآ،سیدتلیخامنه برگردتهاد:9
  22۹،ص همان2
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رهاسیروبیما بود،هما ندقهرما ید حالیپ ادواقعهرربال،امامسااد
د ایندو ان،حضجرتد  قجشیجک»به گباگفتا و دتا شحماسهادرید 

رخروشیاس رجهرمتجرینسجخنی ا حمجر می هاآرنجدوپاسجخا قالبیپ 
رهوقتید شامبجهمالج چنان9؛«دهدکنبهدشمنانمقتد خودمیشد دان

ردهشد،ضمن حقیرخنیبمتمّل،د با اموآ،د ررسی جشنپیرودآیهیدب 
 رینجمالت،داایعرربال اگیرآاددیبا رینوبلیزخنابهقرا گرد وبابهره

سجوءدشجمنانبادگورردوضجمنادشجاآچهجرهدشج جنایتکجا ان، بلیغجات
 امحمجد اخنثا مودوسیماآسراسردضجیل وادتخجا البی اهر

براآمردم ااگاهشام مایانساخ  انحضرتدرمود:
اآمردم!بهماششچیهتنجاشجدهوبجههفج  عمج ]بجردیگجران[بر جرآ»

ایم؛بهماتلم،حلجم،ججوا مردآ،دصجاح ،شجاات ودوسجتید دلیادته
مؤمنججانتنججاشججدهاسجج ومججابججهاینکججه سججولبرگهیججدهخداو ججد،حضججرت

رنندهوجعفرلیا وشیرخجداو سجولاووحسجنو صدی،،و یهمحمد
 2«ایم ومهدآاینام ادماهستند،دضیل دادهشدهحسین

بایسج دمینجهرجا دیگجرامامجاند اینجده ابجراآد ایندو ان،حضجرتمی
رردرجهبتوا جدسادآمیو شکیال ی ادمینه3 مودمیدراهممیحکوم اسال

هجاآسیاسجیا جیباشجد؛ شجکیال یرجهاددو انامیجرمحو اصجلیحرر 
ایاادشجدود جریجانتاشجو اوواقعجهحجّرهوقیجاممختجا  قریبجًامؤمنان

                                                            
 ۳1،ص7پژوهری در زندگی امام سجاداآ، سیدتلیخامنه9
  ۹7۳و۹۴7،ص۳0،مبحار األنوارتالمهمالسی، 2
3 برگردتهاد: ،۱وابستهبهددتر بلیغاتاسالمیحودهتلمیهقم،ش«پاسدا اسالم»ماهنامه 

  ۹۱ص
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وهایشمتالشیگردید؛اماحضجرتان ابجهلجو زیرمسجتقیم وسجادآدمینه
 ابجه وان بلیجزایجندو انامجامسجاادمی»د مقام شبیه9بادسادآ مود 

د مکه شبیهررد؛یعنیچنجدسجالاّولدتجوتدو انازادیندتوتپیامبر
2 «رهتلنی بود سولخدا

بود؛چرارجهحضجرتاستفادهاددباندتا،ادجمله دابیر بلیغیامامسااد
 ایش وا سج مفجاهیممجو د ظجرخجورجردو مید دگیمید دو اناختناق

اآ بود،جهاینکهادشیوهموتظهودتجااشکا وصریحبیانرند د واقع،چا ه
،لحجنموتظجهوججوددا دود استفاده ماید د زالببیا اتامامسجااد

جاجتماتی یجهبیجانشجدهاسج ؛  وش»ضمنبیان صیح ،مساورسیاسی
خواسج د اآرهحضرتبامضموندتا،ا چه امیما هوبسیا دیررا هحکی

 مودواین،بهترینشجیوها تقجالوالقجاآذهنمردمجاآبگیرد،بها هاالقامی
 3 «تقیدهوا دیشهد س اس 

رند،اهتمامانجلب وجهمیهاآامامسااداآرهد  یایش رین کتهمهم
اس  اینموضوع،با وجهبجه«واتبرمحمدوالمحمدصل»حضرتبهبیان

هاآحکومج امجوآبجودهو،د  أسبر امجهبی تصرآرهمبا دهبااهر
شجد،شجایانوخا دا شهمچنان رویجمیحتیلعنوسّبحضرتتلی

