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 کنندگاننگاهی به والدت زینت عبادت 

هجری در  83در پنجم شعبان سال حضرت حسین بن علی

پدر  (47، ص2 )كشف الغمة فی معرفة األئمة، اربلى، جمدینه  متولد شد. 

و مادر ایشان  حضرت ابا عبداهلل الحسینبزرگوار امام سجاد

در باب  مى باشد. ( 252)اعالم الورى بأعالم الهدى، طبرسى، صشهربانو 

ایشان نیز در بحاراالنوار به اقوالی نظیر قول مذكور تاریخ والدت 

 )بحاراالنوار، مجلسی، جاشاره شده كه می توان گفت، نظر مشهور است.

 ( 4، ص 72

ابن الخیر »را به در منابع روایی آمده است كه امام سجاد

نیز می نامیدند و محل استناد آن ها به روایتی از « تین

یان عرب، نسل قریش و در میان در م» ست كه فرمود: اپیامبر

)إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، حر «. غیر غرب، فارسیان نمونه اند.

 (55، ص 7 عاملی،  ج

فراوانی هستند كه  و القاب دارای كنیه هاامام زین العابدین

 گذر كوتاهی بر منابع روایی و تاریخی این سخن را تایید می نماید. 
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.)دالئل اإلمامة، می باشد ابوبكر ،محمداابالحسن، ابایشان  یكنیه ها

)كشف است.مشهورترین آن ابوالحسن  كه (252طبرى آملى صغیر، ص

 (47، ص2 الغمة فی معرفة األئمة، اربلى، ج

 ،سیدالعابدین، العابدینزین حضرت عبارتند از:القاب آن 

 (252)دالئل اإلمامة، طبرى آملى صغیر، ص سجاد،ذوالثفنات

-زینكه  (47، ص2 )كشف الغمة فی معرفة األئمة، اربلى، جاالمین،الزكى

، 2 )كشف الغمة فی معرفة األئمة، اربلى، ج .است العابدین مشهورتر

 (47ص

شیخ همسر امام ام عبداهلل دختر امام حسن مجتبی بوده است. 

را پانزده تن معرفی كرده است در كتابش تعداد فرزندان امام مفید

باشد. ترین فرزند ایشان میترین و برجستهعالممحمدباقركه امام 
 (255، ص2 )اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العباد، مفید، ج
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 اجمالی بر پاره ای از فضایل سید الساجدین

انسان در زندگی زمانی اسوه و الگوی سایرین می شود كه در 

فضایل سیره و سبک زندگی اش به رعایت قوانین الهی،  اصول و 

نیز به عنوان رهبران مسیر سعادت اخالقی ملتزم باشد. اهل بیت

 نین الهی بوده اند. انیز در راس ملتزمین به اصول و قو

چهارمین پیشوای مسلمانان، كارنامه زندگی اش امام سجاد

عبادت، ایمان،  سرشار از فضایل و امتیازات اخالقی همچون

امور توجه به عدالت اجتماعی، ، قار و ابهتو، تواضعاخالص، زهد، 

  ی، احسان و .. بوده است.اجتماع

 شود. اكنون به تبیین مختصر برخی از این فضایل پرداخته می

 امام سجاد و قرآن-1

با روح و جسم آن ها عجین شده  قرآن در زندگی ائمه

یشتر معارف قرآن است. چرا كه رسالت اصلی ایشان معرفی و تبیین ب

ها از خواب غفلت بوده است. در این راستا و بیدار كردن آن به مردم

نقل شده است كه برای نمونه به سجاداحادیث فراوانی از امام 

آیَاتُ الْقُرْآنِ خَزَائِنُ فَكُلَّمَا »شود كه ایشان فرمود:یک مورد اشاره می

هایی ی قرآن گنجینههاآیه»،«فَتَحْتَ خِزَانَةً یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَنْظُرَ مَا فِیهَا
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شود، سزاوار است كه بنگری ای كه گشوده میاست پس هر گنجینه

 (205، ص2)الكافی، كلینی، ج«. درون آن چیست

 معرفی خویش .2

در خطبه ای كه در شام ایراد فرمود، این  علی بن الحسین

فرزند شایسته ترین مومنان، سرور  من»... گونه خود را معرفی كرد: 

مجاهدان، زینت عبادت كنندگان، مباهات گریه كنندگان )به دین، نور 

درگاه الهی(، بردبارترین بردباران، برترین شب خیزان از نسل طه و 

یاسین و فرستاده پروردگار عالمیان هستم؛ فرزند آن كسی كه 

مقتل سید «.)پشتیبانش جبرئیل بود و یاری دهنده اش میكائیل

 (235ـ  232الشهدا، یوسفی غروی، ص

  عفو و گذشت .3

شود. از های فراوانی در سیره امام مشاهده میدر این زمینه نمونه

ضمن حدیث طوالنی به این خصلت از خصایل حضرت امام باقر

روزی حضرت به گروهی برخورد كرد كه از او »... اشاره شده كه: 

و  بد گویی نموده غیبت او را می كردند حضرت در مقابلشان ایستاد

اگر راستگو هستید خداوند مرا بیامرزد اگر دروغ  د:فرموبه آنها 

 ( 523/ ص  2 )خصال،  ابن بابویه، ج«. گویید خداوند شما را بیامرزد می
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به عبارتی دقت در روش و منش امام در برخورد با افراد، 

 داده است.سایرین را به سمت انسان سازی سوق می

 ایثار .4

ان بوده است. در مورد این خصلت نیز درشمار فضایل معصوم

و ... از مصادیق این یثار می  شمار های گسترده و بی انفاق امام نیز

 باشد.

 مراعات حال دیگران. 5

رعایت حقوق از ابعاد پررنگ فضایل اخالقی امام است كه در 

این زمینه رساله حقوقی دارند كه حاوی بهترین و كامل ترین كتاب 

 حقوقی است.

به رعایت وارد شده كه از امام باقری در این زمینه حدیث

حقوق دیگران حتی حقوق جنیان از جانب امام زین العابدین اشاره 

رسول  ای فرزند»گویند: دارد كه آن ها هم در مقابل عمل امام می

ما به خاطر تو تحمل می كنیم و  ،، خیمه خود را از جا تكان ندهاهلل

دوست داریم از آن میل كنی و ، این هدیه را هم تقدیمت می نماییم

 (75، ح 75، ص 72ج مجلسی، بحاراالنوار، ) ... «. ما را شادمان سازی

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C+%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D9%88+%D8%A2%D9%84%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C+%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D9%88+%D8%A2%D9%84%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C+%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D9%88+%D8%A2%D9%84%D9%87
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 گریه کننده ی عالم-5

گریه زیاد بوده است. در این زمینه های امامویژگییكی از 

 »نقل شده كه ایشان فرمودند: سخن طوالنی از امام صادق

الْبَكَّاءُونَ خَمْسَةٌ آدَمُ وَ یَعْقُوبُ وَ یُوسُفُ وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ 

-ج نفر میاند. پنهایی كه زیاد گریه نمودهآن» ، «...  بْنُ الْحُسَیْنِ

و علی بن باشند. آدم، یعقوب، یوسف، فاطمه دختر محمد

 .الحسین

هایش صاف گریه آدم برای بهشت بود، آن قدر گریه كرد تا گونه

شد. گریه یعقوب در فراق یوسف بود به قدری گریه كرد كه 

چشمانش را از دست داد.گریه یوسف برای فراق یعقوب بود. آن 

ا اذیت شدند و گفتند: یا روز گریه كن و و هقدر گریه كرد كه زندانی

گاه یكی از آن شب آرام بگیر یا شب گریه كن و روز آرام بگیر. آن 

آن قدر بعد از پدر و اما فاطمه دختر پیامبردو را انتخاب نمود 

گریه كرد كه اهل مدینه از گریه او ناراحت شدند به فاطمه گفتند: با 

رفت و گریه فاطمه كنار قبر شهدا میكنی، هایت ما را اذیت می گریه

 گشت.كرد تا حاجتش بر آورده شود آن گاه به خانه باز میمی
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بیست سال یا چهل سال بر امام  بن الحسینلی امام ع

