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 در بیانی از مقام معظم رهبریعلم الهی ائمه

حداقل از دوران امام حسن مجتبی به بعد، یک حرکت زیر ائمه»

ی سیاسی و انقالبی را به قصد قبضه کردن حکومت  زمینی همه جانبه

ندگی ماند برای کاوشگر زشروع کرده بودند. هیچ شکی باقی نمی

کنم، این حرکت را داشتند. آنی که من عرض می ائمه که ائمه

هائی که  قضیه است که متأسفانه در کتابی  ناشناخته است. این نکته

ی زندگی امام صادق، در زندگی  در زندگی ائمه نوشته شده، درباره

ی دیگر، این نکته معرفی  بن جعفر، در زندگی بسیار از ائمه موسی

یک حرکت سیاسی تشکیالتی وسیع و نشده است. اینی که ائمه

اهد وجود دارد، این که این همه شو دادند، با اینگسترده را انجام می

ی فهم زندگی  ناگفته مانده و ذکر نشده و این مشکل عمده

است. حقیقت این است که ائمه این کار را شروع کردند. ائمه

 البته شواهد خیلی زیادی هست. ممکن است بعضی اشکال کنند که

کردند، در چطور برای قبضه کردن حکومت مبارزه میهائم

دانستند که به حکومت نخواهند شان میکه با علم الهی خودحالی

ها نشان داد که این رسید؟ خب معلوم است دیگر، زندگی ائمه

ی اسالمی را و نظام  نتوانستند به حکومت دست پیدا کنند و جامعه
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شان بود، آن را تشکیل   طوری که میلشان بود و وظیفه اسالمی را آن

دانستند و به الهام الهی از آن که این را می طور ائمه با اینه بدهند. چ

واقف بودند، این کار را انجام دادند؟ ممکن است این به ذهن بعضی 

که به هدف نخواهند  برسد. در جواب این فکر باید بگویم دانستن این

شود. در زندگی پیغمبر شما نگاه کنید:  رسید، مانع از انجام وظیفه نمی

ت خواهند خورد. پیغمبر دانستند در جنگ احد شکسپیغمبر اکرم می

ها نخواهند  هائی که در شکاف کوه نشاندند، آندانستند آناکرم می

نشست و به طمع غنیمت پایین خواهند آمد. پیغمبر آن روزی که به 

ها  ها به طائفی ثقیف را هدایت کند و از شر مکی طائف رفت تا بنی

کنند. قبال میها با پاره سنگ از او است دانست که طائفیپناه برد، می

شود و  زنند که ساق مبارکش خونی می قدر سنگ به او می این

دانستند. آن ها را می ی این همهشود برگردد؛ ائمهمجبور می

خواهد دلیل بگیرد بر و علم معصومین را میکسی که علم ائمه

کند، کردند، با علم پیغمبر چه میی سیاسی نمی ها مبارزهکه این این

دانست که دانست. امیرالمؤمنین میها را میی این اکرم همهکه پیغمبر 

در بیست و یکم ماه رمضان به شهادت خواهد رسید، اما در عین با 

دانست، اندکی قبل از ماه رمضان یک اردوگاه وسیعی که می این
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ی جنگ خود با  که به ادامه درست کرد در بیرون کوفه برای این

شود که او برطبق امیرالمؤمنین موجب میمعاویه بپردازد. اگر دانستن 

روال عادی و معمولی عمل نکند، چرا این اردوگاه را درست کرد، 

چرا این لشکرکشی را کرد؟ مردم را برد بیرون کوفه منتظر نگه 

دانستند که به که ائمه می ای داشت؟ این داشت، چرا؟ چه فایده

شان را رسند، نباید موجب آن بشود که تالش خودحکومت نمی

جوری عمل کنند؛ مثل آن  نکنند. باید تالش بکنند، مبارزه بکنند. آن

داند، مثل آن کسی که اطالع ندارد چه پیش خواهد آمد. کسی که نمی

داند چه پیش خواهد آمد، تمام آن کارهائی را که یک آدمی که نمی

چه مقدر است و  ی براین در باب آن باید انجام بدهند. عالوهائمه

های زیادی هست، که پروردگار عالم یک تقدیر الهی است، حرفدر 

 ها را عوض می کند و بعد بر اثر مصالحی آنچیزهائی را تقدیر می

-بنده این حدیث را گمان میکند، که در باب زندگی امام صادق

شم که یک حدیثی است جا یا در جای دیگری گفته با کنم یا در این

وند این امر را برای سال هفتاد معین فرمود که خدا که امام صادق

سال هفتاد هجری به  کرده بود؛ یعنی قرار بود که حکومت اسالمی در

  اللَّهِ  اشْتَدَّ غَضَبُ  الْحُسَیْنُ  فَلَمَّا قُتِلَ.»انجام بگیردی ائمه وسیله
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ی  وقتی که واقعه( 114، ص4)بحاراالنوار، مجلسی، ج«الْأَرْضِ  أَهْلِ  عَلَى

ی فجیع عاشورا پیش آمد، این مطلب تأخیر  پیش آمد و حادثهکربال 

در اوج تالش تبلیغاتی  یعنی درست 14۱؛ سال 14۱افتاد برای سال 

جا هم باز یک حوادثی پیش آمد که این تقدیر  . آنامام صادق

الهی را به عقب انداخت که تو خود این روایت هست که شماها افشا 

بر ما هستید گفتید مطلب را، کتمان  کردید، شما شیعیانی که دور و

نکردید، این بود که مطلب باز تأخیر افتاد؛ باز تأخیر افتاد. بنابراین 

کنید، هیچ اشکالی ندارد که خدای متعال همان طور که مالحظه می

یک مقصودی را تقدیر فرموده باشد برای یک زمان معینی، بعد به 

ازد. پس تالش ائمه خاطر پیش آمدن یک حوادثی آن را عقب بیند

برای گرفتن حکومت و ایجاد رژیم اسالمی و حاکمیت اسالمی یک 

ها حقایق را و آینده را، هیچ منافاتی تالشی است که با دانستن آن

ی برادران و خواهران  ندارد. خب پس این را به طور خالصه همه

که بار امانت امامت را  مجرد اینه یشان ب همه بدانند که ائمه

ی  گرفتند، یکی از کارهائی که شروع کردند، یک مبارزهتحویل می

«. تتالش سیاسی بود برای گرفتن حکوم سیاسی بود، یک

 (32/1/1234، تهران  های نماز جمعه خطبه)

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21774
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و ، امام حسن مجتبی رشحاتی از سیره علمی پیامبر

 امام رضا

که در اسالم نسبت به  باشدمیهایی علم و دانش یکی از مقوله 

 نسبت بهآن سفارشات فراوانی شده است که در کنار آن به شدت 

تقلید توصیه شده است. نگاهی گذار به زندگی امامان پرهیز از 

علم و دانش به وضوح تبیین می نماید. مطلب را  نای معصوم

اگر با اصول مرتبط با آن فراگیری و نشر داده یکی از عللی است که 

شود جامعه انسانی را در بعد فردی و اجتماعی به سمت تعالی بیشتر 

 سوق می دهد.

رو در آیات و روایات نسبت به علم؛ انواع، اهداف و از این

از زمان  ده است. تکاپوی علمیشالبی بیان طاثراتش به صور متعدد م

 یبعد ایشان توسط سایر اعضا آغاز گشته ویامبر اسالمپ

توسعه یافته است. به گونه ای که در زمان خاندان اهل بیت

حی طبه لحاظ علمی در س ن بزرگوار ما جامعهاهریک از امام

 متفاوت با قبل از خود بوده است.
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مردمان، سطح درک و  شرایط،ایشان هر یک با توجه به زمان،  

ر نشر و گسترش علوم و فهم ایشان و نیز حاکمان وقت به نوعی د

های دمات ارزشمندی در عرصهمعارف اسالمی گام بر داشتند و خ

 ایفا کرده اند. علمی 

می را می توان از زمان نمونه بارز این تحول و اعتالی عل

جه به روحیه خرافی و جاهلی که در وبر شمرد که با تپیامبر

گونه به سمت تعالی سازی و اسالمی کردن چمردم آن عصر بود 

 جامعه آن زمان همت داشتند. 

-. میدر این راستا داشتندنقشی که خاندان اهل بیتعالوه بر 

ه از علم الهی در وجود ایشان بود نیز یاد کنی اتوان به چشمه جوش

های مختلف علمی متبحر بودند و به تفسیر کرد که چگونه در عرصه

ردند و پاسخ معاندان و لجوجان را ارائه می کردند و کآیات اقدام می

 از این طریق در هدایت انسان ها گام بر می داشتند.

شهادت رسول ایام که همزمان با  با توجه به این در این ویژه نامه

به  .می باشد و امام رضا امام حسن مجتبی ،اکرم

 گوشه ای از سیره علمی ایشان اشاره می شود و به عبارتی به
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به اختصار و  عصمت و طهارت سیره علمی خاندان رشحاتی از

 متناسب با نوشتار پرداخته خواهد شد.

  در قرآن پیامبر

 قرآن جزء جداناپذیری از زندگی اهل بیت عصمت و طهارت

باشد که قرآن و می باشد. بارزترین سند این سخن حدیث ثقلین می

رو رمز موفقیت شوند. از اینیکدیگر جدا نمیم هستند و از عترت باه

 باشد.و سعادت انسان در دنیا و آخرت پیروی از این دو با هم می

با قرآن مطالب و استنادات در تبیین رابطه رسول خدا

توان همه آن را  ست که در این نوشتار نمیفراوانی به نگارش رسیده ا

 شود.رو به نمونه ای کوتاه اشاره میبه تصویر کشید از این

پرسید: در قرآن چند نام از   از منامام صادق»گوید:  مى کلبى

امام  گفتم: دو یا سه نام. ذکر شده است؟هاى پیامبر خاتم نام

آمده  قرآندر هاى پیامبر اکرم فرمود: ده نام از نامصادق

و  محمد، احمد، عبداهلل، طه، یس، نون، مزمل، مدثر، رسول است:

اى تالوت فرمود. نیز  سپس آن حضرت براى هر اسمى آیه ذکر.

اهل »بیت(  است و ما)اهلهاى محمد یکى از نام« ذکر» فرمود:

گوید:  کلبى مى خواهى از ما سؤال کن. کلبى! هر چه مى هستیم.«ذکر
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قرآن را فراموش   به خدا سوگند! تمام«  محمد)از ابهت صادق آل 

)بحاراالنوار، مجلسی، «. کردم و یک حرف به یادم نیامد تا سؤال کنم

 (1۱1، ص13ج

 

 اقیانوس علم 

بشر امروز نیازمند الگویی است که او را از این روزمرگی برهاند. 

الگویی که او را فراتر از تفسیر مادی حیات ببرد این الگو 

 (11پیامبر رحمت، اسالمی، ص)محمد رفتارش است.و محمد

پیامبر گرامى داناترین و آگاهترین انسانى است که گام بر پهنه 

ایشان این  علم و آگاهىکریم قرآن در . آن گونه که گیتى نهاده است

مَّت طَّائفَةٌ لَّهِ عَلَیْکَ وَ رَحْمَتُهُ لهَوَ لَوْ لَا فَضْلُ ال» :شدهتوصیف گونه 

ءٍ  وَ  ن شىَونَکَ مِلَّا أَنفُسَهُمْ  وَ مَا یَضرُُّمِّنْهُمْ أَن یُضِلُّوکَ وَ مَا یُضِلُّونَ إِ

أَنزَلَ اللَّهُ عَلَیْکَ الْکِتَابَ وَ الحِکمَةَ وَ عَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُن تَعْلَمُ  وَ کاَنَ 

تو نبود، و اگر فضل خدا و رحمت او بر »، «فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکَ عَظِیمًا

[  و ]لى تند که تو را از راه به در کننداى از ایشان آهنگِ آن داش طایفه

یچ گونه زیانى به تو و ه سازند [ را گمراه نمى دشان ]کسىجز خو

آنچه را و خدا کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و  رسانند نمى
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«. و تفضُّل خدا بر تو همواره بزرگ بود دانستى به تو آموخت نمى

 (112)نساء/

آیاتى است که اشاره  این آیه از دآیت اهلل مکارم شیرازی می گوی

یکى و  کند از خطا و اشتباه و گناه مىمسئله مصونیت پیامبره ب

را در اعطای دانش به شخص از دالئل اساسى مسئله عصمت 

هایى به خداوند علوم و دانش دانسته است زیراپیامبر

شود، برابر گناه و خطا بیمه میآموخته که در پرتو آن در پیامبر

تفسیر نمونه، ).زیرا علم و دانش )در مرحله نهایى( موجب عصمت است

 (132، ص4 جمکارم شیرازی، 

هاى حقُّانیت  نشانه نوع علم را ازدر تفسیر نور نیز این 

 (282، ص3)تفسیر نور، قرائتی، جدانسته است.پیامبر

اشاره شده است. ذیل خون در علم همچنین در آیاتی که به راس

فسیر راسخون در علم روایات فراوانی وارد شده است که ت

 به عنوان راسخ در علم ذکر شده است. پیامبر

استناد کرد که باقرامام در این باب می توان به روایتی از 

قَدْ عَلَّمَهُ اللَّهُ جَمِیعَ   الْعِلْمِ  فِی  الرَّاسِخِینَ  فَرَسُولُ اللَّهِ أَفْضَلُ » :فرمودند

مَا أَنْزَلَ عَلَیْهِ مِنَ التَّنْزِیلِ وَ التَّأْوِیلِ وَ مَا کَانَ اللَّهُ لِیُنْزِلَ عَلَیْهِ شَیْئاً لَمْ 
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نان در علم است، ترین راسخ  پیامبر خدا برجسته»، «یُعَلِّمْهُ تَأْوِیلَهُ

خدا تنزیل و تأویل قرآن را به او آموخت و در شأن خدا نیست که 

)بصائر  .«چیزى را بر او فرو بفرستد و او را از حقیقت آن آگاه نسازد

 (3۱4، ص1د)ص(، صفار، جالدرجات فی فضائل آل محم
 

 نشر علم

روزی که دنیای بشریت در جهل و نادانی به سر می برد و ظلمت 

در افق هستی طلوع تاریکی جهان را فراگرفته بود. پیامبرو 

کرده و جهانی را به نور دانش و بینش خود که از آفریده هستی مدد 

 گرفته بود، روشن ساخت.

اهلل با بینش الهی به سازندگی انسان و اصالح محیط خفقان رسول

آور پرداخت و محیط فعالیت خودرا روز به روز گسترش داد و 

آموزنده خود را یکی پس از دیگری برای طبقه ای که  هایدرس

نتوانستند عادت و رسوم ننگین محیط را کنار زنند و در صف انسان 

 (2. )راز بزرگ رسالت، سبحانی، صهای زنده جهان در آیند، القاء کرد

انسان نسبت به نعمت ها و مواهبی که خداوند به او از جهت دیگر 

نه این نعمات حق آن را ادا نماید. در اعطا کرده است باید به شکرا
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مباحث مربوط به علم نیز این مهم مود توجه بوده است که از آن با 

  است. عنوان نشر و زکات علم یاد شده

  یتعلُّم  الُّذی  مثل» نیز در باب نشر علم فرمودند: رسول خدا

حکایت »،«منه  یکنز الکنز فال ینفق  الُّذی  کمثل  به  ال یحدّث  ثمّ  العلم

کسى که علم آموزد و از آن سخن نکند چون کسى است که گنجى 

 (717، ص )نهج الفصاحة، پاینده«. نهد و از آن خرج نکند

، علم را به گنجی تشبیه کرده در این سخن گوهر بار پیامبر

که دفن کردنش آن را بی اثر می نماید به گونه ای که برای دیگران و 

 فرد اثری ندارد.