وبیانا دشمحب ا انوبی دق اس  همچنین، مایا دنتظم اهر
رهد بیشتردتاهاآصحیفهسجاادیهوججوددا د،د اندو ان، وسربهایشان

 د  بهشما میبی  وتیمبا دهبادشمنانومخالفاناهر
                                                            

  ۹۱7،صساله 350انسان اآ، برگردتهاد:سیدتلیخامنه9
 ۱،ص۹2وابستهبهددتر بلیغاتاسالمیحودهتلمیهقم،ش«پاسدا اسالم»ماهنامه 2
 ۹5،ص۱ همان،ش3
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گوید:د دتاآبیستم)دتاآمکا ماِلخالق(چنینمیامامسااد
رهبرمنستم وادا د،خدایا!برمحمدوالاود ودبفرس ومراد مقابران»

رهبامنستیههجویجد،دبجا ی)برهجا ی(بخجشوبجری) یرویی(دهوبراندست
رجهد ر رسیرهبامندشمنیوتنادو دد،پیرودآتنجارجنود برابجران

گرآوبدا دیشیبپردادد، اهو دبیرقرا دهود برابررسیرجهبجربرابرمبهحیله
جوییوجویا یرهبرمجنتیجبتیبمنادا  سا د، یروتنای رنود برابر

رنند، وان کذیب) ّدسخنانا ها(ببخشود برابرخنر هدید اسهاگوییمی
    «دشمنان،بهمنامنی تنا ما

هجاآد واقع،اینبخشاددتا،شجکواآاسج ادحضجرتد برابجردو گویی
می،حارممدینه اسماتیرمخهوبن، ظیرهشامکحکوم ورا گها انتبدالمل

بنابراین،اداینجه ،باِ سیاسیدا د 
درماید:وهشتم)دتاآتیدقربانو ودجمعه(میانحضرتد دتاآچهر

خدایا!اینمقام،مخصوصجا شینانوبرگهیدگان واس واینپایگجاه،اداِن»
ان ابجهدو ،اآ؛ولیستمگرانامناآ واس رها ان اد   بهباالییقرا داده

    اا اارهبرگهیدگانوخلفاآ و،مغلوبومقهو ا دزصبو صاحبررده
بیننداحکام و غییریادته،رتاب وادصحنهتمجردو رهمیا د؛د حالیگشته

ادتجاده،دججرایضوواجبججاتدسججتخوش حریجفگشججتهوسججّن )و اهو سججم(
اتاداّولینواخرینشمناِنبندگانبرگهیدهپیامبرتمتروكگشتهاس  خدایا!د

وهمچنینا باعوپیروا شانوهمهرسا ی ارهبهرا هاآا ان اضجیهسجتند،
    «لعن رنواد حم خوددو ساد

باصراح ادمسجئلهامامج و هبجرآامج رجهبجهد ایندتا،امامسااد
شجدنان وسجطاختصجاصدا دو یجهزصببی تصم ولها تاهر
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امیهو مایدوبدین ر یب،بادباندتامشروتی حکوم بنیستمگرانیادمی
رند حتیخلفاآاّول ا فیمی

 گیری نتیجه

صجداوا سجاِنمظلجوموبیشدهبهدس امدرجهانچهجرههاآا اامبابر سی
الالع،ادامجامسجااداحاِنبجیدیِرمنفعلیرهبرخی ویسندگانومدسربه

،حقیقیامجامسجاادرلیبرخالفواقعاس ؛بلکهچهرهد س ررد د،به
 اپذیرپیگیراس رهبا جدبیر اپذیرواشتییکمبا دوقهرمانخستگیسیماآ

رندوبهسجوآهجدفگجامشناسدوا تخابمیها امی ماموبادق رامر اه
رنجد شجود؛بلکجهدشجمن ا یجهخسجتهمی نهاهرگجهخسجته میدا د  هبرمی
خو ده،دیجدرجههجیچشکس تهوقتیدستگاهاموآ،ایندشمِنخس» و،اداین

متوسرشدوانحضرت ارردنامامسااد وا دبکند،بهمسمومرا آ می
 9 «بهشهادت سا د



                                                            
 ۳/7/۹۴۱0هاآ مادجمعه، بیا ات هبرمعظما قالب،خنبه9