گذاشتند، گریه می گریه كرد. هرگاه غذا جلوی او می حسین

كرد. تا این كه روزی غالمش به ایشان گفت: آقا فدایت شوم، ای 

ترسم خودتان را از بین ببرید؟ من میرسول خدافرزند 

ام و آن چه من حضرت فرمود: حزن و اندوهم را به خدا محول نموده

دانید. وقتی كه من به یاد آن میدان شهادت و دانم شما نمیاز خدا می

«. افتم گریه وجودم را فرا می گیردكشته شدن فرزندان فاطمه می

 (242، ص2، ابن بابویه، ج الخصال)

 

 

 

 میراث گران بهای علی بن الحسین .1

به یادگار مانده است كه من آثاری ارزشمندی از امام سجاد

توان به صحیفه سجادیه و رساله حقوق ایشان اشاره كرد. جمله می

كه انسان با مطالعه هریک از آن ها به دنیای مملو از علم، معرف و 

 یابد.فضایل ایشان دست می
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زبور آل محمد، اخت القرآن نیز مشهور است صحیفه سجادیه به 

دعا می باشد كه دعای بیستم آن به مكارم االخالق  57و مشتمل بر 

، رحیم پور، شهرت دارد. )رک: شخصیت قرآنی امام سجاد

 ( 243، ص23بینات، شماره

قابل توجه می باشد كه بر این صحیفه شرح هایی نوشته شده كه 

سن بن حر عاملی، میرزا عبداهلل مولفان نامداری چون محمد بن ح

اصفهانی، میرزاحسن نوری، محسن امین در تنظیم شرح ها اهتمام 

، اند.)رک: زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسینداشته

 (32ـ  32وجدانی، ص

و دریای معارفی كه در شخصیت امامنیز  مقام معظم رهبری

امام :»دنماینگونه توصیف میزند را اینموج می صحیفه

را به صورت دعا تنظیم فرموده و اصال « ى سجادیه فهصحیسجاد

دعا خوانده است؛ اما این كتاب، پر از معارف الهى و اسالمى است. 

ى سجادیه است. نبوت و عشق به مقام  توحید خالص در صحیفه

ى  در صحیفه (السالم علیه و على آله الصالة و)تقدس نبى اسالم

ى دعاهاى مأثور، معارف آفرینش در این  سجادیه است. مثل بقیه

 كتاب است. 
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ـ كه مخصوص سحرهاست « ى ثمالى دعاى ابوحمزه»همین 

و ـ سعى كنید آن را بخوانید و در معنایش توجه و تدبر داشته باشید 

شود، از جمله  هاى جمعه خوانده مىكه شب« دعاى كمیل»همین 

ها حقایقى كه سرشار از معارف اسالمى است و در آن دعاهایى است

 )امام سجاد ـكه آن بزرگوار  به زبان دعا بیان شده است. نه این

خواسته دعا كند و دعا را پوشش قرار  نمى ـ (الصالة والسالم علیه

زده  كرده و با خدا حرف مى كرده، مناجات مى داده است؛ نه. دعا مى

با خدا و با معارف الهى آشناست، حرف  است. منتها انسانى كه قلبش

شود و دعاى او  گونه است. حكمت از او سرریز مىزدنش هم این

 ،ى تهران هاى نماز جمعه بیانات در خطبه«. )هم عین حكمت است

23/22/2848) 

رساله حقوق نیز از درخشان ترین آثار ایشان می باشد. كه 

فاه، سعادت و رعایت حقوقی كه در این رساله آمده است سبب ر

زندگانی امام زین العابدین علی رک: ) آرامش فرد و جامعه می شود.

 (32ـ  32، وجدانی، صبن الحسین

به یادگار مانده است ما را به اوج  توجه به آن چه از امام

توان به دهد. من جمله میسوق می فصاحت و بالغت امام
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اشاره  هادر كوفه، شام، مدینه و سایر مكان ایشان و بیاناتها خطبه

، زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسینرک: )داشت.

 (32ـ  32وجدانی، ص

 

 زین العابدین   سیره بُعد علمی

دعای سحر مشهور به ، زیارت امین اهلل، صحیفه سجادیهچهار اثر 

به ایشان نسبت داده شده است. كه  رساله حقوقو   دعای ابوحمزه

هریک از این آثار به دنیایی از معارف اشاره دارد به عنوان نمونه در 

امام » مورد صحیفه سجادیه و سایر ادعیه رهبر معظم فرموده است: 

را به صورت دعا تنظیم فرموده و « ى سجادیه صحیفه»، سجاد

ف الهى و اسالمى اصال دعا خوانده است؛ اما این كتاب، پر از معار

ى سجادیه است. نبوت و عشق به  است. توحید خالص در صحیفه

ى  ى سجادیه است. مثل بقیه در صحیفهمقام تقدس نبى اسالم

دعاى »دعاهاى مأثور، معارف آفرینش در این كتاب است. همین 

سعى كنید آن را  -كه مخصوص سحرهاست « ى ثمالى ابوحمزه

دعاى »و همین  -تدبر داشته باشید بخوانید و در معنایش توجه و 
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شود، از جمله دعاهایى است  هاى جمعه خوانده مى كه شب« كمیل

كه سرشار از معارف اسالمى است و در آنها حقایقى به زبان دعا 

 - امام سجاد -كه آن بزرگوار  بیان شده است. نه این

خواسته دعا كند و دعا را پوشش قرار داده است؛ نه. دعا  نمى

زده است. منتها انسانى  كرده و با خدا حرف مى رده، مناجات مىك مى

كه قلبش با خدا و با معارف الهى آشناست، حرف زدنش هم این 

شود و دعاى او هم عین حكمت  گونه است. حكمت از او سرریز مى

 ،ى تهران هاى نماز جمعه خطبه، بیانات مقام معظم رهبری)... «. است. 

23/22/2848 ) 

در این همچنین در مورد رساله حقوق امام سجاد می توان گفت كه  

حق ، حق نماز، حق زبان، حق نفس، حق خدا از قبیل وفیحق رساله

  و ... ذكر شده است. حق معلم، صدقه

اكنون برگی از دفتر رساله حقوق امام سجاد را گشوده و به بیان 

 . شود اكتفا می حقوق استاد و شاگردمحتصری از 

معلم، واژه ای كه از چند حرف كوچک تشكیل شده اما در ورای 

این حروف محدود دنیایی از دانش، معرفت و تواضع را به دوش می 

اش با فراگیری و انتقال آن چه از او فرا  كشد كه تنها قدردانی
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هم بارها آمده  ایم، میسر می شود كه در سخنان اهل بیت گرفت

 است.