 

 زدایی از جاهلیت جهل

نوری در جامعه جاهلیت بودند که ظلمت و خفقان را پیامبر

از جامعه کاسته و به سمت تعالی بردند. بشارتی برای کمال و سعادت 

اشاره شده. این امر سند  که در انجیل هم به آمدن نبی رحمت

 محکمی بر نور و متعالی بودن ایشان می باشد.

هایی می باشد که در جاهلیت از مقولهباشد که قابل توجه می

وَ قَرْنَ فىِ بُیُوتِکُنَّ وَ لَا »قرآن نیز از آن یاد شده است به ویژه آیه 
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وَ أَقِمْنَ الصَّلَوةَ وَ ءَاتِینَ الزَّکَوةَ وَ أَطِعْنَ   جَ الْجَهِلِیَّةِ الْأُولىَجْنَ تَبرُتَبرَُّ

أَهْلَ الْبَیْتِ وَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ  إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ 

هایتان قرار گیرید و مانند روزگار  و در خانه» ، «تَطْهِیرًا یُطَهِّرَکمْ

شکار مکنید و نماز برپا دارید و هاى خود را آ جاهلیّتِ قدیم زینت

خواهد  اش را فرمان برید. خدا فقط مى زکات بدهید و خدا و فرستاده

آلودگى را از شما خاندان ]پیامبر[ بزداید و شما را پاک و پاکیزه 

 (22/احزاب )«. گرداند

عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل تفسیر آیه بر این نظر می 

یا به معناى جاهلیت قبل از بعثت « ة اولیجاهلی»باشند که واژه 

 . جاهلیت قدیم است همان

یکى  در حقیقت دو انحصارایشان همچنین بیان داشته اند که 

انحصار اراده و خواست خدا در بردن و دور کردن پلیدى و تطهیر 

عصمت و دورى از پلیدى در اهل  ، دیگری انحصاراهل بیت

 طباطبایی، مترجم: موسوی همدانی، المیزان، تفسیر ترجمهرک: ».باشدمیبیت

 (433، ص13 ج

در عصر جاهلیت سبب تغییر این در واقع حضور پیامبر

جاهلیت در عین حال هنوز چشمه  جامعه به جامعه اسالمی گردید.
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به خشکی نگرایید و عناصر موجود در جامعه در پی  مالًاک

 بیدارسازی آداب و رسوم منحل شده جاهلیت گام بر می داشت. 

إِنَّ النَّاسَ عَادُوا »که است نقل شدهاز امام باقرهمان طور که 

همانا مردم بعد از »،«أَهْلَ جَاهِلِیَّةبَعْدَ مَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ

،  .)الکافی، کلینى«وضع[ اهل جاهلیت برگشتند ارتحال رسول خدا به]

 (393، ص8ج

 توجه به سن علم آموزی

های ها سبب طی کردن پلهعلم آموزی اصولی دارد که رعایت آن

نسبت به این امر اهتمام  شود. در سخنان اهل بیتموفقیت می

در این وافری شده است. من جمله می توان به سخن پیامبر

  صغره  فی  العلم  یتعلُّم  الُّذی  مثل»فرمایند: می راستا اشاره کرد که

کبره کالُّذی یکتب   فی  العلم  یتعلُّم  الُّذی  الحجر و مثل  على  کالنُّقش

کسى که در کوچکى علم آموزد چون نقش بر حکایت »،«على الماء

سنگ است حکایت کسى که در بزرگى علم آموزد چون کسى است 

 (717، ص الفصاحة، پاینده)نهج «. که بر آب نویسد
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 در تدریس توجه شود که ...

تاریخ بشریت معلمان زیادی را به خود دیده است. که هریک در 

اند. معلم کسی هایی از تقوا و فضیلت بودهطول دوران حیاتشان نمونه

است که آن چه را فراگرفته است به دیگری می آموزد تا نشر علم و 

در عین حال در حین تدریس باید ضوابطی حق علم را ادا نماید. اما 

را رعایت نماید تا به بهترین صورت ممکن انجام شود و فراگیران از 

 آن بازه تدریس از دانش بهره الزم را داشته باشند.

رسد که معلم باید به رو توجه به این نکته الزم به نظر میاز این

طب را خسته ای به تدریس بپردازد که مخاطب و شنونده و مخاگونه

 ننماید. 

ای داشت هاشارتوان به سخن رسول خدادر این راستا می

یَا طَالِبَ »گفت:به حضرت موسیخضرکه فرمودند: حضرت 

، «إِذَا حَدَّثْتَهُم  جُلَسَاءَکَ  فَلَا تُمِلَ  الْمُسْتَمِعِ  مَلَالَةً مِنَ  الْعِلْمِ إِنَّ الْقَائِلَ أَقَلُ

ای جوینده دانش! آزردگی گوینده کمتر از شنونده است. پس آن  »

«. هنگام که با همنشینان خود سخن می گویی، آنان را آزرده نکن
 (14۱، ص )منیة المرید، شهید ثانى، مصحح: رضا مختارى
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 رعایت ...

گونه که گذشت علم و دانش هم حقوق و اصول خاصی را همان

-اهی غفلت و سهل انگاری سبب میطلبد. گاز جانب اهل خود می

رو شود. از اینگونه که باید به جا آورده نمیشود که حق علم آن

 شود. اهتمام نسبت به حقوق آن سبب پیروزی در مراحلش می

سخن نقل شده یکی از این امور که نسبت به آن از پیامبر

باشد که های سایر میاست عدم کنکاش در نوشته

  فَکَأَنَّمَا یَنْظُرُ فِی  بِغَیْرِ إِذْنِهِ  أَخِیهِ  کِتَابِ  نَظَرَ فِی  مَنْ»فرمود:پیامبر

هرکه بدون اجازه به نوشته برادرش نگاه کند، گویی به آتش  »، «النَّارِ

 (159، ص9، ج ، نورى )مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل«. نگاه می کند

قبیل نهج الفصاحه،  باشد که این سخن در منابعی ازقابل توجه می

 الفائق فی غریب الحدیث و عوالی اللئالی آمده است.
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 ...صبر 

صبر، فضیلتی که در لحظه لحظه زندگی پر برکت 

شود و ایشان نمونه کاملی در این زمینه مشاهده میپیامبر

در طول دوران رسالت و زندگی پربرکتشان  بودند. به عبارتی ایشان

جا که گفتند. تا آن ریهود مورد اذیت قرااز سوی دشمنان به ویژه 

هیچ پیامبری همانند من آزار »،« ما اوذیت  أحد مثل  ما اوذی»فرمود:

 (4، ابن همام اسکافى، ص التمحیص)«.ندید

رسالت هدایت امت به سمت نور، پیامبر عظیم الشاناز پس 

باشد. تا آن جا که زمین هیچ گاه از حجت می بر عهده امامان

گی ها پژاز ورو امامان همانند پیامبرشود. از اینخالی نمیخدا 

ها را برای همه زمان ند که آنو امتیازات منحصر به فردی برخوردار

مکان ها و همه اشخاص الگو قرار داده و تاریخ بشریت همانند  ها،

 ایشان را ندیده است.

به در این بخش از ویژه نامه به سیره علمی امام حسن مجتبی

و به به معرفی اجمالی عصر امامابتدا  که شودمال اشاره میاج

شود باشد، پرداخته مینکاتی که تا حدودی متناسب با این بخش می

 شود.ای میو در ادامه به سیره علمی ایشان اشاره



17 
 

 یلتبرترین فض

گویای این  مروری به زندگی اهل بیت عصمت و طهارت

عصر خود بلکه برای تمامی  باشد که ایشان نه تنها درحقیقت می

امام ها الگویی منحصربه فرد بودند. در باب فضائل اعصار و زمان

رف اخالقی اشاره داشت اتوان به دنیایی از معمی حسن مجتبی

 باشد. که در این مجال فرصت پرداختن به آن نمی

 ه به برترین و نخستین فضیلت اماماز این رو از باب نمون

 ، محمد مصطفینیای بزرگوار امام حسنشود. اشاره می

پیشتاز پیشوایان  ترین فرزند آدم، پدرایشان علی مرتضیبرجسته

و پاره تن رسولفاطمه زهرا الهی و مادر بزرگوار ایشان

، امین، مترجم: )رک: امام حسن و امام حسین بانوی بانوان جهان می باشد.

 (24ـ 22اداره کل تبلیغات و انتشارات، ص
السَّالمُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِینَ »گونه که آمده استهمان

السَّالمُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ السَّالمُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ 

 سالم بر تو ای فرزند فرستاده»، ...«السَّالمُ عَلَیْکَ یَا حَبِیبَ اللَّهِ 

پرودگار جهانیان، سالم بر تو اى فرزند امیر مؤمنان، سالم بر تو اى 

، مفاتیح الجنان.)...« فرزند فاطمه زهرا، سالم بر تو اى محبوب خدا

 (1۱8قمی، ص
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 نگاهی به دوران رسول اهلل تا دوران امام حسن مجتبی

در این رابطه در سخن مفصلی رهبر معظم انقالب بیان داشتند که 

بعد از سیزده سال، با تعلیمات پیامبر، با شعارهایی که داد، با » ... 

یی که شد، با مجموع عواملی که  یی که کرد، با فداکاری سازماندهی

وجود داشت، این تفکر، یک حکومت و یک نظام شد و به یک نظام 

سیاسی و نظام زندگی یک امت تبدیل گردید و آن هنگامی بود که 

جا را پایگاه خودشان  ف آوردند و آنبه مدینه تشریرسول خدا

جا گستراندند و اسالم از  قرار دادند و حکومت اسالمی را در آن

ی دوم  شکل یک نهضت، به شکل یک حکومت تبدیل شد. این، دوره

 .بود

حیات داشتند و بعد از اکرم این روند، در ده سالی که نبیّ

و م مجتبیایشان، در دوران خلفای چهارگانه و سپس تا زمان اما

ادامه پیدا کرد  ـکه تقریباً شش ماه طول کشید ـ خالفت آن بزرگوار 

و اسالم به شکل حکومت، ظاهر شد. همه چیز، شکل یک نظام 

اجتماعی را هم داشت؛ یعنی حکومت و ارتش و کار سیاسی و کار 

فرهنگی و کار قضایی و تنظیم روابط اقتصادی مردم را هم داشت و 

رفت،  ش پیدا کند و اگر به همان شکل پیش میقابل بود که گستر
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گرفت؛ یعنی اسالم نشان داد که این قابلیت  تمام روی زمین را هم می

 .را هم دارد

چنان رشد کرد که  ، جریان مخالفی آندر دوران امام حسن

توانست به صورت یک مانع ظاهر بشود. البته این جریان مخالف، در 

ها قبل به وجود آمده  ده بود؛ سالبه وجود نیامزمان امام مجتبی

بود. اگر کسی بخواهد قدری دور از مالحظات اعتقادی و صرفاً 

متکی به شواهد تاریخی حرف بزند، شاید بتواند ادعا کند که این 

یی بود  جریان، حتُّی در دوران اسالم به وجود نیامده بود؛ بلکه ادامه

وجود  ـمکه  یعنی دورانـ  از آنچه که در دوران نهضت پیامبر

 .داشت

به دست  ـ امیه بود  که از بنی ـکه خالفت در زمان عثمان   بعد از آن

با  ـوقت، نابینا هم شده بود  که در آن ـاین قوم رسید، ابوسفیان 

دوستانش دور هم نشسته بودند. پرسید: چه کسانی در جلسه هستند؟ 

پاسخ شنید که فالنی و فالنی و فالنی. وقتی که خاطر جمع شد همه 

ها خطاب کرد ی در جلسه نیست، به آناخودی هستند و آدم بیگانه

یعنی مثل توپ، حکومت را به هم  ،«تلقُّفنُّها تلقُّف الکرة»و گفت: 

گذارید از دست شما خارج بشود! این قضیه را پاس بدهید و ن
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ها مسایل اعتقادی نیست و ما اند. این تواریخ سنی و شیعه نقل کرده

کنیم؛ یعنی من خوش ندارم که  اصالً از دیدگاه اعتقادی بحث نمی

ی تاریخی آن را  مسایل را از آن دیدگاه بررسی کنم؛ بلکه فقط جنبه

وقت، مسلمان بود و اسالم آورده  آنکنم. البته ابوسفیان در  مطرح می

اسالمِ دوران غربت و  ی.بود؛ منتها اسالمِ بعد از فتح یا مشرف به فت

ضعف نبود، اسالمِ بعد از قدرتِ اسالم بود. این جریان، در زمان امام 

به اوج قدرت خودش رسید و همان جریانی بود  حسن مجتبی

امام حسن سفیان، در مقابل   ابی  بن که به شکل معاویة

ظاهر شد. این جریان، معارضه را شروع کرد؛ راه را بر مجتبی

برید و قطع کرد و  ـیعنی اسالم به شکل حکومت ـ حکومت اسالمی 

جایی که عمالً مانع از پیشروی آن  مشکالتی فراهم نمود؛ تا آن

 (33/1/1239رک:  ). جریان حکومت اسالمی شد

 

 جناح های کوفه ...اما 

هایی رخ نمودند. که ها و گروهآشفته آن اجتماع، جبههدر محیط 

های ترین جناحزمینه بروز مشکالت گوناگون در آن زمان شدند. مهم

هایی از قبیل گروه توان در دستهفکری و سیاسی آن زمان را می
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معاویه، خوارج، شکاکان، فرزندان بردگان و موالی، پیروان روسای 

ک: تاریخ اسالم در عصر امامت امام حسن و امام )رقبایل و شیعیان قرار داد.

 (29ـ  23، مرکز تحقیقات اسالمی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، صحسین

به عنوان های شکل یافته در جامعه، امامدر مقابل گروه

بایست حفظ چه را میپیشوای جامعه به رسالت خود پرداخت و آن

 کرد. 