 حقوق معلم 

وَ حَقُّ »... ر مورد حقوق معلم این گونه فرمود: دامام سجاد

التَّعْظِیمُ لَهُ وَ التَّوْقِیرُ لِمَجْلِسِهِ وَ حُسْنُ الِاسْتِمَاعِ إِلَیْهِ وَ   بِالْعِلْمِ  سَائِسِکَ

الْإِقْبَالُ عَلَیْهِ وَ أَنْ لَا تَرْفَعَ عَلَیْهِ صَوْتَکَ وَ لَا تُجِیبَ أَحَداً یَسْأَلُهُ عَنْ 

ءٍ حَتَّى یَكُونَ هُوَ الَّذِی یُجِیبُ وَ لَا تُحَدِّثَ فِی مَجْلِسِهِ أَحَداً وَ لَا  یْشَ

تَغْتَابَ عِنْدَهُ أَحَداً وَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْهُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَکَ بِسُوءٍ وَ أَنْ تَسْتُرَ 

، «ا تُعَادِیَ لَهُ وَلِیّاً...عُیُوبَهُ وَ تُظْهِرَ مَنَاقِبَهُ وَ لَا تُجَالِسَ لَهُ عَدُوّاً وَ لَ

بزرگ شمردن  :حق آنكه راهنما و استاد تو در فراگیرى علم است»

او، محترم شمردن مجلس درسش، خوب گوش دادن به درسش و 

توجه كامل داشتن به او، جواب ندادن به پاسخ سؤال كنندگان تا 

خود او خود پاسخ بگوید، صحبت نكردن با كسی در مجلس درس 

، غیبت نكردن در نزد او، به عبارتی حفظ حریم معنوی استاد استاد

تا جائی كه نكند شاگرد به طور ناخواسته موجب شود استادش 

ای از درجات معنوی او كاسته شود و یا  غیبتی را بشنود و درجه

مجبور به تندی با شاگرد در نهی او شود. هر گاه در حضور شادگر 
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دفاع نماید، پنهان كردن عیوب استاد از استاد به بدی یاد شود از او 

فضائلش، نشست و برخاست نكردن با دشمنانش و  نمودنو آشكار 

، 2 )من ال یحضره الفقیه، ابن بابویه، ج«. دشمنی نكردن با دوستانش

 (220ص

آمده است. به طوری كلی می همان طور كه در بیانات امام

واقع دارای  توان  گفت، آن چه به عنوان حقوق معلم یاد شده در

همپوشانی است به گونه ای كه غالب آن ها به تواضع، احترام بر می 

 گردد. آن چه از مجموع سخنان امام بدست می آید، عبارتند از:

 رعایت احترام به استاد 

 حفظ جایگاه استاد در كالس 

  ذكر فضائل استاد 

 فراگیری مناسب درس 

  

 حقوق شاگرد

شاگرد داشت كه می بایست از طور كه استاد حقی به گردن همان

جانب شاگرد اجرا شود. شاگرد نیز به گردن استاد حقی دارد كه باید 

  وَ أَمَّا حَقُ»... فرمود: توسط استاد انجام شود. كه امام سجاد
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فِیمَا فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا جَعَلَکَ قَیِّماً لَهُمْ   بِالْعِلْمِ  رَعِیَّتِکَ

وَ فَتَحَ لَکَ مِنْ خَزَائِنِهِ فَإِنْ أَحْسَنْتَ فِی تَعْلِیمِ النَّاسِ وَ   آتَاکَ مِنَ الْعِلْمِ

لَمْ تَخْرَقْ بِهِمْ وَ لَمْ تَضْجَرْ عَلَیْهِمْ زَادَکَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ إِنْ أَنْتَ مَنَعْتَ 

طَلَبِهِمُ الْعِلْمَ مِنْکَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَوْ خَرِقْتَ بِهِمْ عِنْدَ   النَّاسَ عِلْمَکَ

» ، «عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسْلُبَکَ الْعِلْمَ وَ بَهَاءَهُ وَ یُسْقِطَ مِنَ الْقُلُوبِ مَحَلَّکَ...

ن كه در تعلّم رعیّت تو هستند، این است كه برای خدا ناو امّا حقّ آ

های خود بر تو  و از گنجینه عزّوجلّ در دانشی كه به تو ارزانی داشته

ابوابی گشوده سرپرست آنان فرموده است، پس اگر در آموزش مردم 

نیكی كنی و با آنان تندی نكرده و تنگدلشان نسازی، خداوند از 

افزاید و اگر مردم را از دانش خود محروم  بر دانش تو میش فضل

دا ساخته و به هنگام درخواست آموزش آنان را تنگدل كردی، بر خ

سزاوار است كه، دانش و صفای آن را از تو بازستاند و از جایگاه 

)من ال یحضره الفقیه، ابن بابویه، «. فرود آورد ،ها داری بلندی كه در دل

 (222، ص2 ج

در این زمینه نیز شاید بتوان گفت كه حقوقی كه شاگرد به گردن 

 استاد دارد عبارتند از: 

 نشر علم و دانش 
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  در  آموزشعدم تندی و منت 

 توجه به شكر و كفران نعمت 

 تامل ... کمی 

امروز با یكی دیگر از كتابخانه های الكترونیكی آشنا می شویم، 

 كه ممكن است در مسیر پژوهش های سیره ائمه)ع( راهگشا باشد:

 http://ebookshia.com كتابخانه الكترونیكی شیعه     

جهت دسترسی به منابع ابتدا باید عنوان منبع مورد نظر را در 

قسمت جست و جو  وارد كرد. سپس نوع منبع  باید به لحاظ زبان، 

الكترونیک بودن، نوع فایل و ترتیب لیست كردن مشخص شود. در 

ادامه امكان مطالعه منبع مورد نظر در كتابخانه یا ذخیره  به صورت 

pdf , word  دارد.و ... وجود 

 جامعه زمان امام

زندگی امام در محیطی بود كه از یک سو زیر مراقبت ماموران 

نامی به نیكی برده  آن كه مبادا از آل علیبرشام و مواظبت 

دند كوشیكه مردم میاز این جهت سختگیری در حدی بود  شود.

از سوی دیگر شهرهای خود را از چشم آنان دور نگاه دارند، 
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روز در تباهی اخالق و فساد اجتماعی بیشتر فرو  مسلمان نشین هر

 رفت. می

رین موقعیت تنگناها از برت با همهزمان امام زین العابدین

د. ایشان با تدبیر و مقاومت هوشمندانه جبهه اجتماعی برخوردار بو

-رفتهمقابل و بزرگ چالشگری علیه حاكمیت بنی امیه به شمار می

 اند.

دو امر خشونت و ساماندهی شاخصه اصلی این زمان در 

های علویان با م شود. زیرا قیافرهنگی با بسترهای تباهی تعریف می

شد و حزب عثمانی در پی دین زدایی بود خشونت ها سركوب می

كه جهت نیل رسیدن به این هدف در سطح جامعه فرهنگ سازی 

كرد. من جمله این كه كسی نباید فرزند خود را به نام علی، می

امام سجاد الگوی رک: سین و فاطمه نامگذاری كند.)حسن، ح

 (245ـ  257زندگی، احمدی، ص

مخالف كتاب  معاویهها و سالطین بود. نهضت رعصاین عصر، 

خدا، اهل جنگ با بندگان خدا، اهل كید، پیشگام در قتل و .. بود. 

آن ها در دوری از تمدن اسالمی، اسراف، پیروی از تعصبات 

عیفان از خود و نزدیک كردن موالی به خود جاهلی، دور كردن ض
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ها هرگز تغییر نكرد.)رک: االمام تالش می كردند و قول و فعل آن

 (30و  72زین العابدین، علی الصغیر، ص

-كه تصویرسازی ددهمل در محتوای صحیفه سجادیه نشان میأت

جامعه آن روز مخصوصاً مدینه است.)زندگانی علی بن ای از 

 (205ـ  207ص ، شهیدی،الحسین

 مشکالت جامعه عصر امام

ترین و عصر امام با سه مشكل اصلی از قبیل فقدان صادق

ترین نیروهای مدافع و حمایتگر، مواجهه با حكومتی خشن، مخلص

عدم كمترین اعتماد به مدعیان هواداری از حریم امامت مواجه 

 امامرک: تر و جدی تر بود. )بودند. كه مورد سوم از همه مهم

 (55ـ  54جمال نیایشگران، ترابی، ص سجاد

 اذیت اهل شام .1

از پدرش نقل  گوید: امام جعفر صادقمحمد بن سعد می

رفت پیاه به جمرات می حضرت علی بن الحسین: »نموده است

كردند. و منزلی در منی داشت و شامیان آن حضرت را اذیت می

ل شد و از آن جا ناچار به منطقه قرین الثعالب و یا نزدیک آن منتق
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-آمد و از منزل تا جمرات را پیاده میتا منزل منی سواره می

 .(225، ص5، ابن سعد، جالطبقات الكبری .)«رفت

 ... از مکتب سید الساجدین

به نمونه كاملی از اخالق و منش الهی، عبادت و بندگی،  امام

در  باشد. سخنانی كه از ائمهتوكل و اتكا به خداوند متعال می

ترین دلیل بر بندگی، صبر، صداقت، این زمینه بیان شده است. متقن

 باشد.راستی، وفاداری ایشان می

امام زین  در این قسمت به نمونه هایی از آموزه های مكتب

 اشاره می شود. العابدین)ع(

 راه های نجات .1

راه های نجات انسان را در رعایت اموری امام سجاد

و سعادت انسان در زندگی دنیوی و برشمردند. كه سبب نجات 

  لِسَانِهِ  كَفُ لِلْمُؤْمِنِ  مُنْجِیَاتٌ  ثَلَاثٌ» :دفرمو اخروی می شود. امام

وَ إِشْغَالُهُ نَفْسَهُ بِمَا یَنْفَعُهُ آلِخِرَتِهِ وَ دُنْیَاهُ وَ طُولُ   وَ اغْتِیَابِهِمْ  النَّاسِ  عَنِ

بازداشتن  :چیز سبب نجات مؤمن استسه »، «الْبُكَاءِ عَلَى خَطِیئَتِهِ

چه كه براى آخرت  مشغول كردن خودش به آن زبان از غیبت مردم
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)بحار األنوار،  «.و گریستن طوالنى بر گناهش و دنیایش سود دهد

 (270، ص45مجلسی، ج

 عفو در خواست  .2

عفو  یكی از فضایل اخالق و شاخص رفتاری در سیره امام

هایی از عفو در  توان به نمونهنسبت به سایرین بود. همچنین می

از خداوند متعال اشاره كرد. مروری بر درخواست های امام

 دهد. ادعیه موجود در صحیفه این امر را به وضوح نشان می

  نَفْسَکَ  سَمَّیْتَ  الَّذِی  أَنْتَ» فرماید:میدر دعای شانزدم امام

اى خداوندى كه خود را بخشاینده نامیدى مرا »،«عَنِّی  عْفُبِالْعَفْوِ فَا

 (30، صالصحیفة السجادیة، على بن الحسین«. )عفو كن

أَنْتَ یَا إِلَهِی أَوْسَعُ فَضْلًا وَ  »نیز آمده است: در دعاى ابوحمزه، 

فَالْعَفْوَ الْعَفْوَ [ وَ خَطِیئَتِی  بِعَمَلِی ]بِفِعْلِی  حِلْماً مِنْ أَنْ تُقَایِسَنِی  أَعْظَمُ

پایان و بردبارى عظیم تو برتر  تو اى خداى من كه فضل بى »، «الْعَفْوَ

از آن است كه مرا با گناهم مقایسه نمایى، از من درگذر، از من 

 (40، ص2، ج إقبال األعمال، ابن طاووس«. )درگذر، از من درگذر

أْ تَعْفُ عَنَّا تَشَاللَّهُمَّ إِنْ »فرمود:  در دعای دهم سید الساجدین

حْنُ یَا غَنِیَّ الْأَغْنِیَاءِ، هَا، نَ ... وَ إِنْ تَشَأْ تُعَذِّبْنَا فَبِعَدْلِکَفَبِفَضْلِکَ 
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وَ لَا سْعِکَ وَ أَنَا أَفْقَرُ الْفُقَرَاءِ إِلَیْکَ، فَاجْبُرْ فَاقَتَنَا بِوُ عِبَادُکَ بَیْنَ یَدَیْکَ

عفو كنى، این بار الها، اگر بخواهى ما را »، ... «تَقْطَعْ رَجَاءَنَا بِمَنْعِکَ 

و اگر بخواهى ما را كیفر نمایى، بر اساس  از فضل و بخشش توست

ما بندگان در نیازترى،  اى كسى كه از همه اغنیا بى ... عدالت است

تو  }عفو{و من از همه نیازمندان نسبت به  پیشگاه تو حاضریم

ا وسعت خود جبران فرما و امید تر هستم. پس نادارى ما را ب محتاج

الصحیفة السجادیة، على بن «. )ما را با دریغ نمودنت قطع مگردان

 (20، صالحسین

  دعا در زمان خروج از منزل .3

فَوَافَقْتُهُ  أَتَیْتُ بَابَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ: » ابوحمزه ثمالى گوید

ثُمَّ   حِینَ خَرَجَ مِنَ الْبَاب فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ

قَالَ یَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ عَرَضَ لَهُ الشَّیْطَانُ فَإِذَا 

ـ  انِ كُفِیتَ فَإِذَا قَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ قَاال هُدِیتَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ الْمَلَكَ

قَاال وُقِیتَ فَیَتَنَحَّى الشَّیْطَانُ فَیَقُولُ بَعْضُهُمْ   تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ  فَإِذَا قَالَ

رْضِی لِبَعْضٍ كَیْفَ لَنَا بِمَنْ هُدِیَ وَ كُفِیَ وَ وُقِیَ قَالَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ عِ

ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا حَمْزَةَ إِنْ تَرَكْتَ النَّاسَ لَمْ یَتْرُكُوکَ وَ إِنْ   لَکَ الْیَوْمَ
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لِیَوْمِ رَفَضْتَهُمْ لَمْ یَرْفُضُوکَ قُلْتُ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ أَعْطِهِمْ مِنْ عِرْضِکَ 

 «.فَقْرِکَ وَ فَاقَتِکَ

 هنگامی آمدم وبه در خانه حضرت على بن الحسین» 

به نام » پس فرمود:  ،دم كه آن حضرت از خانه بیرون مى رفترسی

سپس فرمود: اى ابا  «و بر خدا توكل كردم خدا، ایمان آوردم به خدا

ـیطان سـر راه او آید، حمزه بنده چون از خانه اش بیرون رود ش

و  گویند: كفایت شدىه دو فرشت یدگو«م اللّه بس» كـه پـس هـمین

وید: گگویند: راهنمائى شدى  و چـون  «باللّه تآمن»همین كه گوید: 

ها از او دور  گویند: نگهدارى شدى و شیطان «توكلت على اللّه»

ها به برخى گویند: چگونه ما راه داریم به كسى  شوند و برخى از آن

گوید: سپس فرمود: بار ، كه راهنمائى و كفایت و نگهدارى شده

س فرمود: اى ابا حمزه وى من از آن تو است، سـپمروز آبرخدایا ا

و اگر تو آنها را ترک  ها تو را رها نكنند اگر تو مردم را رها كنى آن

ا ترا ترک نگویند، عرض كردم پس من چه كنم ؟ فرمود: ه وئى آنگ

را براى روز احتیاج و نیاز خود  ها بده و آن آنه از آبروى خود ب

، / مسنداالمام السجاد572، ص2جنى، )الكافی، كلی«. ذخیره كن

 .(54، ص2عطاردی، ج
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 رفتار با فرزند .4

در تربیت از شیوه هایی بهره گرفته است كه در صحیفه امام

نیز به آن ها اشاره شده. از این رو می توان شیوه های تربیتی ایشان 

را در الگوسازی، عفو، تغافل، یادآوری نعمت ها، چشم پوشی از 

تنبیه و انذار، تغییر موقعیت، عبرت آموزی، تاخیر در گناهان، توبه، 

كیفر و ... برشمرد.)رک: شیوه های تعلیم و تربیت از منظر امام 

، نادری، آرایی و شیرزاد نشلی، بصیرت و تربیت اسالمی، سجاد

 (254ـ  284، ص52، پاییز22سال ده، شماره

در صحیفه سجادیه و رساله حقوق خود امام علی بن الحسین

به تربیت فرزند و نقش والدین در این فرآیند اشاره كرده است. از 

أَعِنِّی » رو در فرازی از دعای بیست و پنجم صحیفه می فرمایند: این

و مرا یاری فرما كه فرزندانم را » ، «وَ بِرِّهِمْ تَرْبِیَتِهِمْ وَ تَأْدِیبِهِمْعَلَى 