 

 و شفاعتامام 

اند. تشعشع این خصیصه به و معرفتدریای بخشش اهل بیت

وسعت وجود انسان است. از این جهت که در موت و حیات از 

به ثمرات وجود مقدس ایشان برخوردارند. امام حسن مجتبی

از پاکی و قداستی عنوان یکی از اعضای خاندان رسالت

برخوردار است که ثمرات این نورانیت در قیامت نیز شامل حال 

ای که فرد را با شفاعت و نورانیت خود مورد  گونه شود بهانسان می

 .(79الگوی زندگی، احمدی، ص.)رک: امام حسنعنایت قرار می دهند
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 عالقه عجیب

داشتند. در این عالقه شدیدی به امام حسین امام حسن

به نقل از جدشان نقل شده که ایشان  مام باقرزمینه سخنی از ا

آمد، وقتی به نزد امام حسن روزی امام حسین»فرمایند:می

از برادرش علت  چشمش به برادر افتاد گریه کرد، امام حسن

ام برای رفتار فرمود: گریهگریه کردن را جویا شد. امام حسین

فرمود: ظلم و ستمی که بر شود. امام حسن بدی است که با تو می

شود و به سبب آن  شود همین زهری است که به من داده می من می

هیچ » ،«ال یوم کیومک یا اباعبداهلل»رسم، ولی بدان که  قتل میبه 

، صدوق، األمالی )«.روز و سرنوشتی مانند روز و سرنوشت تو نیست

 (177ص

 

  یعلمشمه ای از شخصیت 

مل أباشد. اندکی تانیت میقمملو از معرفت و حسخنان امام

-مینماید. آن جا که  در سخن ایشان این نکته را به روشنی بیان می

مَا   الْأَسْمَاعِ  وَ أَسْمَعَ  الْخَیْرِ مَذْهَبُهُ  أَبْصَرَ الْأَبْصَارِ مَا نَفَذَ فِی  إِنَ»فرمایند:

به »، «الشُّبُهَاتِ بِهِ أَسْلَمُ الْقُلُوبِ مَا طَهُرَ مِنَ   التَّذْکِیرَ وَ انْتَفَعَ  وَعَى
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و شنواترین  خیر نفوذ نماید راستی، بیناترین دیده ها آن است که در

-مند شود و سالمها آن است که تذکُّرات را بشنود و از آن بهره گوش

ابن  )تحف العقول، «. ها آن است که از شک و شبهه پاک باشدترین دل

 (325، محقق/مصحح: غفارى، ص شعبه حرانى، حسن بن على

 

  قرآنبا امامـ رابطه 1

توان به سخنی از قرآن می ودر تبیین رابطه امام حسن مجتبی

در حیات امامکتاب بحاراالنوار استناد کرد که آمده است 

در مسجد حضور که به همراه پیامبرهفت ساله بود پیامبر

ها را از شد، همانگاه که آیات جدید بر او نازل مییافت و آنمی

گشت، برای مادرش گاه که به خانه باز میشنید و آنزبان جدش می

 ای که هرگاه امیرمومنانالوت می کرد، به گونهتمهفاط

کرد آیات جدیدی که بر پیامبر شد، مالحظه میوارد خانه میعلی

 شد،می جویا است. از آن حضرتنازل گردیده نزد فاطمه

 یعل روزی جهت، بدین حسن فرزندت از: فرمود میفاطمه

زودتر به خانه آمد و از دید فرزندش پنهان گشت تا لبطا ابی بن

نازل شده بار دیگر از فرزندش آیات جدید را که بر پیامبر

http://rasekhoon.net/article/show/159722/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C-(%D8%B9)/
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وارد خانه شد؛ همین که خواست آیات قرآن را بشنود. امام حسن

برای مادرش بخواند، زبانش به لکنت افتاد و از خواندن سریع باز 

گفت: مادر! تعجب نکن، امام حسن ماند. مادرش شگفت زده شد.

گویا شخصیت بزرگی در خانه است که با شنیدن سخنانم، مرا از 

 دارد!سخن گفتن باز می

از محل اختفا بیرون آمده و در این هنگام، امیرمومنان

)بحاراالنوار، مجلسی،  فرزندش حسن را در آغوش گرفت و بوسید.

 (228، ص42ج

 

 بهترین مفسر زمانـ 2

آمده است ایشان بهترین گونه که در سیره علمی ائمههمان 

ویل و تفسیر آیات أاند. ایشان اطالع از تمفسران آیات قرآن بوده

 باشند. دارند و به عبارتی راسخون در علم می

-یید میأنیز این مطلب را تشخصیت علمی امام حسن مجتبی

رسول مردی وارد مسجد :»کهنماید. در سیره علمی ایشان نقل شده 

اهلل شده و مالحظه کرد که شخصی مشغول نقل حدیث از پیامبر است. 

دادند. پس آن شخص مردم اطراف او را گرفته، به سخنانش گوش می
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که در آیه شریفه  ـبه نزد وی آمده، گفت مراد از شاهد و مشهود 

چیست؟ پاسخ داد: اما شاهد که روز جمعه است و اما  ـآمده است 

 .باشدروز عرفه می ،«مشهود»مراد از 

پس، از او گذشته به دیگری برخورد کرد که همانند اولی به نقل 

حدیث پرداخته بود، سوال خود را تکرار کرده از او پرسید که: مراد 

که روز جمعه  «شاهد»از شاهد و مشهود چیست؟ وی پاسخ داد: اما 

 است و اما مشهود، روز عید قربان است.

فر گذشته، گذرش به نوجوانی افتاد که گاه از کنار آن دو نآن 

درخشید که او هم در مسجد، کالس درس اش همانند طال میچهره

تشکیل داده بود. پس از او درباره شاهد و مشهود پرسید. وی در 

است و اما مشهود، پاسخ گفت: آری. اما شاهد، حضرت محمد

 .باشدروز قیامت می

استدالل کرد: آیا سخن گاه برای گفته خود، این چنین آن

إِنَّا أَرْسَلْنَکَ شَهِدًا وَ   یَأَیهَّا النَّبىِ»:فرمایدای که میپروردگار را نشنیده

[ گواه و بشارتگر و  اى پیامبر، ما تو را ]به سِمَتِ »، «مُبَشِّرًا وَ نَذِیرًا

اسُ لَّهُ النَّ  ذَالِکَ یَوْمٌ ٌمجَّموع(»... 45احزاب/«.)هشداردهنده فرستادیم
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روز قیامت روزی است که همه مردم برای  »، «وَ ذَالِکَ یَوْمٌ مَّشْهُودٌ

 «.آن جمع می شوند و آن روز، روزی است که مشهود همگان است

گوید: سپس از نام شخص اول پرسید، گفتند: ابن عباس است و 

از دومی که پرسید: گفتند: ابن عمر است و از شخص سوم که پرسید، 

الفصول المهمة فی )«.استن بن علی بن ابی طالبگفتند: وی، حس

 (7۱2ـ  7۱3، ص3، جالمالکی المکی، معرفة االئمة

 عالمانه ـ قضاوت 3

ای های عالمانهقضاوت ابعاد مهم زندگی خاندان اهل بیتاز 

شد و حاوی درس های بود که منجر به نجات جان بی گناهان می

سازنده فراوانی بود. در این راستا می توان به یکی از قضاوت های 

شخصیت علمی و  اشاره ای داشت که نشان از امام حسن مجتبی

  دارد.جایگاه واالی آن حضرت

 امام حسن مجتبیاز امیرمومنان جریانی حضرتدر 

  تا در جریانی بسیار مشکل، داوری کند. ندخواست

نیز درباره فردی که چاقو در دست داشت و در خرابه  ایشان» 

ای کنار کشته ای دستگیرش کرده بودند و همچنین درباره فرد 

ست؛ دیگری که خود اقرار کرده بود که مقتول در خرابه را، او کشته ا

http://lib.eshia.ir/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A
http://lib.eshia.ir/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A
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قاتل واقعی با اقرار و صداقتش جان متهم را که  چنین قضاوت کرد

نجات داد و با این کار، گویی بشریت را نجات داده است و خداوند 

و هر کس که  »، «وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمیعاً»  فرمود:

حیات بخشد چون کسى است که همه مردم را حیات  انسانی را

بنابراین، آن دو را آزاد کنید و دیه مقتول  (23مائده/)«. یده باشدبخش

 ( 389، ص7، ج )الکافی، کلینى«. را از بیت المال پرداخت نمایید

 تاثیر علم امام در دشمنـ 4

بر گرفته از علم الهی بی انتهای الهی علم خاندان اهل بیت

به  دارد. علمی که دوست و دشمن را مغلوب خود ساخته و همگان

آن اذعان دارند. در این زمینه می توان به ماجرایی پرداخت که عالمه 

 مجلسی در بحاراالنوار به طور مفصل به نقل آن اشاره کرده است.

ناگاه مرد عربی، »... این گونه نقل کرده که حذیفه این ماجرا را 

کدام یک از شما محمد : وارد شد و فریاد برآورد اب عصبانیت

رسول خدا، با ناراحتی جلو رفته و گفتند: چه می هستید؟ یاران 

مرد عرب خطاب به . فرمود: آرام بگیرید)ص( خواهی؟ رسول خدا

و اکنون دشمنی من نسبت به  گفت: تو را دشمن داشتمپیامبر

تو بیشتر شد. تو ادعای رسالت و پیامبری کرده ای، دلیل و برهانت 
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از اعضای من  چه مایل باشی، عضوی چیست؟ حضرت فرمود: چنان

مرد عرب . به تو خبر دهد که برهان و دلیلم روشن تر خواهد بود

فرمود: پیامبر گفت: مگر عضو انسان هم سخن می گوید؟!

  .آری. حسن جان! برخیز

او را مسخره می کند، مرد عرب که گمان می کرد، پیامبر

گفت: خود از عهده پاسخگویی بر نمی آیی، خردسالی را از جای 

فرمود: به زودی رسول خدا ی کنی تا با من صحبت کند؟!بلند م

امام حسن . او را آگاه به خواسته های خویش خواهی یافت

از جای برخاست و از وضعیت آن مرد عرب و چگونگی مجتبی

گرفتاری وی در بین راه سخن گفت؛ به گونه ای که باعث تعجب و 

جا می دانی ؟! حیرت او شده و گفت: ای پسر! تو این مطالب را از ک

تو اسرار دل مرا بر مال ساختی گویی همراه من بوده ای! مگر تو 

، 42)رک: بحاراالنوار، مجلسی، ج«. گاه مسلمان شد آن غیب می دانی؟

 (225ـ  222ص

 پرسش های امپراطور روم از امام حسنـ 5

به اندازه ای بود که همگان جهت گستره علم امام حسن

دریافت پاسخ سواالت خود به ایشان مراجعه داشتند. به عبارت 

http://www.nasr19.ir/1391/05/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d9%86/
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دیگر غرض جامعه آن روز از طرح سوال همیشه دستیابی به پاسخ 

ی گرفت. افرادی مانند معاویه نبود بلکه به اهدافی این امر صورت م

غرض ورزانه سوال می کردند. برخی دیگر نیز به هدف خام پیروزی 

شخص خود وارد این معرکه می شدند که در نهایت با شکست مواجه 

جهت نیل به واقعیت و حقیقت به پرسش  زمی شود. عده ای نی

سواالت روی می آوردند. که به اسالم آوردن عده قابل توجهی منجر 

 می شد.

در این قسمت از متن به ذکر نمونه ای از این سوال و پرسش ها 

 اکتفا می شود. 

فرستاد معاویه مردی را به طور ناشناس نزد امیرالموئمنین» 

تا سؤاالتی را که امپراطور روم از او پرسیده بود از امام 

 بپرسد، چون آن مرد به کوفه وارد شد با امیرالموئنینعلی

حضرت او را ناشناس تشخیص دادند و به بازجویی او  صحبت کرد،

فرمودند پرداختند و او به حقیقت امر اعتراف کرد. امیرالمومنین

خداوند پسر هند جگر خواره را بکشد که چقدر خود را در گمراهی 

کنیزی را آزاد کرد که بهتر  انداخته و یارانش را گمراه ساخته است.

داوند میان من و این امت حکم خ. بود او را به همسری می گرفت
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اینان ارتباط خویشاوندی را با من قطع کردند و مقام و منزلت  نماید،

بزرگ مرا کوچک شمردند و روزگارم را بر باد دادند.آنگاه 

ر ضفرمودند:حسن و حسین و محمد را نزد من بیاورید،آنان را حا

ن فرمودند:ای برادر شامی! این دو }حسسپس امام علی ساختند.

و حسین{ پسران پیامبر هستند و این}محمد{ پسر من است اینک از 

 .هر کدام خواهی سوال کن

می پرسم.سپس مرد شامی گفت: از این یعنی از امام حسن

فاصله میان حق و باطل چقدر  شروع به طرح سواالت خود کرد:

فاصله میان مشرق و  فاصله میان آسمان و زمین چقدر است؟ است؟

 این لکه ماتی که در ماه دیده می شود چیست؟ ت؟مغرب چقدر اس

نخستین چیزی که بر روی  کهکشان چیست؟ رنگین کمان چیست؟

نخستین چیزی که بر روی آن به جنبش درآمد  زمین برآمد چیست؟

آن چشمه ای که ارواح مؤمنان و مشرکان در آن مأوی می  چیست؟

که یکی از گزینند کدام است؟ مادینه)خنثی( چیست؟ و آن ده چیز 

 کدامند؟ دیگری سخت ترند،

 فاصله میان حق و باطل،! فرمودند:ای برادر شامیامام حسن

چه به چشم خود بینی حق است و با گوش  چهار انگشت است؛آن
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فاصله بین آسمان و زمین به اندازه شنوی.  بسیار  خود بیهوده و باطل

این ی رسیدن دعای ستمدیده و دامنه ی دید اوست و هر که جز 

فاصله بین مشرق و مغرب یک روز پیوسته از . گوید تکذیبش کن

به خورشید نگاه کن هنگامی که برآید و هم  حرکت خورشید است،

 .به آن بنگر هنگامی که غروب نماید و هر که غیر آن گوید باور مکن

اما این کهکشان همان شکاف های آسمان است که جایگاه ریزش 

اما رنگین کمان}قوس ت و سبوده اباران شدید بر نوح

 سبب و است اهلل قوس آن ولی است شیطان آن مگو، که قزح  قزح{،

 باشد. می غرق از امان

اما آن لکه ها که در ماه است، همانا نور ماه مانند نور خورشید  

فَمَحَوْنَا ءَایَةَ الَّیْلِ  »بود و خداوند محو و مات کرده و در قرآن فرموده

گون و نشانه روز  نشانه شب را تیره »، «... وَ جَعَلْنَا ءَایَةَ النهَّارِ مُبْصرِةً

 (13. )سراء/«... بخش گردانیدیم را روشنى

وادی ظلمت  اما نخستین چیزی که بر روی زمین آمد و عیان شد

درخت  ،و اما نخستین چیزی که بر روی زمین به جنبش درآمد بود

و اما چشمه ای که ارواح مؤمنان در آن مأوی گزینند  خرما بود

و اما آن چشمه ای که  گویند«سلمی» چشمه ای است که آن را
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 برهوت» ارواح کافران در آن مأوی گزینند چشمه ای است که آن را 

گواهی می دهم که تو فرزند رسول  مرد شامی گفت:...  گویند«

سپس این پاسخ ها را  است.)ص( وصی محمدخدایی و علی

 . ها را برای امپراطوری روم فرستاد نوشت و برای معاویه برد و او آن

به : پس هنگامی که امپراطور روم آن نامه را دریافت کرد گفت

ها از خود معاویه نمی تواند باشد و چنین پاسخ  نظر من این پاسخ

، ابن  العقول.) تحف هایی جز از معدن نبوت و رسالت،امکان پذیر نیست

 (32۱ـ  338شعبه حرانى، مصحح/محقق: غفارى، ص

 سرآمد سخنورانـ 6

یکی آن است که پدر بیان از فضائل بی شمار خاندان رسالت

فصاحت و بیان سحار  و دریای سخن بوده اند. امام حسن مجتبی

خود را مانند سایر صفات از جد و پدر  بزرگوارشان به ارث برده 

بود. خطبه ها و بیانات تاریخی آن ها که در شرایط و زمان های 

. )شخصیت حضرت متعدد ایراد می شده است، گویای این امر می باشد

 .(31، قرشی بنانی، صمجتبی
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 ....  شعری از امامـ 7

آمده است که در اوج  منابع اشعاری از امامدر برخی 

 فصاحت و بالغت خواننده را به تامل فرو می برد مانند این شعر:

 قراح الماء تکفینی من شربة و   تشبعنی الخبز خسیس من کسرةل

 إن مت تکفینی لتکفینی حیا و    رقیق الثوب تسترنی  من وطمرة

سیر می کند و  عه از نان خشک بی ارزش مراطهمانا یک پاره ق

یک لیوان آب خالص مرا بس است و جامه ای کهنه از لباس های 

رقیق مرا در حال حیات می پوشاند و اگر بمیرم همان برای کفن 

، ابن شهر آشوب ،مناقب آل ابی طالب)کردن بدن من کفایت می کند.

 (181، ص2ج

در بخش پایانی این متن به شرح مختصری از سیره علمی عالم 

پرداخته می شود. همان گونه که در منابع آل محمد امام رضا

 متعدد تاریخی و روایی آمده است. جامعه بعد از دوران پیامبر

به بعد به لحاظ فکری، علمی و فرهنگی سیر صعودی را داشته است 

 و در هر یک از این ادوار با شرایط متفاوتی رو به رو بوده است.

با تدبیرهای علمی و منطقی که اتخاذ می  از این رو ائمه

کردند در گسترش این سیر صعودی نقش انکار ناپذیری داشتند به 

http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8
http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8


10 
 

ایه های دانشگاه شیعه مستحکم پ گونه ای که در عصر صادقین

 و ...  حدیث ،ای را در زمینه های تفسیر قرآنتر شد و افراد برجسته

 ایم.داشته

فعت می بخشد و آنان را امامان خیر رخداوند به دانش گروهی را 

شود و مالئکه خواستار دوستی دهد که از آنان پیروی میقرار می

ها و قوت ها و نور دیدهشود. زیرا دانش مایه زندگی دلآنان می

-تنهاست. خداوند حامل دانش را در جایگاه دوستان خود قرار می

 سازد.و در دنیا و آخرت همنشین نیکان را بهره او می دهد

اکنون به محورهایی از سیره  (143پیامبر رحمت، اسالمی، ص)محمد

 شود.پرداخته میعلمی امام رضا

 

 ملقب به عالم آل محمد

ای بود که همه در دوران حیات به گونهامام رضاشخصیت 

ایشان خاضع بودند و در مسائل برابر در علمای بزرگ اسالمی 

 مختلف علمی به ایشان مراجعه داشتند.  

-این نکته را روشن میهریک از معصومینملی در زندگی أت

ای نماید که القاب فراوانی داشتند و هر لقب به دلیل وجود خصیصه
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ایشان بوده است که وجه تمایز ایشان را با مردم عصر نیز  در وجود

 دهد. نشان می

شهرت  به کریم اهل بیت امام مجتبیبه عنوان نمونه 

مشهور به عالم آل محمد  در این میان امام رضا دارند و

نیز موجود است. اما  اند. گرچه که این القاب در سایر ائمهبوده

 ،این القاب ،شرایط حاکم بر آن به دلیل زمان حضورشان در جامعه و

حالت اختصاصی داشت. که به عبارتی ناظر به عملکرد ایشان در 

 جامعه بوده است. 

توان گفت رو با توجه به آن چه به اختصار مطرح شد. میاز این

این ظرف الرضابرکت امام علی بن موسی  در زمان زندگانی باکه 

همه جا را فرا  علمشانزمانی و این بستر تا حدودی فراهم شد که 

ای که دوست و دشمن به برتری علمی ایشان اقرار گیرد به گونه

 د.کردن

نیز البته در باب این لقب می توان به سخنی از امام کاظم

هذا أخوک علی بن موسى عالم آل »ای داشت که فرمودند: اشاره

فاسألوه عن أدیانکم و احفظوا ما یقول لکم فإنی سمعت أبی محمد 

جعفرا یقول غیر مرة إن عالم آل محمد لفی صلبک و لیتنی أدرکه فإنه 
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 عالم موسی بن علی شما برادر این »، «سمی أمیر المؤمنین

 چه هر و کنید سوال دینتان با رابطه در او از است، محمد آل

 آل عالم: فرمود که شنیدم بارها پدرم از من که کنید، عمل فرمود که

 امیر همنام او دیدم، می را او که کاش ای توست، صلب در محمد

، 3، عاملى نباطى، ج )الصراط المستقیم إلى مستحقی التقدیم«.استمنانمؤ

 (134ص

 

 جایگاه علمی امام

از ابراهیم بن عباس در باب شخصیت علمی عالم آل محمد

ءٍ قَطُّ إِلَّا  یُسْأَلُ عَنْ شَیْالرِّضَا  مَا رَأَیْتُ »این گونه نقل شده که 

عَلِمَ وَ لَا رَأَیْتُ أَعْلَمَ مِنْهُ بِمَا کَانَ فِی الزَّمَانِ الْأَوَّلِ إِلَى وَقْتِهِ وَ عَصْرِهِ وَ 

لَامُهُ ءٍ فَیُجِیبُ فِیهِ وَ کَانَ کَ کَانَ الْمَأْمُونُ یَمْتَحِنُهُ بِالسُّؤَالِ عَنْ کُلِّ شَیْ

هر گز ندیدم  »، « کُلُّهُ وَ جَوَابُهُ وَ تَمَثُّلُهُ انْتِزَاعَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ

در برابر پرسشی، جواب نگوید. عالم تر از او ندیدم و بارها امام

مأمون از مسائل مختلف از او می پرسید و ایشان پاسخ می دادند و 

عیون )«. از قرآن بودهایی که می آورد برگرفته  همه جواب ها و مثال

 (18۱، ص3ابن بابویه، محقق/ مصحح: الجوردى، جأخبار الرضا
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بن عباس در مورد شخصیت علمی  در این نقل که ابراهیم

به ارتباط آورده است عالوه بر جایگاه واالی علمی امامامام

ایشان با قرآن و نوع استفاده از آن نیز اشاره شده است. به عبارتی 

 علوم مختلف می باشد.قرآن منشأ 

 

   مناظرات

ایجاد تحول روحی و فرهنگی و تغییر اعتقادات جامعه کاری    

بسیار سخت است و به سادگی تحقق نمی یابد. انسان به عقیده 

 خویش یعنی حق و باطل پای بند است. 

انبیاء بزرگترین مسئولیت اجتماعی بشر را بر عهده دارند. آنان 

اند که باید رسوبات و خرابه های باطل را معماران عقیدتی بشر 

ویران و بنای زیبای توحید را در جان و اندیشه انسان ها بنیان نهند. 

به عبارتی همه انبیاء یک رسالت به دوش می کشند و پیام همه یک 

. )رسول اهلل چیز است و هدف همه به یک مقصد یعنی اهلل می باشد

 (1۱۱ـ  99الگوی زندگی، احمدی، ص

با دانش الهی که داشتند در هر مورد هر سوالی براین امامانبنا

از آنان می شد. پاسخی درست و کامل و در حد فهم پرسشگر می 
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دادند و هر کسی حتی دشمنان چون با آنان به احتجاج می نشست با 

اعتراف به عجز خویش و قدرت اندیشه گسترده و احاطه ی کامل 

، هیدت تحریریه امام موسی بن جعفر)پیشوای هفتم آنان بر می خاست. 

 (32موسسه در راه حق، ص

با گسترش مرزهای اسالمی به تبع ارتباط ملل مختلف با یکدیگر 

زمینه ای برای ورود انواع سواالت و شبهات به جامعه اسالمی 

گردید. در این راستا می بایست پاسخ صحیح و منطقی داده شود. 

نیز منازعات عصر امام رضا درهمان طور که در منابع ذکر شده 

 یافته بود.معتزله و اشاعره و فرقه های دیگر رواج 

، مقوله مناظرات و یکی از ابعاد مهم علمی زندگی امام

مجالس علمی بود که با عالمان سایر مذاهب برگزار می شد. که در 

بیش از پیش آشکار می گشت. این مجالس چهره درخشان امام

جهت ترویج تشیع و مکتب اصیل اسالم بهره از این رهگذر امام

می گرفت. البته هدف مهم دیگری که در این مناظرات پی گیری می 

شد هدایت اشخاصی بود که به نوعی در بی خبری و غفلت به سر 

 .) رک: حوزه نت(می بردند
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این جلسات علمی با راهنمایی و برنامه ریزی فضل بن سهل 

 نی مانندفت که با حضور رهبران ادیاوزیر ایرانی مأمون انجام می گر

یهود، مسیح، صابئین، زردشت)مجوس(طبیب رومی، متکلمین اسالمی 

مثل سلیمان مروزی متکلم بزرگ خراسان ملت های دیگر... برگزار 

. می شد و نتایج علمی و تمدنی بسیار پربار برای جهان اسالم داشت
 (154، ص1، ج ابن بابویه)رک: عیون أخبار الرضا

ابل توجه می باشد که شرح مفصل این مناظرات در منابعی از ق

و در  178ـ  154جلد اول در صفحات قبیل عیون اخبار الرضا

به بعد آمده است. که مطالعه  172صفحه  49بحار االنوار جلد 

تفصیلی آن به خواننده محترم واگذار می شود و در این متن در حد 

 اکتفا شده است. ،اختصار

 

  عقیده جبرو امام

آنان را علما می خواندند.  گروهی خود فروخته که فرمانروایان

این مزدوران حتی عقیده جبر را جزء عقاید اسالمی قرار دادند. 

عقیده فاسدی که بی مایگی آن بر همگان روشن است و این عقیده 

 بدان جهت رواج داده شد که فرمانروایان بتوانند به آسانی به ستثمار
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ازند و هر کاری می کنند قضا و قدر الهی معرفی شود تا مردم بپرد

کسی به خود جرأت انکار آن را ندهد. از رواج این عقیده فاسد یک 

 می گذشت.  و نیم قرن یعنی از زمان معاویه تا زمان عباسیان

در فرصت کوتاهی که نصیب شان شد. وظیفه خود را امام

ت همان فاصله زمان بین برای آگاهی نیدن مردم  ایفا نمود. این فرص

با روشنگری ویژه خود درگذشت رشید و قتل مامون بود. امام

نفوذ گسترده ای بین مردم پیدا کرد و نوشته ای ایشان را در شرق و 

. )زندگی سیاسی هشتمین غرب کشورهای اسالمی منتشر می کردند

 (138ـ  137امام)ع(، حسینی، مترجم: خلیلیان، ص

 الرسالة الذهبیةصحیفة الرضادارای تالیفاتی من جمله امام

د استفاده مکرر قرار رو ... بودند. هر یک از این آثار هم اکنون نیز مو

 می گیرد که مملو از معارف اسالمی می باشد.

 

 در لسان مامونعلم امام

و   مقاومت ،صبر، سخاوت، ادببه ویژه  اخالق فردیدر امام

سایر فضایل اخالقی سرآمد مردمان عصر بودند  به گونه ای که 

 شاعران برجسته زمان در وصف ایشان شعرها سروده اند.
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مَا » می گوید:در مورد تبحر علمی امام ابوالصلت هروی

إِلَّا شَهِدَ لَهُ   وَ لَا رَآهُ عَالِمٌمِنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا  رَأَیْتُ أَعْلَمَ

 من کسی را داناتر از علی بن موسی »، «  ثْلِ شَهَادَتِهِبِمِ

ندیدم و هر دانشمندی که در این دوران او را دیده مانند الرضا

،  )إعالم الورى بأعالم الهدى، طبرسى «.من، اعتراف به داناتر بودنش داشت

 (238ص

» اما مامون عباسی درباره بعد علمی شخصیت ایشان می گوید: 

من هیچ  »، «الْأَرْضِ   وَجْهِ  عَلَى  هَذَا الرَّجُلِ  مِنْ  أَحَداً أَفْضَلَ  أَعْلَمُمَا 

)اإلرشاد «. نمی شناسم)امام کس را در روی زمین عالم تر از این مرد

 (331، 3فی معرفة حجج اهلل على العباد، مفید، ج

 

 از نگاه رهبریتوسعه علم در عصر امام 

بیاناتی به توسعه معارف اسالمی در عصر مقام معظم رهبری در 

توسعه معارف »اشاره داشتند و این گونه فرمودند: امام رضا

اگرچه در زندگى اسالمی در دوران دشوار امامت امام رضا

سال دوران امامت، نقاط برجسته و  35۱در طول مبارک ائمّه

ها درخور آن است که مورد  ممتاز زیاد است که هرکدام از این

لیل و توجّه و تفسیر و بازیابى قرار بگیرد، ولى دوران امام تح
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ها در این زمینه است. شروع امامت  یکى از برترین دورانهشتم

الرُّشید بود، بعد از   ى هارون ى قاهرانه در دوران سلطهامام هشتم 

و فشار عجیبى بر هر  جعفر در زندان  بن  ى موسى شهادت مظلومانه

کرد  هاى دستگاه حکومت سرپیچى می استهکسى که اندکى از خو

 .به امامت رسیدندبرقرار بود. در یک چنین موقعیّتى امام هشتم

در روایت دارد که کسى از اصحاب گفت که این جوان، این فرزند 

وَ » که  عهده گرفته است درحالى  جعفر این مسئولیّت را به بن موسى

)الکافی، «. چکد ن از شمشیر هارون میخو»،« یُقَطِّرُ الدَّمَ  هَارُونَ  سَیْفُ

این بزرگوار توانستند در  ،چنین وضعیّتى در یک  (357، ص8کلینی،ج

ى نبوى و معارف قرآنى و  همان شرایط دشوار، خطُّ روشن سیره

ها را به مکتب  ى مسلمین توسعه بدهند و دل اسالمى را بین جامعه

 بیت و به خاندان پیغمبر نزدیک کنند. اهل

رسد به مأمون و ماجراى اصرار و فشار فراوان براى  تا نوبت می 

 روز مرو آنـ به خراسان و، کشاندن آن بزرگوار از مدینه به مر

پایتخت حکومت عبّاسى بود؛ یعنى مرکز حکومت را از بغداد منتقل 

که مرکز  ـکرده بودند به مرو، که البتُّه بعداً دوباره برگشت به بغداد 

هاى مأمون و دستگاه خالفت از  بود. تفصیل خواستهسیاست عبّاسى 
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ى او از این دعوت و از این فشار و این اصرار و  که انگیزه این

اى کرده  کشاندن امام هشتم چه بود، طوالنى است؛ او یک محاسبه

هاى قدرت  بود که این محاسبه صرفاً سیاسى بود و براى تحکیم پایه

و کارى که این یتب اهل معرفت و به ضعف کشاندن حرکت

کردند، سیاست او این بود. در مقابل این حرکت  بزرگوارها می

ى  ى مدبّرانه یک برنامهى مأمون، امام هشتم  سیاسى و زیرکانه

الهى را طرُّاحى کردند و عمل کردند و پیش بردند که نه فقط 

هاى دستگاه خالفت برآورده نشد، بلکه درست بعکس،  خواسته

بیت در  ش فکر معارفىِ قرآنى و منتسب به اهلموجب رواج و گستر

اقطار دنیاى اسالم شد. یک حرکت عظیم، با توکُّل به خداى متعال، 

توانستند این با تدبیر الهى، با آن نگاه نافذ وَلَوى، امام هشتم

ى دستگاه سیاسى قاهر و هتُّاک و ظالم را درست  ى خصمانه نقشه

ردانند. این یک فصل بعکس و در جهت منافع حقُّ و حقیقت برگ

بیانات در دیدار مسئوالن و .)«استاى از تاریخ ائمّه برجسته

 (13/3/1292، اندرکاران حج دست

 

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27383
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27383
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27383
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 سبک پاسخ گویی امام

این گونه می توان گفت که ایشان در روش پاسخ گویی امام

پس از پاسخ به خصم راه را بر او نمی بندد بلکه او را در طریق 

بحث و گفت و گو آزاد می گذارد  تا در راهی که در آن هستند پیش 

دیگر راهی ندارند و حرکت در آن ناممکن روند و به جایی برسند که 

خواهد او را بدان می است از این هنگام ناگزیر به راهی که امام

، فضل اهلل، تحلیلی از زندگانی امام رضا) رهنمون شود، باز می گردد.

 (31۱ـ  3۱9ص

در سخنانش به نقش عالم در دین و جامعه امامهمچنین 

  مَنْ  الْفَقِیهَ  أَلَا إِنَ» پرداخته اند. همان گونه که از ایشان نقل شده که 

وَ أَنْقَذَهُمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَ وَفَّرَ عَلَیْهِمْ نِعَمَ جِنَانِ   خَیْرَهُ  النَّاسِ  عَلَى  أَفَاضَ

فقیه کسی است که خیر و نیکی او بر مردم همانا  »، «اللَّهِ تَعَالَى 

رهاند و نعمت های خداوند فوران می کند و آنان را از دشمنانشان می

، 1طبرسى، ج)اإلحتجاج على أهل اللجاج، «. را بر آنان زیاد می گرداند

 ( 17ص

به بنابراین مطالعه بعد علمی زندگی امام علی بن موسی الرضا

ویژه مناظرات علمی ایشان، ما را با عمق محتوای مناظرات، شیوه 
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های آن حضرت از نظر فن مناظره و پیام هایی که برای امروز بحث

 دارد، آشنا می نماید.