الصحیفة السجادیة، «. )بپرورم و ادب نمایم و به آنان مهربانی كنم

 (220، صعلى بن الحسین، امام چهارم

 ارمغان غفلت .5
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در دعای بیست و نهم از صحیفه سجادیه به یكی از آفت امام

ساز تباهی های تربیتی یعنی غفلت اشاره كرده اند. این امر زمینه

رو حضرت شود. از اینها در زمینه تربیت فرزند میسایر تالش

صَلِّ  اللَّهُمَّ»اند:اند و فرموده توجه ویژه داشتهنسبت به آن در تربیت 

وَ اسْتَعْمِلْنِی  الْغَفْلَةِ  فِی أَوْقَاتِ  لِذِكْرِکَ  وَ نَبِّهْنِی عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ

بِطَاعَتِکَ فِی أَیَّامِ الْمُهْلَةِ، وَ انْهَجْ لِی إِلَى مَحَبَّتِکَ سَبِیلًا سَهْلَةً، أَكْمِلْ لِی 

خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست »، «یْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِخَ بِهَا

و مرا در اوقات فراموشی به یاد خود آگاه ساز و در روزگار مهلت 

به طاعت و بندگیت بگمار و راهی هموار به سوی محبت و دوستی 

ات برای من آشكار نما و به وسیله آن راه یا آن محبت، نیكی دنیا و 

الصحیفة السجادیة، على بن «. )را برایم كامل گردانآخرت 

 (202، صالحسین

باشد كه این آسیب در ابعاد مختلف تربیت مطرح قابل توجه می

است و اختصاص به دوران كودكی و طفولیت فرزند ندارد. بلكه 

سایر ادوار زندگی شخص از قبیل جوانی، میان سالی و امكانات در 

زمان و عمر و ... را شامل می شود. بی  اختیار، استفاده مفید از

شود.)رک: تعلیم توجهی به این آسیب سبب خسران و زیاد انسان می
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بررسی اجمالی نكات تربیتی دعای و تربیت از دیدگاه امام سجاد

 (255ـ  254مكارم االخالق، لیاقتدار، 

  احَصَلَ  أَنَ  وَ اعْلَمْ یَا بُنَیَ»فرمود: در وصیت به فرزندشان امام

ءَ مِكْیَالٍ ثُلُثَاهُ  شَأْنِ الْمَعَایِشِ مِلْ  إِصْلَاحِ  كَلِمَتَیْنِ  الدُّنْیَا بِحَذَافِیرِهَا فِی

یافتن همه امور دنیا در  فرزندم! همانا سامان»، «فِطْنَةٌ وَ ثُلُثُهُ تَغَافُلٌ

شود؛ اصالح و تأمین معاش زندگى همچون پُرى  دو كلمه خالصه مى

ست كه دوسوم آن به هوشمندى و یک سوم آن به اى ا پیمانه

 (282، ص72)بحاراالنوار، مجلسی، ج«. پوشى است چشم

 رفتار با بردگان .6

یكی از اقشار جامعه آن روز، بردگان بودند كه در شرایط سختی 

در سیره علی بن  با رفتارهای متفاوت زندگی می كردند.

، «یا بُنیّ»تعبیر خرید بردگان، فرزند نامیدن بردگان با الحسین

اعتراف به گناه و نه تنبیه آن ها، آموختن احكام و معارف به آن ها، 

 آزاد سازی آن ها با امكانات اولیه، آموزش را می توان برشمرد.

به بعد اخیر یعنی آموزش بردگان فراوان بود. اهتمام امام

ز ایشان با این روش، منطق اموی را كه مبتنی بر تبعیض نژادی بود. ا

نظر اسالم مردود اعالم كردند و ارزش های اصیل اسالمی را دوباره 
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در رهبری شیعه پس از  نقش امام سجادرک: زنده نمودند. )

 (258ـ  250واقعه كربال، رنجبر، ص

 نگاهی به دنیا .7

دیدگاهی كه سید الساجدین نسبت به دنیا دارند. دیدگاه خاصی 

وح الهی ایشان می باشد. است كه بیانگر عمق ارتباط با خداوند و ر

 ...  ارْزُقْنِى الرَّغْبَةَ فِى العَمَلِ لَکَ الخِرَتى»َ آن گونه كه بیان می كند: 

خداوندا برای آخرتم  »، «دُنْیاىَ  الزُّهْدَ فی  عَلَىَ  الغالِبُ  یَكُونَ  حَتّى

... تا این كه بی  ام قرار ده رغبت در عمل برای خودت را روزی

ریاض السالكین فی شرح «. )دنیا بر من غالب باشد رغبتی نسبت به

: حسینى امینى، محقق، كبیر مدنی شیرازی،  صحیفة سیّد الساجدین

 (752، ص8ج

  أَخْرِجْ  سَیِّدِی»خواهددر دعای ابوحمزه نیز امام از خداوند می

موالی من قلبم را از دوستی دنیا خالی  »، «قَلْبِی  الدُّنْیَا مِنْ  حُبَ

 (552، ص2مصباح المتهجّد و سالح المتعبّد، طوسى، ج«. )كن

به دنیا  در بیانات رهبر معظم انقالب نیز به نوع نگرش امام

انسان گاهی اوقات وارد یک »فرمایند: اشاره شده است. ایشان می

شود، لیكن ممكن است خدای نكرده  شود، پاک وارد می دانی میمی
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ی مادی جذابند، خطرناكند. پول ها جا بیرون نیاید. انگیزه پاک از آن

در آن دعای  چیز خطرناكی است عزیزان من! ببینید امام سجاد

سربازان و مجاهدان  ،ی سجادیه، كه به مرزداران مرزدارانِ صحیفه

ی دعاهایش این است كه پروردگارا! یاد  كند، از جمله جبهه دعا می

انگیز، فقط در  ه؛ فتن«فتون»ها ببر. این تعبیر مال فتون را از دل این

انگیز  مال، فتنه« الْمَالِ الْفَتُونِ » كار رفته؛ مورد مال در این دعا به

ی اجتماع نیست؛ بدتر  ی در عرصه است. فتنه همیشه به معنای فتنه

ی دل انسان است. اگر راه دلبستن به پول و به  از او، فتنه در عرصه

 ا بر روی دل بازها ر زندگی و به تشریفات و به جاه و جالل و این

 (22/8/2834«. )كردید، دیگر واقعاً حد یقف ندار

 

 سیره سیاسی امام

هریک در دوران امامت خویش اهدافی را  سلسله امامان

نمودند كه همه در یک راستا و به عبارتی در طول یكدیگر دنبال می

را نسبت به مسائل اجتماعی ـ آن چه شیوه عملكرد ائمه بودند.

و مقتضیات سازد. مربوط به شرایط متمایز میسیاسی از یكدیگر 

زمان می باشد و مبتنی بر تفاوت فهم و برداشت آنان از دین و 
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مسایل سیاسی، تفاوت امكانات علمی، قوای جسمی و روحی ایشان 

 نمی باشد.