کومت بنی عباس، نکته دیگر در این راستا این است که با بافت ح

شرایط جامعه که با هجوم موضع گیری های آنان در برابر امام

مون از تشکیل چنین أافکار بیگانه مواجه بوده و در مجموع انگیزه م

با پیروان مذاهب )مناظرات تاریخی امامشود.  جلساتی بیشتر آشکار می

 (1۱و 3و مکاتب دیگر، مکارم شیرازی، ص
 باسمه تعالی

 

 فرمود: الساجدینسید 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَعْتَذِرُ إِلَیْكَ مِنْ مَظْلُومٍ ظُلِمَ بِحَضْرَتِی فَلَمْ أَنْصُرْهُ وَ »

ءٍ اعْتَذَرَ إِلَیَّ فَلَمْ أَعْذِرْهُ  مِنْ مَعْرُوفٍ أُسْدِیَ إِلَیَّ فَلَمْ أَشْكُرْهُ وَ مِنْ مُسِی

رْهُ وَ مِنْ حَقِّ ذِی حَقٍّ لَزِمَنِی لِمُؤْمِنٍ فَلَمْ وَ مِنْ ذِی فَاقَةٍ سَأَلَنِی فَلَمْ أُوثِ

 «.أُوَفِّرْهُ وَ مِنْ عَیْبِ مُؤْمِنٍ ظَهَرَ لِی فَلَمْ أَسْتُرْهُ

خدایا من از تو پوزش می خواهم که در پیش روی من به »

کسی ستم شود و من او را یاری نكنم. یا نعمتی به من ارزانی گردد 

گناهكاری از من عذر خواهد و عذر او را  و سپاس آن را نگویم یا

نپذیرم یا حاجتمندی از من چیزی طلبد و او را بر خود مقدم ندارم. 
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یا حق مرد با ایمانی بر گردنم آید، آن را بزرگ نشمارم یا عیب مرد 

)الصحیفة السجادیة، على بن «.با ایمانی را ببینم و آن را نپوشانم

 (33، دعای 116، صالحسین

 

 زین العابدین درباره

با فراز و نشیب همچون سایر ائمه زندگی امام سجاد

های زیادی همراه بوده است. از این رو به عنوان الگوی بی نظیری از 

آن یاد شده می شود که  نشان دهنده الهی بودن شخصیت و منش 

ای از دریای باشد. در این قسمت به تناسب نوشتار به قطرهایشان می

 شود.معرفت، علم و معنویت ایشان اشاره میفضایل، 

 معرفی خویش  .1

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

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

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

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

یاسین و فرستاده پروردگار عالمیان هستم؛ فرزند آن کسی که 

)مقتل سید الشهدا، .«پشتیبانش جبرئیل بود و یاری دهنده اش میکائیل

 (385ـ  383یوسفی غروی، ص
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 کننده ی عالمگریه  .2

گریه زیاد بوده است. در این زمینه های امامیکی از ویژگی

 »نقل شده که ایشان فرمودند: طوالنی از امام صادقسخن 

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

-اند. پنج نفر میهایی که زیاد گریه نمودهآن» ، «...  بْنُ الْحُسَیْنِ

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

 .الحسین

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

شد. گریه یعقوب در فراق یوسف بود به قدری گریه کرد که 

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

ها اذیت شدند و گفتند: یا روز گریه کن و و شب گریه کرد که زندانی

گاه یکی از آن دو را یا شب گریه کن و روز آرام بگیر. آن  آرام بگیر

آن قدر بعد از پدر گریه و اما فاطمه دختر پیامبرانتخاب نمود 

کرد که اهل مدینه از گریه او ناراحت شدند به فاطمه گفتند: با 

رفت و گریه کنی، فاطمه کنار قبر شهدا میهایت ما را اذیت می گریه

 گشت.ورده شود آن گاه به خانه باز میکرد تا حاجتش بر آمی
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بیست سال یا چهل سال بر امام  بن الحسینلی امام ع

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

کرد. تا این که روزی غالمش به ایشان گفت: آقا فدایت شوم، ای 

ترسم خودتان را از بین ببرید؟ من میفرزند رسول خدا

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

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

«. افتم گریه وجودم را فرا می گیردکشته شدن فرزندان فاطمه می
 (373، ص1، ابن بابویه، ج )الخصال

 میراث گران بهای علی بن الحسین .3

به یادگار مانده است که من از امام سجاد آثاری ارزشمندی

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

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

 یابد.فضایل ایشان دست می

صحیفه سجادیه به زبور آل محمد، اخت القرآن نیز مشهور است و 

دعا می باشد که دعای بیستم آن به مکارم االخالق  54مشتمل بر 

، رحیم پور، بینات، )رک: شخصیت قرآنی امام سجادشهرت دارد.

 ( 178، ص38شماره
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قابل توجه می باشد که بر این صحیفه شرح هایی نوشته شده که 

مولفان نامداری چون محمد بن حسن بن حر عاملی، میرزا عبداهلل 

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

، وجدانی، )رک: زندگانی امام زین العابدین علی بن الحسیناند.داشته

 (83ـ  83ص

و دریای معارفی که در شخصیت امامنیز  مقام معظم رهبری

 امام سجاد:»دنماینگونه توصیف میزند را اینموج می صحیفه

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

خوانده است؛ اما این کتاب، پر از معارف الهى و اسالمى است. توحید 

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

ى سجادیه است.  در صحیفه (السالم علیه و على آله الصالة و)اسالم

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

سعى ـ که مخصوص سحرهاست « ى ثمالى دعاى ابوحمزه»ین هم

و همین ـ کنید آن را بخوانید و در معنایش توجه و تدبر داشته باشید 

شود، از جمله دعاهایى  هاى جمعه خوانده مىکه شب« دعاى کمیل»

ها حقایقى به زبان است که سرشار از معارف اسالمى است و در آن

الصالة  علیه )امام سجاد ـکه آن بزرگوار  دعا بیان شده است. نه این
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خواسته دعا کند و دعا را پوشش قرار داده است؛ نه.  نمى ـ (والسالم

زده است. منتها  کرده و با خدا حرف مى کرده، مناجات مى دعا مى

نش هم انسانى که قلبش با خدا و با معارف الهى آشناست، حرف زد

شود و دعاى او هم عین  گونه است. حکمت از او سرریز مىاین

 (38/11/1272 ،ى تهران هاى نماز جمعه بیانات در خطبه)«.حکمت است

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

رعایت حقوقی که در این رساله آمده است سبب رفاه، سعادت و 

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

 (83ـ  83، وجدانی، صالحسین

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

اشاره  هادر کوفه، شام، مدینه و سایر مکان ایشان و بیاناتها خطبه

ـ  83، وجدانی، صامام زین العابدین علی بن الحسین.)رک: زندگانی داشت

83) 

 یزید و شناخت امام .4

دشمنان و رشک ورزان بر خاندان عصمت و طهارت، در ظاهر و 

باطن نسبت به جایگاه، شخصیت، علم و فضائل ایشان واقعیت را می 

اند. در عین حال ها یاد کردهدانستند و در  مجالس مختلف از آن
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حسادت درونی نسبت به ایشان مانع از نیل آن ها به روح خباثت و 

شد. به این دلیل که با حضور جایگاه الهی و بر حق حقشان می

شد از این ها متزلزل می، مصالح و موقعیت دنیاپرستانه آنائمه

-ن بود، میو آن چه که حق امامان رو در مقابل ائمه

مورد علی بن  باشد. درایستادند و تاریخ گواه بر این امر می

 نیز یزید نیز این گونه رفتار کرد. الحسین

ای امام را به مسجد شام دعوت کرد و مردم را یزید در برنامه

فراخواند و به خطیبی دستور داد تا خطبه بخواند و برای مردم از 

سخن بگوید و یزید و معاویه را های حسین و پدرش علیبدی

 ستایش کند. خطیب این کار را انجام داد. 

که در این مدت بهبود یافته بود. فریاد برآورد و به  امام سجاد

وای بر تو ای سخنران! رضایت مخلوق را با خشم »خطیب گفت: 

خالق به دست آوردی! پس جای خود را در آتش دوزخ آماده 

به من اجازه بده تا بر باالی »فرمود:  ،و کردآن گاه به یزید ر«. بین!

بگویم که هم خشنودی خدا را موجب  یها بروم و سخن باین چو

 «. شود و هم برای این حاضران اجر و پاداشی را در بر داشته باشد
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منان به وی ؤیزید اجازه نداد به همین دلیل برخی گفتند: ای امیرم

زید گفت: اگر او بر منبر یم. یه منبر رود شاید از او بشنواجازه بده ب

برود پایین نخواهد آمد مگر با رسوا ساختن من و خاندان ابوسفیان. 

اندانی است گفتند: مگر وی چه توانمندی دارد؟ یزید گفت: او از خ

اند. مردم آن قدر اصرار و بی واسطه دریافته که علم را نسل به نسل

د الشهدا، یوسفی غروی، )مقتل سیورزیدند تا سرانجام یزید اجازه داد.

 (382ـ  383ص

 جامعه زمان امام

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

 نامی به نیکی برده شود. آن که مبادا از آل علیبرشام و مواظبت 

دند خود را از کوشیکه مردم میاز این جهت سختگیری در حدی بود 

سوی دیگر شهرهای مسلمان نشین هر از چشم آنان دور نگاه دارند، 

 رفت. روز در تباهی اخالق و فساد اجتماعی بیشتر فرو می

رین موقعیت تنگناها از برت با همهزمان امام زین العابدین

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

 اند.رفتهمقابل و بزرگ چالشگری علیه حاکمیت بنی امیه به شمار می
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شاخصه اصلی این زمان در دو امر خشونت و ساماندهی فرهنگی 

های علویان با خشونت م شود. زیرا قیابا بسترهای تباهی تعریف می

شد و حزب عثمانی در پی دین زدایی بود که جهت ها سرکوب می

کرد. من نیل رسیدن به این هدف در سطح جامعه فرهنگ سازی می

نباید فرزند خود را به نام علی، حسن، حسین و جمله این که کسی 

ـ  154)رک: امام سجاد الگوی زندگی، احمدی، صفاطمه نامگذاری کند.

175) 

مخالف کتاب  معاویهها و سالطین بود. نهضت رعصاین عصر، 

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

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

دور کردن ضعیفان از خود و نزدیک کردن موالی به خود تالش می 

.)رک: االمام زین العابدین، ها هرگز تغییر نکردکردند و قول و فعل آن

 (8۱و  41علی الصغیر، ص

-که تصویرسازی ددهمل در محتوای صحیفه سجادیه نشان میأت

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

 (1۱5ـ  1۱4، شهیدی، صالحسین
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 مشکالت جامعه عصر امام

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

حمایتگر، مواجهه با حکومتی خشن،  ترین نیروهای مدافع ومخلص

عدم کمترین اعتماد به مدعیان هواداری از حریم امامت مواجه بودند. 

جمال  )رک: امام سجاد تر و جدی تر بود.که مورد سوم از همه مهم

 (99ـ  97نیایشگران، ترابی، ص

 

 اذیت اهل شام .1

از پدرش نقل  گوید: امام جعفر صادقمحمد بن سعد می

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

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

به منطقه قرین الثعالب و یا نزدیک آن منتقل شد و از آن جا تا منزل 

الطبقات  ).«رفتآمد و از منزل تا جمرات را پیاده میمنی سواره می

 (.139، ص5، ابن سعد، جالکبری

 ... از مکتب سید الساجدین

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

در  باشد. سخنانی که از ائمهتوکل و اتکا به خداوند متعال می
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ترین دلیل بر بندگی، صبر، صداقت، این زمینه بیان شده است. متقن

 باشد.راستی، وفاداری ایشان می

امام زین  نمونه هایی از آموزه های مکتبدر این قسمت به 

 اشاره می شود.العابدین

 راه های نجات .1

راه های نجات انسان را در رعایت اموری امام سجاد

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

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

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

بازداشتن  :سه چیز سبب نجات مؤمن است»، «الْبُکَاءِ عَلَى خَطِیئَتِهِ

چه که براى آخرت  مشغول کردن خودش به آن زبان از غیبت مردم

.)بحار األنوار، «تن طوالنى بر گناهشو گریس و دنیایش سود دهد

 (14۱، ص75مجلسی، ج

 عفو در خواست  .2

عفو  یکی از فضایل اخالق و شاخص رفتاری در سیره امام

هایی از عفو در  توان به نمونهنسبت به سایرین بود. همچنین می
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از خداوند متعال اشاره کرد. مروری بر ادعیه درخواست های امام

 دهد. امر را به وضوح نشان میموجود در صحیفه این 

  نَفْسَکَ  سَمَّیْتَ  الَّذِی  أَنْتَ» فرماید:میدر دعای شانزدم امام

اى خداوندى که خود را بخشاینده نامیدى مرا »،«عَنِّی  بِالْعَفْوِ فَاعْفُ

 (8۱، ص)الصحیفة السجادیة، على بن الحسین«. عفو کن

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

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

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

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

 (7۱، ص1، ج )إقبال األعمال، ابن طاووس«. درگذر، از من درگذر

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

حْنُ یَا غَنِیَّ الْأَغْنِیَاءِ، هَا، نَ ... وَ إِنْ تَشَأْ تُعَذِّبْنَا فَبِعَدْلِکَفَبِفَضْلِکَ 

وَ لَا سْعِکَ وَ أَنَا أَفْقَرُ الْفُقَرَاءِ إِلَیْکَ، فَاجْبُرْ فَاقَتَنَا بِوُ یَدَیْکَعِبَادُکَ بَیْنَ 

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

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

ما بندگان در نیازترى،  اغنیا بى اى کسى که از همه ... عدالت است

تو }عفو{و من از همه نیازمندان نسبت به پیشگاه تو حاضریم
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تر هستم. پس نادارى ما را با وسعت خود جبران فرما و امید  محتاج

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

 (3۱، صالحسین

  دعا در زمان خروج از منزل .3

فَوَافَقْتُهُ  أَتَیْتُ بَابَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ: » مالى گویدابوحمزه ث

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

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

فَإِذَا ـ  انِ کُفِیتَ فَإِذَا قَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ قَاال هُدِیتَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ الْمَلَکَ

قَاال وُقِیتَ فَیَتَنَحَّى الشَّیْطَانُ فَیَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ   تَوَکَّلْتُ عَلَى اللَّهِ  قَالَ

رْضِی لَکَ کَیْفَ لَنَا بِمَنْ هُدِیَ وَ کُفِیَ وَ وُقِیَ قَالَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ عِ

ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا حَمْزَةَ إِنْ تَرَکْتَ النَّاسَ لَمْ یَتْرُکُوکَ وَ إِنْ رَفَضْتَهُمْ لَمْ   الْیَوْمَ

لِیَوْمِ فَقْرِکَ وَ یَرْفُضُوکَ قُلْتُ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ أَعْطِهِمْ مِنْ عِرْضِکَ 

 «.فَاقَتِکَ

دم رسی هنگامی آمدم وبه در خانه حضرت على بن الحسین» 

به نام خدا، » پس فرمود:  ،که آن حضرت از خانه بیرون مى رفت

سپس فرمود: اى ابا حمزه  «و بر خدا توکل کردم ایمان آوردم به خدا

ـیطان سـر راه او آید، پـس بنده چون از خانه اش بیرون رود ش
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و همین  گویند: کفایت شدىه دو فرشت یدگو«م اللُّه بس» کـه هـمین

وید: گگویند: راهنمائى شدى  و چـون  «باللُّه تآمن»که گوید: 

ها از او دور  گویند: نگهدارى شدى و شیطان «توکلت على اللُّه»

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

گوید: سپس فرمود: بار ، که راهنمائى و کفایت 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 نکنند اگر تو مردم را رها کنى آن

ا ترا ترک نگویند، عرض کردم پس من چه کنم ؟ فرمود: ه وئى آنگ

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

، عطاردی، / مسنداالمام السجاد541، ص3ج)الکافی، کلینى، «. ذخیره کن

 .(97، ص3ج

 رفتار با فرزند .4

در تربیت از شیوه هایی بهره گرفته است که 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، 

، )رک: شیوه های تعلیم و تربیت از منظر امام سجادکیفر و ... برشمرد.
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، 33نادری، آرایی و شیرزاد نشلی، بصیرت و تربیت اسالمی، سال ده، شماره

 (157ـ  127، ص93پاییز

در صحیفه سجادیه و رساله حقوق خود امام علی بن الحسین

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

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

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

)الصحیفة السجادیة، على بن «.بپرورم و ادب نمایم و به آنان مهربانی کنم

 .(13۱، صالحسین، امام چهارم

 

 ارمغان غفلت .5

در دعای بیست و نهم از صحیفه سجادیه به یکی از آفت امام

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

رو حضرت نسبت به شود. از اینها در زمینه تربیت فرزند میتالش

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ  اللَّهُمَّ»اند:اند و فرموده یت توجه ویژه داشتهآن در ترب

وَ اسْتَعْمِلْنِی بِطَاعَتِکَ فِی أَیَّامِ  الْغَفْلَةِ  فِی أَوْقَاتِ  لِذِکْرِکَ  وَ نَبِّهْنِی وَ آلِهِ

یْرَ الدُّنْیَا وَ هَا خَالْمُهْلَةِ، وَ انْهَجْ لِی إِلَى مَحَبَّتِکَ سَبِیلًا سَهْلَةً، أَکْمِلْ لِی بِ

خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست و مرا در اوقات »، «الْآخِرَةِ

فراموشی به یاد خود آگاه ساز و در روزگار مهلت به طاعت و 
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بندگیت بگمار و راهی هموار به سوی محبت و دوستی ات برای من 

رت را آشکار نما و به وسیله آن راه یا آن محبت، نیکی دنیا و آخ

 (1۱3، ص)الصحیفة السجادیة، على بن الحسین«. برایم کامل گردان

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

است و اختصاص به دوران کودکی و طفولیت فرزند ندارد. بلکه سایر 

ادوار زندگی شخص از قبیل جوانی، میان سالی و امکانات در 

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

.)رک: تعلیم و شودتوجهی به این آسیب سبب خسران و زیاد انسان می

بررسی اجمالی نکات تربیتی دعای مکارم تربیت از دیدگاه امام سجاد

 (359ـ  357االخالق، لیاقتدار، 

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

ءَ مِکْیَالٍ ثُلُثَاهُ  شَأْنِ الْمَعَایِشِ مِلْ  إِصْلَاحِ  کَلِمَتَیْنِ  الدُّنْیَا بِحَذَافِیرِهَا فِی

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

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

اى است که دوسوم آن به هوشمندى و یک سوم آن به  پیمانه

 (321، ص43)بحاراالنوار، مجلسی، ج«. پوشى است چشم
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 رفتار با بردگان .6

یکی از اقشار جامعه آن روز، بردگان بودند که در شرایط سختی 

در سیره علی بن  با رفتارهای متفاوت زندگی می کردند.

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

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

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

به بعد اخیر یعنی آموزش بردگان فراوان بود. اهتمام امام

د. از ایشان با این روش، منطق اموی را که مبتنی بر تبعیض نژادی بو

نظر اسالم مردود اعالم کردند و ارزش های اصیل اسالمی را دوباره 

در رهبری شیعه پس از واقعه کربال،  )رک: نقش امام سجادزنده نمودند.

 (152ـ  15۱رنجبر، ص

 نگاهی به دنیا .7

دیدگاهی که سید الساجدین نسبت به دنیا دارند. دیدگاه خاصی 

و روح الهی ایشان می باشد. است که بیانگر عمق ارتباط با خداوند 

 ...  ارْزُقْنِى الرَّغْبَةَ فِى العَمَلِ لَکَ الخِرَتى»َ آن گونه که بیان می کند: 

خداوندا برای آخرتم  »، «دُنْیاىَ  الزُّهْدَ فی  عَلَىَ  الغالِبُ  یَکُونَ  حَتُّى

... تا این که بی  ام قرار ده رغبت در عمل برای خودت را روزی
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)ریاض السالکین فی شرح «.به دنیا بر من غالب باشد رغبتی نسبت

 (493، ص2، کبیر مدنی شیرازی، محقق: حسینى امینى، ج صحیفة سیّد الساجدین

  أَخْرِجْ  سَیِّدِی»خواهددر دعای ابوحمزه نیز امام از خداوند می

 «.موالی من قلبم را از دوستی دنیا خالی کن »، «قَلْبِی  الدُّنْیَا مِنْ  حُبَ
 (591، ص3)مصباح المتهجّد و سالح المتعبّد، طوسى، ج

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

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

شود، لیکن ممکن است خدای نکرده  شود، پاک وارد می دانی میمی

های مادی جذابند، خطرناکند. پول  جا بیرون نیاید. انگیزه پاک از آن

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

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

ی دعاهایش این است که پروردگارا! یاد  کند، از جمله جبهه دعا می

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

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

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

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

 را بر روی دل باز ها زندگی و به تشریفات و به جاه و جالل و این

 (31/2/1287)«. کردید، دیگر واقعاً حد یقف ندار
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 سیره سیاسی امام

هریک در دوران امامت خویش اهدافی را  سلسله امامان

نمودند که همه در یک راستا و به عبارتی در طول یکدیگر دنبال می

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

و مقتضیات سازد. مربوط به شرایط متمایز میسیاسی از یکدیگر 

زمان می باشد و مبتنی بر تفاوت فهم و برداشت آنان از دین و 

مسایل سیاسی، تفاوت امکانات علمی، قوای جسمی و روحی ایشان 

 نمی باشد.

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

ر امامی، عاشورا بود که در واقع به تثبیت پایه های اسالم و فک

و تربیت شاگردان می اندیشید. این تشکیل جامعه بزرگ علمی 

اهداف در دوره های بعد یعنی دوره امامت امام باقر و 

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

 (347ـ  343الحسینی الجاللی، ص

را تربیت توان  نقش تربیتی و اخالقی امام سجادرو میاز این

نیروهای صالح و عالم، تربیت روحی ـ اخالقی جامعه اسالمی تبیین 
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و در مدت سی و چهار سال امامت نمود. به این صورت که ایشان 

هدایت خود موفق به تربیت افرادی زیادی گردیدند. که آنان را برای 

ت آماده ساختند. در رأس شاگردان تداوم انقالب شیعه از هر جه

در رهبری )نقش امام سجاد بودند.فرزند بزرگوارشان امام باقر

 (145و  142شیعه پس از واقعه کربال، رنجبر، ص

سیره پدر بزرگوارش اهتمام به امر به همانند در سیره امام

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

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

ـ  143جمال نیایشگران، ترابی، ص  . )رک: امام سجادجباران و ... بود

143) 

در دوران حکومت ولید بن  سرانجام امام علی بن الحسین

 95در سال  مسموم و هشام بن عبدالملکبه دست عبدالملک، 

 (152، ص43)بحاراالنوار، مجلسی، ج. ندری به شهادت رسیدجه
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 باسمه تعالی

 

 به شیعیانعسگری وصیت امام

وَ الِاجْتِهَادِ لِلَّهِ وَ صِدْقِ   دِینِكُمْ  فِی  وَ الْوَرَعِ  اللَّهِ  بِتَقْوَى  أُوصِیكُمْ» 

وَ طُولِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكُمْ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ 

السُّجُودِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ فَبِهَذَا جَاءَ مُحَمَّدٌ ص صَلُّوا فِی عَشَائِرِهِمْ وَ 

فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ   اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ أَدُّوا حُقُوقَهُمْ

لْأَمَانَةَ وَ حَسَّنَ خُلُقَهُ مَعَ إِذَا وَرِعَ فِی دِینِهِ وَ صَدَقَ فِی حَدِیثِهِ وَ أَدَّى ا

النَّاسِ قِیلَ هَذَا شِیعِیٌّ فَیَسُرُّنِی ذَلِكَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا زَیْناً وَ لَا 

تَكُونُوا شَیْناً جُرُّوا إِلَیْنَا کُلَّ مَوَدَّةٍ وَ ادْفَعُوا عَنَّا کُلَّ قَبِیحٍ فَإِنَّهُ مَا قِیلَ 

نَحْنُ أَهْلُهُ وَ مَا قِیلَ فِینَا مِنْ سُوءٍ فَمَا نَحْنُ کَذَلِكَ لَنَا فِینَا مِنْ حُسْنٍ فَ

حَقٌّ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ تَطْهِیرٌ مِنَ اللَّهِ لَا یَدَّعِیهِ 

وَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ وَ أَحَدٌ غَیْرُنَا إِلَّا کَذَّابٌ أَکْثِرُوا ذِکْرَ اللَّهِ وَ ذِکْرَ الْمَوْتِ 

فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِیِّ

 «.احْفَظُوا مَا وَصَّیْتُكُمْ بِهِ وَ أَسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَیْكُمُ السَّلَامَ

کردن در راه شما را به تقوای الهی، پرهیزکاری در دین، جهاد »

کسی که گرفته اید نیکوکار باشد   خداوند، راست گویی، رد امانت از
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یا بد کار، طول سجود، نیکی به همسایه ها توصیه می کنم؛ این ها 

آورده است، بر اقوام خود چیز هایی است که حضرت محمد

های های همدیگر حاضر شوید، مریضدرود بفرستید، به جنازه

کنید، حقوق هم نوعان خود را ادا کنید، چون که همدیگر را عیادت 

اگر مردی در دین خود ورع را پیشه کرد، راست گفت، امانت را 

خیانت نکرد و با مردم رفتار نیک کرد می گویند این شیعه است 

شوم، تقوای الهی پیشه  ]نمونه باشید[ من از این کار خوشحال می

ها را به ، همه دوستیکنید، زینت ما باشید نه موجب سر شکستگی ما

ما دفع کنید، به خاطر که آن چه به ما  سوی ما بکشید، وهر زشتی از

شود حسن و نیکو است، ما سزاوار آن هستیم، آن چه نسبت داده می

که بدی و زشتی است از ما دور است، برای ما در کتاب خدا حقی 

شده، است، ما قرابت رسول خدا را داریم، آیه تطهیر در حق ما نازل 

اگر کسی غیر از ما این ادعا را بنماید او کذاب است، خدا را زیاد به 

یاد بیاورید، مرگ، تالوت قرآن و درود فرستادن بر پیامبر 

از یاد شما نرود، چون درود فرستادن به نبی خدا ده حسنه اکرم

دارد، آن چه که من به شما نوشتم و وصیت کردم حفظ کنید؛ شما را 
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، ابن شعبه  .)تحف العقول«م و به شما درود می فرستمبه خدا می سپار

 (488ـ  487، ص حرانى

 نگاهی به فضل و برتری امام حسن عسگری

اعتراف تمام علویان و عباسیان به فضل امامدر زمان امام

متوکل بود داشتند. من جمله فتح بن خاقان که رئیس الوزراء  دولت 

های نسبت به همه شخصیت و به فضل ایشانکرد امام را تعظیم می

.)حیاة االمام الحن العسگری، علمی بارز در عصرش اعتراف داشت

 (8القرشی، ص

رنج و یکی از ابعاد پررنگ زندگانی پر برکت امام حسن عسگری

هایی بوده است که از طرف دستگاه خالفت به ایشان وارد سختی

ل این شدائد شده است. که ایشان با روح متعالی که داشته اند در مقاب

، به فضل رو همگان از موافق و مخالفاستقامت ورزیده است. از این

 اعتراف داشتند. عسگری شجاعت و استقامت امام

-به این مقوله اشاره داشتهمقام معظم رهبری نیز در بیاناتی که داشتند 

امامی که موافقان، شیعیان، مخالفان، غیرمعتقدان، »فرمودند: اند و 

دادند و اعتراف کردند به فضل او، به علم او، به تقوای همه، شهادت 

او، به طهارت او، به عصمت او، به شجاعت او در مقابل دشمنان، به 
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ها، این انسان بزرگ، این شخصیت  صبر و استقامت او در برابر سختی

باشکوه، وقتی به شهادت رسید، فقط بیست و هشت سال داشت. در 

ها را کم نداریم. پدر امام زمان عزیز  مونهتاریخ پرافتخار شیعه، این ن

همه مقامات، با آن همه کرامات، وقتی با همه فضیلت، با آنما با آن

سم و جنایت دشمنان از دنیا رفت، فقط بیست و هشت سال داشت؛ 

ی عالی در مقابل  کند یک نمونهشود الگو؛ جوان احساس میاین می

است که در بیست و پنج مهچشم دارد. آن امام بزرگوار، جواداالئ

است که در بیست و  سالگی شهید شده است؛ این امام عسکری

و این همه فضیلت، این همه  تهشت سالگی به شهادت رسیده اس

ها قائلیم و مترنُّمیم، مکرمت، این همه عظمت، که نه فقط ما به آن

ها بلکه دشمنانشان، مخالفانشان، کسانی که اعتقاد به امامت آن

بیانات در دیدار جمعی از مردم و خانواده )«.تند، همه اعتراف کردندنداش

 (    1۱/13/129۱، شهدا و ایثارگران

 دشمن و عسکریامام 

های دوران سختی و طاقت فرسایی را در زندانامام عسگری

عباسی گذراندند. در عین حال از این فرصت با توجه به شرایط به 
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کردند که در این اسالمی اقدام میترویج بیشتر دستورات و اصول 

 مسیر هدف اصلی یعنی انسان سازی محقق می شد.