ز نیز در امتداد نهضت حماسه سا ندگی علی بن الحسین ز

ر امامی، عاشورا بود كه در واقع به تثبیت پایه های اسالم و فك

و تربیت شاگردان می اندیشید. این تشكیل جامعه بزرگ علمی 

اهداف در دوره های بعد یعنی دوره امامت امام باقر و 

شد و به ثمراتی رسید.)رک: جهاد االمام السجاد، تشدید صادق

 (274ـ  272الحسینی الجاللی، ص

را رو می توان  نقش تربیتی و اخالقی امام سجاد از این

تربیت نیروهای صالح و عالم، تربیت روحی ـ اخالقی جامعه 

در مدت سی و چهار اسالمی تبیین نمود. به این صورت كه ایشان 

و هدایت خود موفق به تربیت افرادی زیادی گردیدند. سال امامت 

ت آماده ساختند. در كه آنان را برای تداوم انقالب شیعه از هر جه

بودند. )نقش امام رأس شاگردان فرزند بزرگوارشان امام باقر

و  278در رهبری شیعه پس از واقعه كربال، رنجبر، صسجاد

275) 
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سیره پدر بزرگوارش اهتمام به امر به همانند در سیره امام

معروف و نهی از منكر، نهی از تبعیت ظالمان، افشاگری علیه دستگاه 

ترغیب به جهاد و شهادت، رهنمود به مبارزه پنهانی با  امویان،

جمال نیایشگران، ترابی، ص  امام سجادرک: جباران و ... بود. )

 (272ـ  272

در دوران حكومت ولید بن  سرانجام امام علی بن الحسین

 55در سال  مسموم و هشام بن عبدالملکبه دست عبدالملک، 

 (258، ص72ار، مجلسی، ج. )بحاراالنوندری به شهادت رسیدجه
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 صادق آل محمد)ص( گانه اندرزهاى ده

جَاءَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی عِظْنِی مَوْعِظَةً فَقَالَ )ع( »

إِنْ کَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ تَکَفَّلَ بِالرِّزْقِ فَاهْتِمَامُكَ لِمَا ذَا وَ إِنْ 

کَانَ الرِّزْقُ مَقْسُوماً فَالْحِرْصُ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ الْحِسَابُ حَقّاً فَالْجَمْعُ 

لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ الْخَلَفُ مِنَ اللَّهِ حَقّاً فَالْبُخْلُ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَتِ الْعُقُوبَةُ 

وْتُ حَقّاً فَالْفَرَحُ لِمَا ذَا وَ إِنْ مِنَ النَّارِ فَالْمَعْصِیَةُ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ الْمَ

کَانَ الْعَرْضُ عَلَى اللَّهِ حَقّاً فَالْمَکْرُ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ الْمَمَرُّ عَلَى الصِّرَاطِ 

ءٍ بِقَضَاءٍ وَ قَدَرٍ فَالْحُزْنُ لِمَا ذَا وَ  حَقّاً فَالْعُجْبُ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ کُلُّ شَیْ

،  ، ابن بابویه الخصال).«تِ الدُّنْیَا فَانِیَةً فَالطُّمَأْنِینَةُ إِلَیْهَا لِمَا ذَاإِنْ کَانَ

 (750، ص2ج

اندرزى درخواست نمود! آن مردى از امام صادق           

 :حضرت به او فرمود

اگر خداى تعالى روزى را به عهده گرفته است غصه خوردنت  .2

 براى چیست؟

 رص و آز براى چیست؟اگر روزى تقسیم شده است، ح .2
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و اگر سنجش )در قیامت( حق است، پس ثروت اندوزى براى  .8

 چیست؟

و اگر عوض دادن خداى تعالى حق است، پس بخل ورزیدن  .7

 براى چیست؟

 و اگر كیفر الهى آتش دوزخ است، پس گناه براى چیست؟ .5

 و اگر مرگ حق است، پس شادمانى براى چیست؟ .2

شود، پس فریب براى  مى و اگر )كارنامه( اعمال بر خدا عرضه .4

 چیست؟

و اگر گذر كردن بر صراط حق است، پس خودپسندى براى  .3

 چیست؟

 و اگر تمام چیزها به قضا و قدر است، پس اندوه براى چیست؟ .5

و اگر دنیا ناپایدار است، پس اعتماد و آرامش به آن براى  .20

 چیست؟

 

  امام والدت

و مادر  محمدباقرامام  ،پیشوای پنجم، پدر امام صادق

ام فروه دختر قاسم بن محمد ابی بكر بود كه در میان اهل علم ایشان 
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 ، عماد)رک: زندگانی حضرت امام جعفرصادقرشد كرده بود.

  (25، ص2ج زاده،

. به نظر صاحب اختالفی می باشد تاریخ والت امام ششم

،  كشف الغمة فی معرفة األئمة، اربلىبوده است. ) 30كشف الغمه سال

كردند. از این  را ذكر 38و  32سال ( برخی منابع هم 222، ص2ج

آن را به منابعی مانند كافی، بحاراالنوار، كشف جهت مطالعه بیشتر

 الغمه و ... ارجاع می دهیم.

 الخرائج والجرائحدر كتاب به صادق  در وجه نامگذاری امام

با استناد به كتاب بحاراالنوار  (225ـ  223، ص2)رک: جاز راوندی

پرسیدند: امام بعد از از امام سجاداین گونه نقل شده است كه 

پرسیدند:  .كه علم را می شكافدمحمد باقر»شما كیست؟ فرمود: 

كه نام او امام بعد از او چه كسی خواهد بود؟ پاسخ داد: جعفر

شگفتی پرسیدند: شما است! حاضران با « صادق »هانزد اهل آسمان

-به این نام می« بخصوص»چرا او را  د،همه راستگو و صادق هستی

اشاره كرد و به سخنی از رسول اكرم امام سجاد خوانید؟

نقل كرد كه: وقتی فرزندم جعفر بن پدرم از رسول خدا :فرمود

زیرا فرزند  ،متولد شد، او را صادق بنامید محمدبن علی بن حسین
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به  ،فر نام خواهد داشت و ادعای امامت خواهد كرداو جع پنجم از

دروغ و ازروی افترا به خدا. او نزد خدا جعفر كذاب افترا زننده 

 (5، ص74 ، مجلسی، جبحار األنوار)رک: «. برخداست

كه در معنی آن به نهر كثیر النفع و نام باشد میجعفر نام امام

علوم اهل بیت رو كه نهری در بهشت اشاره شده است. از این

)رک: ناسخ باعث شد كه مذهب اثنی عشری ترویج شود. نبوت

( همان 22، ص2سپهر، جالتواریخ زندگی حضرت امام جعفر صادق، 

، «یَمُصُّونَ الثِّمَادَ وَ یَدَعُونَ النَّهَرَ الْعَظِیمَ» فرمود:  طور كه امام باقر

«. نهند مكند و نهر بزرگ را از دست مى  )این مردم( نم را مى»

  (224، ص2)بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد)ص(، صفار، ج

می باشد. ابو اسماعیل و ابو موسى  ،ابو عبد اهللكنیه امام

برای ( همچنین 274)العدد القویّة لدفع المخاوف الیومیة، حلى،  ص

صادق، مصدق، محقق، كاشف الحقایق، متعددی از قبیل القاب ایشان 

ها كه مشهورترین آن ذكر شده است. طاهر،صابرراحم، فاضل، 

)رک: ناسخ التواریخ زندگی حضرت امام جعفر  صادق می باشد.

لقب صادق قابل توجه می باشد كه  (27ـ  28، ص2صادق، سپهر، ج

بوده آوازه علم و دانش امام در محیط آن روز نیز به دلیل  آل محمد
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مذهب، بخشایشی، پیشوا و رئیس . )رک: امام جعفر صادقاست

 (82ص

 امام به نام هایده تن امام فرزندان بنابر نقل مشهور، تعداد

اسماء،  ،عباس ،اسماعیل، محمّد، على، عبداللَّه، اسحاق، هفتم

اإلرشاد فی گزارش شده است.)رک:  فاطمه كبرى و فاطمه صغرى

تاریخ زندگانى امام ؛ 205، ص2معرفة حجج اهلل على العباد، مفید، ج

 (20، ص2، جعلی رفیعی، صادق

اشاره ویژه نامه به مختصری از ابعاد زندگی امامدر ادامه این 

 شود. می

 بعد علمی زندگی امام جعفر صادق

ها دارای ابعاد مختلفی بوده است كه در همه آن زندگی ائمه

ای بوده كه از آن زمان  ها به گونهزندگی آنز قرآن جدا نبوده است. ا

های مختف به عنوان سیره و ها و مكانبعد برای افراد در زمان

 الگویی متعادل بوده است.