حُبِسَ أَبُو مُحَمَّدٍ »توان به موردی اشاره کرد کهبه عنوان نمونه می 

عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ نَارْمَشَ وَ هُوَ أَنْصَبُ النَّاسِ وَ أَشَدُّهُمْ عَلَى آلِ أَبِی طَالِبٍ 

فَمَا أَقَامَ عِنْدَهُ إِلَّا یَوْماً حَتَّى وَضَعَ خَدَّیْهِ لَهُ وَ   لْ بِهِ وَ افْعَلْوَ قِیلَ لَهُ افْعَ

را نزد امام عسکری»، ...«کَانَ لَا یَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَیْهِ إِجْلَالًا وَ إِعْظَاماً 

طالب  زندانی کردند. او ناصبی بود و بر آل ابی« نارمش»علیّ بن 

باریان به وی سفارش کردند که بر حضرت گرفت. در  سخت می

سخت بگیرد؛ ولی هنوز یک روز از زندانی شدن امام نگذشته بود که 

ابن نارمش تحوّل یافت و چنان شد که از هیبت و عظمت امام چشم 

 (5۱8، ص1 )الکافی، کلینی، ج«. داشت از زمین بر نمی

هریک  هایی هستند کهدارای نشانهناامامباشد که قابل توجه می

 ها به ارمغان داشت. ها دنیایی از درس را برای انساناز آن

از طور که نیز این مقوله مطرح است هماندر مورد امام عسگری

فَقَالَ  تَذَاکَرْنَا آیَاتِ الْإِمَامِ»شده است که محمد بن عباس نقل

تُ أَنَّهُ حَقٌّ فَکَتَبْنَا نَاصِبِیٌّ إِذَا أَجَابَ عَنْ کِتَابٍ أَکْتُبُهُ بِلَا مِدَادٍ عَلِمْ

وَرَقٍ وَ جَعَلَ فِی الْکُتُبِ وَ بَعَثْنَا   مَسَائِلَ وَ کَتَبَ الرَّجُلُ بِلَا مِدَادٍ عَلَى
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إِلَیْهِ فَأَجَابَ عَنْ مَسَائِلِنَا وَ کَتَبَ عَلَى وَرَقِهِ اسْمَهُ وَ اسْمَ أَبَوَیْهِ فَدَهِشَ 

درباره ی نشانه های امام مذاکره »، « قَدَ الْحَقَالرَّجُلُ فَلَمَّا أَفَاقَ اعْتَ

کردیم یک ناصبی گفت: من نامه ای می نویسم بدون مرکب اگر 

کنم که او امام است. پس ما مسایلی را خدمت یقین می، جواب داد

ای بدون مرکب بر روی کاغذی نوشت حضرت نوشتیم آن ناصبی نامه

. خدمت حضرت فرستادیمها را ها گذارد و نامهو در میان نامه

ای نام آن ناصبی و نام پدر و حضرت مسایل را جواب داد و بر ورقه

مادرش را نوشت. آن ناصبی از دیدن آن بیهوش گردید وقتی که به 

ـ  388، ص 5۱ج مجلسی، بحاراالنوار، )«.هوش آمد به حق معتقد گردید

389) 

کریجعفر کذاب، برادر امام حسن عسهمچنین نقل شده است که 

که می خواست به ناحق، خود را امام معرفی کند، با حضور امام 

خوار و   زمان)عج( و اقامه نماز بر پیکر امام حسن عسکری

رسوا شد. از این رو، بیست هزار دینار برای خلیفه فرستاد و برای او 

خلیفه « ای امیر مؤمنان! مقام و منزلت برادرم را به من بده»نوشت:

و دشمنی با امام لبریز بود، ولی لب به حق گشود و  اگر چه از کینه

منزلت برادرت، حسن عسکری از طرف ما نیست، بلکه :»پاسخ داد 
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کوشیدیم قدر و منزلت او را از سوی خداوند است. ما همواره می

پایین آوریم، ولی به دلیل پاک دامنی، نیک رفتاری، دانش و 

نزد پیروان برادرت  شد. اگر توعبادتش، بر عظمت او افزوده می

همان ارزش را داری. به تأیید ما نیاز نداری و اگر چنین نیست، 

 (479، ص3.)کمال الدین و تمام النعمة، ابن بابویه،جکاری از ما برنمی آید

 امامدوران 

دیدند موجبات ستم و آزار پیشوایان در آن هنگام که میائمه

مناسب پیش آید تا فراهم شده در پی فرصتی بودند که موقعیتی 

دست به اصالح وضع عمومی ملت زنند. زیرا آن چنان که تاریخ 

توام با فشارها و خفقان دهد زندگی هریک از ائمهگواهی می

های عصر بوده است. ایشان تا سرحد امکان کوشیدند تا جمعیتی را 

طبق برنامه صحیح و اصلی اسالم تربیت نمودند که امروز به نام شیعه 

)امامت از دیدگاه اعتقاد دارند. گردند و به امامت ائمهمیقلمداد 

 (153تشیع، مظفر، مترجم: رهبر، ص

ای فاجعه انحرافات، مسلمانان را به طور عموم و شیعیان را به گونه

ها را ها و آزار  و اذیتکرد. آنان شدیدترین رنجخاص تهدید می

انی امام حسن )با خورشید سامرا: تحلیلی از زندگ متحمل می شدند

 (.197، طبسی، مترجم: جاللی، صعسگری
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حضور شیعیان در عراق، قبول نداشتن عباسیان باشد که قابل ذکر می

و ترس خاندان عباسی از والت امام عصر)عج( سبب تشدید این 

.)رک: با خورشید سامرا: تحلیلی از زندگانی امام حسن اختناق بود

 (19، طبسی، مترجم: جاللی، صعسگری

 

 سامرا کانون ارتباط

-ای به نام سامرا زندگی میدر منطقهامام عسگری و امام هادی 

پرداختند و به نوعی  کردند و در همان مکان به رسالت الهی خود می

 دامنه ارتباطی خود را با همه مردم حفظ کردند. 

حضرت هادی و »فرمایند:طور که مقام معظم رهبری میهمان

شهر سامرا، که در واقع مثل یک پادگان حضرت عسکری در همان 

سُرُّ »چنانی نبود؛ پایتخت نوبنیادی بود که  یک شهر بزرگِ آنـ بود

؛ سران و اعیان و رجالِ حکومت و به قدری از مردم عادی «من رأی

توانسته ـ  که حوایج روزمره را برطرف کنند، در آن جمع شده بودند

یای اسالم تنظیم کنند. وقتی بودند این همه ارتباطات را با سرتاسر دن

کردند.  کار می ها چه فهمیم این ما ابعاد زندگی ائمه را نگاه کنیم، می

ها مسائل نماز و روزه یا طهارت و بنابراین فقط این نبود که این
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با همان معنای اسالمیِ ـ «  امام»نجاسات را جواب بدهند؛ در موضع 

نظر من این بعد   به. زدند گرفتند و با مردم حرف می قرار میـ خودش 

بینید که حضرت هادی را  در کنار این ابعاد قابل توجه است. شما می

  چهل و دو سالگی ـ آورند و در سنین جوانی  از مدینه به سامرا می

رسانند؛ یا حضرت عسکری در بیست و  ایشان را به شهادت میـ 

حرکت ی  دهنده ها همه نشانرسند؛ این هشت سالگی به شهادت می

و شیعیان و اصحاب آن بزرگوارها در سرتاسر تاریخ عظیم ائمه

که دستگاه خلفا، دستگاه پلیسیِ با شدت عمل بود،  بوده. با این

گونه موفق شدند. غرض، در کنار غربت، این  اینحال ائمه درعین

 (3/3/1283)«. عزت و عظمت را هم باید دید

 

 اقدامات امام

پربرکتشان فعالیت های فراوانی را انجام در طول عمر امامان

-ای جدید رخ میبرهه عصر امام هادی و عسگریدادند. می

نماید که در آن اقدامات وسیع تری برای تمهید و زمینه سازی ورود 

شیعه به عصر غیبت انجام گرفت. این اقدامات در قالب هایی همچون 

یعنی اخبار و پیشگوئی  و ائمهدر راستای عملکرد پیامبر
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، تقلیل ارتباط مستقیم و نسبت به مهدی)عج( و غیبت آن امام

. )رک: تاریخ شودمشافهی با شیعیان و تقویت نهاد وکالت خالصه می

 (113عصر غیبت، پور طباطبایی، ص

هاى فشارها و مراقبتنیز با اوج  در دوران امام عسگری

اسى، اجتماعى و علمى هاى سیحکومت عباسى، یک سلسله فعالیت

داد که در جهت حفظ اسالم و مبارزه با افکار ضد اسالمى انجام مى

هاى علمى در دفاع از کوششتبیین اندیشه اسالمی و :عبارتند از

ایجاد شبکه ارتباطى ، ها و شبهات مخالفانآیین اسالم و ردّ اشکال

هاى سرُّى فعالیت، با شیعیان مناطق مختلف از طریق تعیین نمایندگان

تقویت و توجیه سیاسى ، حمایت و پشتیبانى مالى از شیعیان، سیاسى

استفاده گسترده از ت، رجال و عناصر مهم شیعه در برابر مشکال

آماده و  آگاهى غیبى براى جلب منکران امامت و دلگرمى شیعیان

سیره .)سازى شیعیان براى دوران غیبت فرزند خود امام دوازدهم

 (35۱ـ  349ی، ص، پیشوایپیشوایان

 

 آماده سازى دوران غیبت

جا که غائب شدن امام و رهبر هر جمعیتى، یک حادثه از آن

غیرطبیعى و نامأنوس است و باور کردن آن و نیز تحمل مشکالت 
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ناشى از آن براى نوع مردم دشوار مى باشد، پیامبر اسالم و امامان 

و افکار را براى پیشین به تدریج مردم را با این موضوع آشنا ساخته 

 .پذیرش آن آماده مى کردند

ترى یافت، زیرا امام -جلوه بیشاین معنا در زمان امام عسکرى

او را تنها به )عج( از یک طرف، با وجود تأکید بر تولد حضرت مهدى

داد و از طرف دیگر تماس شیعیان خاصّ و بسیار نزدیک نشان مى

-محدودتر و کمتر مىمستقیم شیعیان با خود آن حضرت روز به روز 

که حتى در خود شهر سامرُّاء به مراجعات و مسائل شد، به طورى

داد و شیعیان از طریق نامه یا توسط نمایندگان خویش پاسخ مى

بدین ترتیب آنان را براى تحمل اوضاع و شرائط و تکالیف عصر 

چنان که  ساخت وغیبت و ارتباط غیرمستقیم با امام آماده مى

این همان روشى است که بعداً امام دوازدهم در زمان خواهیم دید، 

غیبت صُغرى در پیش گرفت و شیعیان را به تدریج براى دوران 

 ( 339، پیشوایی، صسیره پیشوایان).غیبت کبرى آماده ساخت
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 درس هایی از مکتب امام حسن عسگری

در این قسمت از متن به اختصار به نمونه ای از سخنان گوهربار امام 

شود. که هر یک از این سخنان سرشار از اشاره می عسگری

 باشد.می معارف و علم الهی امام

 به سوی هدایت ...  .1

های جامعه به سمت خداپرستی و انسان سازی و هدایت انسان

بوده است که  عقایداسالمی از اهداف مهم انبیاء و ائمه معصومین

شده اند. در زندگی  های فراوان نیزدر این مسیر نیز متحمل سختی

نیز این امر از مهمات بوده است و ایشان نسبت به  امام عسگری

 اند.آن توجه وافر داشته

در این قسمت به ذکر نمونه ای از انسان سازی و ارشاد گمراهان 

 شود. اشاره می

حسین بن حسن بن جعفر بن محمد بن اسماعیل بن جعفر »

کرد. یک روز  رب خمر میکه در قم ساکن بود آشکارا ش الصادق

بن اسحاق اشعری که در قم وکیل  برای عرض حاجتی در خانه احمد

احمد بن اسحاق به او اجازه ی  د.بود آم امام حسن عسکری

پس از آن احمد  ت.ورود نداد، وی با حالت حزن به خانه خود برگش
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بن اسحاق برای انجام عمل حج به راه افتاد وقتی که به سامرا رسید 

آمد و اجازه ورود خواست، حضرت به او منزل امام عسکریدر 

اجازه نداد، احمد بن اسحاق گریه ی زیادی نمود و التماس کرد تا 

حضرت به او اجازه داد. وقتی که خدمت حضرت شرفیاب شد، 

که من از شیعیان و دوستان  ا اینیعرض کرد: یابن رسول اهلل

مودید؟ حضرت فرمود: شما هستم چرا مرا از تشرف حضورتان منع ن

ات راندی احمد بن که تو پسرعموی ما را از در خانه برای این

ام اسحاق گریه کرد و سوگند یاد نمود که من او را از ورود به خانه

منع ننمودم مگر برای اینکه از شرب خمر توبه نماید. حضرت فرمود: 

که باید آنان را گرامی  راست گفتی ولی چاره ای نیست جز این

احترامی نمود و تحقیر کرد ها بیداشت و احترام نمود، نباید به آن

زیرا به ما منسوبند اگر آنان را مورد اهانت قرار دهی از زیانکاران 

خواهی بود. وقتی که احمد به قم برگشت بزرگان به دیدن او آمدند 

حسین بن حسن نیز همراه آنان بود، وقتی که چشم احمد به او افتاد 

و دوید و از وی استقبال نمود و به او احترام کرد و او را در به طرف ا

صدر مجلس نشاند. حسین از کار احمد در شگفت شد و این کار را 

از او بعید دانست. از سبب کار احمد بن اسحاق پرسید، احمد جریان 
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را نقل نمود، وقتی حسین آن را شنید میان خود و امام عسکری

شد و توبه نمود، به منزل برگشت،  از اعمال زشت خویش پشیمان

شراب ها را ریخت و ابزار آن را شکست و از پرهیزکاران و صلحا و 

عابدان گردید و مالزمت مساجد را اختیار نمود و بیشتر اوقات خود 

را در مسجد به سر می برد تا وقتی که از دنیا رفت و نزدیک قبر 

ج مجلسی، بحاراالنوار، ). «دفن گردیدحضرت فاطمه معصومه

  (234و  232، ص 5۱

 برترین ها .2

به مکارم اخالقی فراوان بوده است از این رو خود  اهتمام ائمه

به عنوان نمونه ای کامل در این زمینه از فضایل سرشار بودند و 

  نسبت به رعایت آن توسط شاگردان و یاران توصیه موکد داشته اند.

که در آن حضور  و فضایینیز با توجه به شرایط  عسگری امام

داشتند نسبت به این مقوله توجه داشتند از این رو در سخنی گوهر 

أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ أَعْبَدُ النَّاسِ مَنْ أَقَامَ » بار فرمودند: 

اً مَنْ عَلَى الْفَرَائِضِ أَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ تَرَکَ الْحَرَامَ أَشَدُّ النَّاسِ اجْتِهَاد

پارساترین مردم کسی است که در شبهات توقف  »، «تَرَکَ الذُّنُوبَ 

کند، عابدترین مردم کسی است که واجبات را به جا آورد، زاهدترین 
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مردم کسی است که از حرام خودداری می کند و کوشاترین مردم 

،  ابن شعبه حرانى تحف العقول، «.)کسی است که گناهان را ترک می کند

 (489ص

 هدیه پیامبر .3

و خاندان پاکش مملو از خیر، برکت و نیکی برای امت پیامبر

مسلمان می باشند. در منابع متعددی نسبت به برکات حضوراهل 

در میان مردم اشاره شده است که گستره آن تنها به زندگی  بیت

 شود. فردی و اجتماعی و زندگی دنیوی خالصه نمی

اخروی و جاودانه انسان را پوشش می بلکه آثار و برکاتش زندگی 

دهد و به نوعی انسان را در مسیر تعالی سوق می دهد. قابل توجه 

باشد و در باشد که برشماری تمام آثار و برکات امکان پذیر نمیمی

 این نوشتار مجال پرداختن آن نمی باشد.

در این راستا از باب نمونه به سخن کوتاهی از امام عسگری

وَ تِلَاوَةَ   أَکْثِرُوا ذِکْرَ اللَّهِ وَ ذِکْرَ الْمَوْتِ»... فرمایند:د که میشواشاره می

فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَشْرُ  الْقُرْآنِ وَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِیِّ

بسیار به یاد خدا و به یاد مرگ باشید، قرآن را زیاد  »، ...«حَسَنَاتٍ 
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زیرا صلوات بر ، تالوت کنید و صلوات بر پیامبر را بیشتر انجام دهید

 (488، ص ابن شعبه حرانى )تحف العقول، «. پیامبر ده حسنه دارد

 قائم آل محمد بشارت به نشانه های .4

دی از در روایات متعد گبشارت به ظهور و قیام قائم آل محمد

نقل شده است. این بشارت در قالب های متعددی بیان شده  ائمه

است که هر یک مؤید معارف فراوانی می باشد. من جمله این 

روایات، نقلی می باشد که در کتاب کمال الدین ابن بابویه آمده است 

 و در ذیل به آن اشاره می شود.

بودم و عسکرىمن از خدمت گزاران امام » مى گوید:  ابواألدیان

نامه هاى آن حضرت را به شهرها مى بردم. در مرضى که امام با آن 

از دنیا رفت، به خدمتش رسیدم. حضرت نامه هایى نوشت و فرمود: 

مى برى، پانزده روز در سامرُّاء نخواهى بود،  «نمدائ» این ها را به

روز پانزدهم که داخل شهر شدى، خواهى دید که از خانه من ناله و 

 .ون بلند است و جسد مرا در محل غسل گذاشته اندشی

گفتـم: سـرور من! اگـر چنیـن شـود، امـام بعـد از شمـا کیست؟ 

فـرمـود: هـر کس که پاسخ نامه ها را از تو بخواهد. عرض کردم 

نشانه بیش ترى بفرمایید. فـرمـود: هر کس بر جنازه من نماز گزارد، 
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انه دیگـرى بفرمایید. فرمود: هر قائم بعد از من او است. گفتم: نش

کس از آن چه در میان همیان )کمربند( است خبر دهد، او امام بعد از 

من است. هیبت و عظمت امام مانع شد که بپرسم: مقصود از آن چه 

 در همیـان است چیست؟

بردم و جواب آن ها را  «نمدائ»من نامه هاى آن حضرت را به

اء شدم، دیدم همان طور که امام گرفته و روز پانزدهم وارد سامرُّ

فرموده بود، از خانه امام صداى ناله بلند است. نیز دیدم 

)کذُّاب( در کنار خانه آن حضرت نشسته و گروهى  «جعفر» برادرش

از شیعیان، اطراف او را گرفته به وى تسلیت و به امامتش تبریک 

گر من از این جریان یکُّه خوردم و با خود گفتم: ا(!!) گویندمى

امامت عوض شده است، زیرا من با چشم  جعفر امام باشد، پس وضع

خورد و قمار بازى مى کرد و اهل خود دیده بودم که جعفر شراب مى

تار و طنبور بود. من هم جلو رفته و رحلت برادرش را تسلیت و 

 !امامتش را تبریک گفتم، ولى از من چیزى نپرسید

، بیرون آمد و به جعفر گفت: خادم خانه امام «عقید» در این هنگام

جنازه برادرت را کفن کردند، بیایید نماز بخوانید. جعفر وارد خانه 
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معروف  «حسن بن على و سمّان .شد. شیعیان در اطراف او بودند

 .پیشاپیش آن ها قرار داشتند« سلمه» به

را کفن عسکرى امام وقتى که به حیاط خانه وارد شدیم، جنازه

گذاشته بودند. جعفر پیش رفت تا بر جنازه امام کرده و در تابوت 

نماز گزارد. وقتى که خواست تکبیر نماز را بگوید، ناگاه کودکى 

بیرون آمد و لباس جعفر راگرفت و او را کنار کشید و گفت: عمو! 

کنار برو، من باید بر پدرم نماز بخوانم. جعفر، در حالى که قیافه اش 

 کودک بر جنازه امام نماز خواند ودگرگون شده بود، کنار رفت. آن 

  .حضرت را در خانه خود در کنار قبر پدرش امام هادى دفن کردند

بعد همان کودک رو به من کرد و گفت: اى مرد بصرى! جواب نامه 

ها را که همراه تو است، بده! جواب نامه ها را به وى دادم و با خود 

جواب نامه ها(، حاال گفتم: این دو نشانه )نماز بر جنازه، و خواستن 

فقط همیان مانده. آن گاه پیش جعفر آمدم و دیدم سر و صدایش بلند 

که حاضر بود به جعفر گفت: آن کودک کى بود؟!!  حاجز وشاء .است

-خود ادعاى امامت مى او مى خواست با این سؤال جعفر را )که بی

-نمىکرد( محکوم کند. جعفر گفت: واهلل تا به حال او را ندیده ام و 

آمدند و از امام  قم در آن جا نشسته بودیم که گروهى از اهل !شناسم
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پرسیدند و چون دانستند که امام رحلت فرموده عسکرى حسن

-است، گفتند: جانشین امام کیست؟ حاضران جعفر را نشان دادند. آن

ها ها به جعفر سالم کرده تسلیت و تهنیت گفتند و اظهار داشتند: نامه

-اند و پول ها را چه کسانى نوشتهایم، بفرمایید: نامهآوردههایى و پول

قدر است؟ جعفر از این سؤال بر آشفت و برخاست و در ها چه

کرد، گفت: این ها از ما انتظار هاى خود را پاک مىکه گرد جامهحالى

دارند علم غیب بدانیم!! در این میان خادمى از خانه بیرون آمد 

کس و فالن کس است و در همیان هزار دینار  وگفت: نامه ها از فالن

 .انداست که ده تا از آن ها را آب طال داده

نمایندگان مردم قم نامه ها و همیان را تحویل داده و به خادم گفتند: 

)کمال الدین و «. هرکس تو را براى گرفتن همیان فرستاده، او امام است

 (473ـ  475، ص3، ج تمام النعمة، ابن بابویه

 امت صاحب الزمان)عج(ام .5

همان طور که در منابع روایی و تاریخی آمده است. تشکیل نهاد 

شروع شد و  ای خاص و در زمان ائمهدر برهه وکالی ائمه

مشهود شد. یکی از وکالی گسترش آن در زمان امام عسگری



80 
 

بود. وکال مسئول پاسخ به سواالت شیعیان،  احمد بن اسحاقایشان 

 دریافت وجوهات و ... بودند. 

در شهر سامراء به محضر حضرت عسکری احمد بن اسحاق 

که لب به سخن بگشاید و در مورد جانشین  شرفیاب شد. قبل از این

ای احمد بن »فرمود: آن حضرت سؤال کند، امام حسن عسکری

لقت عالم تا امروز زمین را خالی از اسحاق! خداوند متعال از اول خ

حجت قرار نداده است و تا قیامت هم خالی نخواهد گذاشت، حجتی 

کند و به سبب او که به واسطه او گرفتاری ها را از اهل زمین دفع می

شود و به میمنت وجود وی برکات نهفته در دل زمین باران نازل می

 .سازدرا آشکار می

هلل! حجت خدا بعد از شما کیست؟ حضرت احمد پرسید: یابن رسول ا

ای بعد کودکی سه ساله را که رخسارش به درون خانه رفت و لحظه

درخشید، در آغوش گرفته و بیرون آورد همچون ماه شب چهارده می

ای احمد بن اسحاق! اگر در نزد خداوند متعال و ائمه »و گفت: 

دادم. این میمقامی واال نداشتی، فرزندم را به تو نشان ن اطهار

است و همین کودکی است کودک هم نام و هم کنیه رسول خدا

 که از ظلم مملو گردید، پر از عدل خواهد کرد. که زمین را بعد از آن
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ای احمد بن اسحاق! فرزندم همانند خضر و ذوالقرنین است. به خدا  

سوگند او غیبتی خواهد داشت و در زمان غیبت، غیر از شیعیان ثابت 

 .قدم و دعا کنندگان در تعجیل فرجش، اهل نجات نخواهند بود

ای هست که مطمئن شوم پرسید: سرورم! آیا نشانه احمد از امام

 است؟ محمد این کودک همان قائم آل

أَنَا بَقِیَّةُ اللَّهِ فِی » در این هنگام کودک لب به سخن گشود و گفت:

أَرْضِهِ وَ الْمُنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِهِ فَلَا تَطْلُبْ أَثَراً بَعْدَ عَیْن یَا أَحْمَدَ بْنَ 

من آخرین حجت خدا در زمین او و انتقام گیرنده از »،« إِسْحَاق

احمد ابن اسحاق! وقتی حقیقت را با چشم خود دشمنان او هستم. ای 

 «.دیدی، دیگر نشانه ای مخواه

که توانسته بود هم پاسخ سؤال خویش را دریافت کند و  احمد از این

اش هم آخرین سفیر الهی را زیارت نماید، سرور و شادی در چهره

 (34ـ  32، ص53 )بحار األنوار، مجلسی، ج «.زدموج می

 

 امامتعریفی از واژه 

 (13۱، ص1 ، قرشی، ج .)قاموس قرآنامام در لغت به معنی پیشوا می باشد

آورده اند که به معنی کسی است که « امام»همچنین در تعریف واژه 
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نماید که ممکن است حق یا انسان به قول و فعل و نوشته او اقتدا می

هانى، ، راغب اصف )مفردات ألفاظ القرآن.باشدباطل باشد و جمع آن ائمه می

 ( 87ص

گونه که در سوره بقره در قرآن نیز به این مقوله پرداخته شده است آن

وَ إِذِ ابْتَلىَ إِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِکلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ  قَالَ »آمده است که 

قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِى  امًا قَالَ وَ مِن ذُرِّیَّتىِجَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَ إِنىّ

و وى  را پروردگارش با کلماتى بیازمودو چون ابراهیم »، «ینَالظَّالِمِ

من تو را پیشواى »آن همه را به انجام رسانید، ]خدا به او[ فرمود: 

فرمود: « از دودمانم ]چطور[؟»[ پرسید:  ]ابراهیم« مردم قرار دادم.

 (134)بقره/«. رسد پیمان من به بیدادگران نمى»

آیه و سایر آیات مشابه نکاتی را عالمه طباطبایی ذیل تفسیر این 

اند که ذیل مقوله امام و امامت قرار گرفته است که مطرح کرده

، خالی اماموند، معصومیت امامت از طرف خداعبارتند از: جعل مقام 

نبودن زمین از وجود امام، آگاه بودن به اعمال بندگان، علم به 

، و این که ر باشدامام باید مؤید از طرف پروردگاها، مایحتاج انسان

با وجود امام کسى پیدا شود که از نظر فضائل نفسانى ما محال است 

)رک: ترجمه تفسیر المیزان، طباطبایی، مترجم: موسوی .فوق امام باشد

 (413ـ  415، ص1همدانی، ج
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از نکات این آیه می توان به این که امامت عهد خداوند است و این 

در  .)امامت و عصمت امامانداشت عهد به ستمکاران نمی رسد، اشاره

 ( 21قرآن، کاردان، ص

 

 وجود امام

امام شناسی از مهم ترین بحث های زیر بنایی مکتب تشیع است که 

تکوینی انسان و  در آن از نقش امام در حیات دینی سایر و حتی

 (14ـ  12. )پرتو والیت، معرفت، تدوین: خطاط، صشودجهان بحث می

امامت و والیت از مهم ترین مسائل حیاتی است از آن جا که مساله 

و با شناخت این واقعیت تمام جهات استعدادیه انسان در مدارج و 

معارج کمال رشد و نمو می کند. با عدم شناخت و پیروی نکردن از 

این حقیقت استعدادها و قابلیت ها همه در مسیر انحراف قرار گرفته 

 (1ص ،1.)امام شناسی، حسینی طهرانی، جاست

» ... این گونه نقل شده است  فلسفه امامت از دیدگاه امام رضا

قَدْراً وَ أَعْظَمُ شَأْناً وَ أَعْلَى مَکَاناً وَ أَمْنَعُ جَانِباً وَ أَبْعَدُ   الْإِمَامَةَ أَجَلُ  إِنَ

وْ یُقِیمُوا إِمَاماً غَوْراً مِنْ أَنْ یَبْلُغَهَا النَّاسُ بِعُقُولِهِمْ أَوْ یَنَالُوهَا بِآرَائِهِمْ أَ

زیرا منزلت امامت بزرگتر و شان آن عظیم تر و »، «بِاخْتِیَارِهِمْ...

جایگاه آن عالی تر و موقعیت آن منیع تر و عمق آن وسیع تر از آن 
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است که عقول بشری به آن راه یابد و آراء مردم به آن دست یابد و 

 (199، ص1)الکافی، کلینی، ج«. بتواند امام را انتخاب کند

با توجه به این سخن گوهر بار مردم نمی توانند امام را انتخاب نمایند 

و این امر اختصاص به زمانی ندارد که سطح فکری مردم پایین است 

بلکه برای همیشه و گرچه سطح فکری آن ها رشد یافته باشد باز هم 

ست هند زیرا امامت مقام رفیعی امردم نمی توانند این کار را انجام بد

رسالت را همانند است باید نقش ه چون جانشین پیامبرک

به خوبی ایفا نمایند و از همه مهم تر این که این پیامبر

.)انسان کامل و معرفت جانشینی اعتباری نیست بلکه الهی و حقیقی است

، امام و امامت در کلمات درر بار حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا

 (53ـ  5۱طباطبایی، ص

وجود حضرت حجت)عج( در درجه اول برای اثبات و بقاء بنابراین 

جهان هستی ضرورت دارد. از طرف دیگر هر چند حضرت در پس 

پرده است اما بر کارهای انسان نظارت دارد و از راه های غیر 

مستقیم به بندگان کمک می کند. بنابراین وجود حضرت)عج( از دو 

ت جامعه انسانی ضرورت جهت یعنی پاسداری از شریعت و امنی

 (43ـ  41. )پرتو والیت، معرفت، تدوین: خطاط، صدارد
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 اما انتظار ...

حالتی است که از ترکیب ایمان و اعتقاد به مبانی دین و والیت امام 

زمان)عج(، شوق و عالقه به ظهور و حکومت و زیست و همراهی با 

گرفته و توجه به نقص و فساد  و تباهی آن سرچشمه  اهل بیت

در وجود انسان شعله می کشد و انواع دگرگونی را ها را در حاالت 

قلبی، اندیشه و آمال انسانی، رفتار فردی و تالش اجتماعی انسان 

 (352، ص1)امامت و مهدویت، صافی گلپایگانی، ج ایجاد می نماید.

الْحَمْدُ لِلَّهِ » همان گونه که در فرازی از دعای افتتاح آمده است که 

وَ یُنَجِّی الصَّادِقِینَ وَ یَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِینَ وَ یَضَعُ   الْخَائِفِینَ  ذِی یُؤْمِنُالَّ

 را که خدا پاسس »، «وَ یَسْتَخْلِفُ آخَرِینَ مُلُوکاً  الْمُسْتَکْبِرِینَ وَ یُهْلِکُ

بیمناکان را ایمنی و شایستگان را رهایی می بخشد و مستضعفین را 

بلند می گرداند و مستکبرین را فرو می کشاند و پادشاهانی را هالک 

)تهذیب األحکام، «. می کند و دیگران را به جای آن ها می نشاند

 (11۱، ص2، ج طوسى

در فرهنگ شیعی هدایت و عدالت فراگیر جهان، آرزویی گره خورده 

است. این  به نهضت مهدوی و ترجمانی از قیام قائم آل محمد
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آرزو آرمان مقدسی بوده که شیعه هماره از میان سنگالخ ها و از دل 

به جلو  را به امید پیوستن به منجی بشریتکوره راه ها بر کشیده و او 

)دانشنامه امام مهدی)عج( بر پایه قرآن و حدیث، محمدی ری .رانده است

 (12ص، 1شهری، ج

در کتب اساطیر نیز به ظهور منجی اشارات بسیاری رفته است و در 

هر حال در هر دین و مذهبی به نوعی اعتقاد به منجی آخر الزمان 

دارد و جالب این که تمام تعبیرات کتب آسمانی موجود به نوعی با 

مشخصاتی که از بقیه اهلل االعظم در شیعه اثنی عشری وجود دارد، 

 (14، ص1)نجم ثاقب در احوال امام غایب)عج(، نوری، ج .کندتطبیق می

 

 غروب سامرا

سالگی در سامرا  38 و در سن 33۱در سال  امام حسن عسکری

. به شهادت رسید و کنار مرقد پاک پدرش به خاک سپرده شد
  (223، ص3)اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العباد، مفید، ج