 علم صادق آل محمد -1

 از به حد كمال امام در محفل تربیتی جدش امام سجاد

تربیت، زهد، عبادت، تقوی و ... فرا گرفت و مایه تربیتی او در ظاهر 

http://lib.eshia.ir/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C
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پس از تربیت ربوبی در مهد عواطف زین العابدین بود.)رک: زندگانی 

از این رو  (25، ص2، عمادزاده،جحضرت امام جعفر صادق

 همان دوران نوجوانی آغاز گشته است.تحصیالت عالی امام از 

  (82، صمنصوریمترجم: فكر جهان شیعه، )رک: مغز مت

همین بس كه بزرگان علمی اهل در قدرت باالی علمی امام

سنت همچون ابو حنیفه و مالک شاگرد ایشان بودند. )رک: زندگانی 

 (20، ص2، عمادزاده،جحضرت امام جعفر صادق

 ایجاد نهضت علمی -2

این به دلیل اختالف و تغییر خالفت از بنی امیه به بنی عباس، 

های بود تا در عرصه فاصله زمانی فرصت مناسبی برای امام

طور كه به تربیت مردم بپردازد. همانبه ویژه بعد علمی مختلف 

 شمار شاگردان ایشان به خوبی بیانگر این تالش مستمر امام

سبب شد كه امام به عنوان زمان به مرور  مهم اینو  باشدمی

  س مكتب جعفری شهره شود.رئی

اند در باب علم و دانش سرآمد گذار مذهب جعفریایشان كه پایه

مردمان عصر بودند و به عنوان صاحب كتاب و رساله شهرت 

مصباح الشریعة و هایی با عناوین كتابكه  گونههمان .داشتند
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هایی مشهور به رساله، توحید مفضل و اهلیلجة، مفتاح الحقیقة

، رساله آن حضرت خطاب به یارانشی، رساله عبد اهلل بن نجاش

رساله آن حضرت  س،رساله امام به پیروان شیوه رای و قیا

و ... كلمات قصار و  ها درباره غنایم و وجوب خمس در آن

به ابو جعفر محمد بن نعمان  ،به عبد اهلل بن جندبات امام سفارش

 ان ثبت شده است. )رک: حوزه نت(و ... از ایش احول

به ارث برده بود. از ایشان از رسول اهلل كه حسب سنتی

مسجد برای تبلیغ و گسترش دین، انجام امور سیاسی، انتقال 

محل تدریس هم در مسجد معارف الهی و ... استفاده می كردند و 

بود.)رک: بر امام صادق و امام كاظم چه گذشت، موسوی 

 (24كاشانی، ص

 شاگرد پروری -3

سبب شد تا به نوعی جنبش علمی در آن  حركت امام صادق

ثار زیادی از آزمان و زمان های بعد ایجاد شود كه اكنون 

فضای علمی آن روز به  بر جای مانده است. شاگردان امام

اص و عام در كالس شاگردانی از خ گونه ای بوده است كه

درسی ایشان حضور یافته و به فراگیری تفسیر، حدیث، فقه و ... 
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می پرداختند تا آن جا كه شیخ مفید شمار شاگردان ایشان را بالغ 

راگرفته را در ها علم را ف. ایناستعنوان كرده هزار نفر  چهاربر 

اإلرشاد فی كردند. )رک: ی دیگر منتشر میها شهرها و سرزمین

 (245، ص2فة حجج اهلل على العباد، مفید، جمعر

جمیل بن دراج، ایشان عبارتند از:  اصحاب خاصبرخی از 

حماد بن عثمان، عبداهلل بن عبداهلل بن مسكان، حماد بن عیسی، 

 (275ـ  275، كمپانی، ص... )رک: حضرت صادقمسكان 

شاگردی خود نزد حضرت ه ابوحنیفه، پیشوای مكتب حنفی دربار

اگر آن دو سال نبود، »، «لوال السنتان لهلک نعمان »گوید: می

اإلمام الصادق و «. )شدهالک می« نام ابوحنیفه»یعنی نعمان 

 (822، ص2ج حیدر،، هالمذاهب األربع

نسبت به شاگردان این بود  از دیگر ابعاد تربیت علمی امام 

را به آن ها متذكر شده و  رفت و آمد علما به دربار سالطینكه 

الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ فَإِذَا رَأَیْتُمُ الْفُقَهَاءَ قَدْ » داد:می كار بیم از این 

فقیهان امناى پیامبرانند، اگر  »، «رَكِبُوا إِلَى السَّلَاطِینِ فَاتَّهِمُوهُمْ

فقیهى را ببینید كه پیش سالطین رفت و آمد دارد، او را متهم 

http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1
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 ؛33، ص5، المزی، جتهذیب الكمال فی اسماء الرجال) «.كنید

 (237، ص2كشف الغمه، ج

 علمی آزاداندیشی -4

طوالنی به این سخن ضمن  ،در این زمینه از عبداهلل بن سنان

شده است كه اشاره  ی علمی امامهاروشمولفه ارزشمند از 

عَنْ مَسَائِلَ كَثِیرَةٍ أَنَّهُ قَالَ الزِّنْدِیقِ الَّذِی سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ» 

...  كَیْفَ یَعْبُدُ اللَّهَ الْخَلْقُ وَ لَمْ یَرَوْهُ؟... فَمِنْ أَیْنَ أَثْبَتَّ أَنْبِیَاءَ وَ رُسُلًا

فرد زندیقی خدمت  »، «اللَّهُ الْأَشْیَاء ...  ءٍ خَلَقَ مِنْ أَیِّ شَیْ

حضرت بود و از ایشان سؤاالت زیادی در مورد مسائل مختلف 

 پرسید، مثالً پیرامون چگونگی عبادت خدا در حالیكه دیده نمی

«. شود و چگونگی اثبات انبیاء و چگونگی خلق خدا و ... ؟( 

 (884ـ 882، ص2، ج طبرسى )رک: اإلحتجاج على أهل اللجاج،

 امام)ع(، شبهات عصر و فرقه ها -5

امام در طول حیات پر بركتشان مانند دیگر ائمه رسالت مبارزه 

به  متكلمانروه ها و فرقه های منحرف را داشت. ایشان با گبا 

مكتب ها و و سایر زنادقه، غالیان ، جبریه، مشبهه، تناسخیهویژه 

 مناظره برخاست.نحله های فكری به شیوه اسالمی و اصولی به 
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پیش از وی به دست  فرصت مناسبی برای ائمهامام زمانتا 

 نیامده بود كه شبهات و انحرافات فكری مردم را برطرف سازد.

فرقه های مختلف اسالمی در زمان حضرت وجود  از جهت دیگر

آمده اند. به عنوان نمونه به وجود  نداشته و پاره ای از آن ها بعداً

از چهار فرقه اهل سنت صاحبان دو فرقه شافعی و حنبلی حتی 

درباره تالش امامبا  شبهه هادفع تنها راه متولد نشده بودند. 

تفسیر آیات و تشریح  ،نشر علم و بیان احكام با مبانی دینی

عالج شد. )رک: حضرت  اصول عقاید اسالم در آن زمان

 (282ـ  287ص، كمپانی، صادق

 نگاهی به فعالیت سیاسی امام

با تعدادی از زمامدارن اموی به نام زندگی امام از آغاز تا پایان 

های عبدالملک پسر مروان، ولید و سلیمان پسر عبدالملک، عمر 

پسر عبدالعزیز، یزید و هشام پسر عبدالملک، ولید پسر یزید پسر 

و مروان پسر حكم عبدالملک، ابراهیم پسر ولید پسر عبدالملک 

معرف به مروان حمار و ...  هم عصر بود. )رک: امام جعفر 

 (223پیشوا و رئیس مذهب، بخشایشی، ص صادق
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در همراهی و همگامی اطرافیان  ایشاندر این بعد از زندگی 

یاران مخلص موثر بود. امام به دلیل قلّت شكل گیری برخی قیام ها 

سدیر این امر صورت نگیرد. همان گونه كه آمده است كه: سبب شد 

می گوید: به امام صادق)ع( گفتم: چه چیز شما را از قیام بازداشته 

 است؟ امام فرمود: مگر چه شده است؟ سدیر گفت: دوستداران،

شیعیان و یاوران شما زیاد است. به خدا سوگند! اگر امیرالمؤمنین 

 :در خالفت نمی كرد. امام فرموداین مقدار یاور داشت كسی طمع 

 :یاوران من چند نفرند؟ سدیر گفت: صدهزار نفر. امام فرمود

بلكه دویست هزار. امام فرمود: دویست هزار!  صدهزار! او گفت: بله.

سدیر گفت: آری. بلكه نصف دنیا. امام سكوت كرد. سدیرگوید: 

جوانی شدیم. امام در میان راه چشمش به « ینبع »راهی سرزمین 

افتاد كه چند راس بزغاله را می چراند. فرمود: اگر تعدادشیعیان من 

به عدد این بزغاله ها بود از قیام و نهضت باز نمی ایستادم. سدیر می 

. گوید: بزغاله ها را شمارش كردم. بزغاله ها هفده راس بودند

 (272، ص2)الكافی، كلینی، ج

فضای جامعه را در با تدبیری كه داشت همیشه اماماز این رو 

 اینبه  ندم ها داشتیاوقوع ق با كهشاید مخالفت هایی  و نظر داشت
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نكته بر می گشت كه جامعه حاضر ظرفیت وقوع قیام را از طرف 

 جهت در برخی منابع تاریخی بهندارد. از این  و مردم سرمداران

موافقتی نداشته است. )رک: حوزه زید نوعی آمده كه امام با قیام 

 نت(

مرآة و  (227، ص3)جمانند كافینگاه به برخی منابع روایی 

در برابر بیانگر این نكته می باشد كه ایشان  (223، ص7)جالعقول

كه  داشته اندسخنانی  محمد نفس زكیهقیام هایی همچون قیام زید، 

 مطالعه تكمیلی آن به خواننده واگذار می شود.

 

 شهادت

تارخ شهادت ایشان نیز اختالفی می باشد كه صحیح ترین و 

، صادق ةبوده است.)حیو  273مورد اتفاق ترین آن ها سال

 (57محدث خراسانی، ص

را  ستمگر و سختگیر بود همواره اماممنصور دوانیقی كه شخصی 

می داشت و جاسوسانی بر آن  در مراقبت شدید ماموران خویش

اما  اقدام كرده بودرای نابودی ایشان حضرت گماشته بود. بارها ب

رک: چون تقدیر نبود موفق به انجام نیت پلید خود نمی شد. )
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پیشوای ششم حضرت امام جعفر صادق، هیئت تحریریه موسسه در 

 (42راه حق، ص

لت بر ستمگران و بی فضی تحمل وجود علمی اماماز آن جا كه 

گوناگون بعد از چنین با حیله های ها سنگین و غیر قابل تحمل بود 

. تبعید بردندشبانه به منزل ایشان، سرانجام امام را به  بار یورش

 (230، ص7، ج ابن شهر آشوب مازندرانى مناقب آل أبی طالب)

)رک: بر امام ه و به شهادت رساندند.به وسیله زهر مسموم كرد و

  (24صادق و امام كاظم چه گذشت، موسوی كاشانی، ص

 ی معنویتقطره ای از دریا

 دعوت با عمل .1

به وسیله »، «وَ كُونُوا زَیْناً   بِغَیْرِ أَلْسِنَتِكُمْ  أَنْفُسِكُمْ  كُونُوا دُعَاةً إِلَى »

عمل و كردار خود مردم را دعوت به دین كنید و شما شیعیان برای 

ما مایه زینت و افتخار و سربلندی باشید و شما باعث خجالت و 

مرآة العقول فی شرح أخبار آل «. )نباشیدسرافكندگی تشیع و ما 

 (22، ص3، ج ، مجلسى الرسول
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 سفارش موکد به نماز .2

بوده است این سفارش در واقع به عنوان آخرین وصیت امام

مُسْتَخِفّاً   شَفَاعَتَنَا لَا تَنَالُ  إِنَ »كند: نقل می ابو بصیر از امامكه 

شامل كسی كه نماز را سبک بشمارد  ، شفاعت ما ائمه«بِالصَّلَاةِ

 (737، ص ابن بابویهاألمالی، نمی شود. )

 برنامه ریزی .3

برنامه ریزی و اهتمام به استفاده مفید از زمان در سیره همه 

 بزرگ خودفرمود: كارهای  امام گونه كهبوده است. آن ائمه

«. زئی و كوچک را به دیگران واگذارجرا خود انجام ده و كارهای 

 (225، ص8، ابن بابویه، ج )من ال یحضره الفقیه

شخصی و كارها به دو دسته توان این گونه گفت كه در واقع می

بدون برنامه و تقسیم كار باشد،  جمعی قابلت تقسیم دارد. كه اگر

مشكل است كه انسان بتواند تمام كارهایش را خود انجام داده و به 

، حكیم، تب امام صادقخوبی به پایان برساند.)درسهائی از مك

 (74ص

  فِی ثَلَاثِ  الْمُؤْمِنِ  كَمَالُ »فرماید: می در سخن دیگری امام

 »، « : الْفِقْهِ فِی دِینِهِ، وَ الصَّبْرِ عَلَى النَّائِبَةِ، وَ التَّقْدِیرِ فِی الْمَعِیشَةِ خِصَالٍ
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بودن به مسائل و احكام دین،  كمال مؤمن در سه خصلت است: آشنا

همراه با حساب و برنامه ریزى  صبر در مقابل شداید، زندگى او

 (222، ص )األمالی، طوسى .«دقیق باشد

 دو روییپرهیز از  .4

كسی كه با دو رو و دو »دو رویی می فرماید:  در بابامام

با مسلمانان برخورد كند در روز قیامت با دو زبان  آتشین زبان 

، 2، ج الصواب، دیلمىإرشاد القلوب إلى ) محشور خواهند شد.

 (243ص

بعضی از مردم ظاهر و باطنشان یكی است  كه خطری متوجه 

سایر مردم نمی شود امام عده ای بر خالف این دسته هستند كه این 

درسهائی از مكتب امام رک: دسته مردم را فریب می دهند. )

 (238، حكیم، صصادق
 کتاب موسوعه امام صادقمروری به 

 سید محمد كاظم قزوینی، ،االمام الصادق ةموسوعكتاب 

  ق.2727، جلد 20از بیش مكتبة بصیرتی، قم، 

» كتاب این گونه ذكر می كند كه: مولف، انگیزه خود را از تدوین 

نشر شریعت اسالمی، خدمتگذاری به دین اسالم، برداشتن پرده 
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، ارائه برخی ازگوشه ها و ابعاد مختلف زندگانی امام صادق

ازاندیشه و معارف علمی و دینی امام به جهان، جمع آوری احادیث 

پراكنده در هزاران كتاب، رساله و آثار مختلف، در یک مجموعه 

منسجم و منظم، جلب توجه شیعیان برای شناخت عظمت و جایگاه 

 ،االمام الصادق ةموسوعرک: ).«واالی یكی از امامان عزیز

 (24، ص2، جقزوینی

حدیث ین كتاب مطرح شده است عبارتند از: مباحثی كه در ا

زندگی تربیتی، اقتصادی  ،ها ویژگیوالدت، القاب و اسامی، ثقلین، 

طب، نجوم، گویش  و علمی امام، علم امام، امام صادق و علوم غیب،

ها و لغات، سیره امام، مكتب علمی امام، مذهب  حیوانات، زبان

امام ومعجزات، امام و جعفری، امام و میراث انبیاء، امام و جن، 

نمونه هایی از سیره امام، حیات سیاسی امام،  ،مذاهب معاصر وی

كتاب ، معاد، مرگ، ایمان، هاقیام  وامام ، های معاصر امام حكومت

و سایر مباحث كه خواننده را به این  ، پیدایش جهانمكارم اخالق

 به اطالعات مفصل دست یابد. )رک: ارجاع داده تا ارزشمند كتاب
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