
  

  
  
  

 

  

  

  
  

  

 

  

  سبک آموزش دینی امام سجاد(ع)

  *پور معینیمسعود 

 **سیدمحمدمهدي موسوي

  چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی سبک آموزش دینی امام سجاد(ع) انجـام شـد و در پـی    

بـه ایـن منظـور از روش    ؛ »آن حضـرت بـود  الگـوي آمـوزش دینـی    « تبیین راهبـردي 

توصیف و تحلیل نظريِ سخنان آن امام(ع) (صحیفه سجادیه و رساله حقوق) استفاده 

) در هـر شـرایط، الزم اسـت کـه     1شد. از دستاوردهاي این پژوهش عبـارت بـود از:   

آموزي به تناسبِ همان شرایط شکل گیرد و تعطیل نشود (جهـل، اختنـاق و یـأس     دین

) محتوا، باید طبق نیاز جامعه ارائه شود (امام 2زواي امام(ع))؛ مردم، فساد حاکمان، ان

به اموري؛ مانند عدالت، قیامت، قبر، حقوق افراد نسبت به یکدیگر، حقوق محیط زیست، 

فقه، خانه و خانواده، مسائل عمیق اخالقی و عرفانی، امر به معروف و نهـی از منکـر...   

هـاي ممکـن سـود جسـت      از همـه روش ) به لحـاظ روش آمـوزش، بایـد    3پرداختند)؛ 

ــه مناجــات و دعــا، آمــوزش   ــرو از میــان مستضــعفان، ارائ ــاري (تربیــت نی هــاي رفت

  گرا). هاي گفتاري با زبان توده مردم، زبان عاطفی و فطرتریزي شده، آموزش برنامه
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  مقدمه

، (ع)یـامبر ، در مقابل شهادت سبط پ(ص)گذشت پنجاه سال از رحلت رسول خدا با

امـام چهـارم    یطی،شـرا  یندر چنـ  ؛صورت نگرفـت  یدر جامعه اسالم یمقاومت خاص

 یـل ذ يهـا  یفـه در دوره امامـت بـا خل   او .یدبه امامت رس (ع)ینبن الحس یحضرت عل

 یـۀ معاو )3 ؛)ق73ـ61(زبیر   بن  عبداهللا )2 ؛)ق64ـ  61(معاویه  یزید بن )1دوره بود:  هم

مـروان    بن  عبدالملک )5 ؛)ق65از سال  نه ماه(حکم   بن  مروان )4 ؛روز) چهل(یزید   بن 

  .)234، ص1392، (پیشوایی )ق96ـ86(عبدالملک   ید بنول .6 ؛)ق86ـ65(

 ریزي جامعه اسالم را به عهده داشت، به برنامه يراهبر یفهکه وظ (ع)سجاد حضرت

 يو چند سال امامـت، تحـول جـد    یس یط یمشغول شد و در جامعه اسالم یتو فعال

، چگونـه و بـا   (ع)است که امام سـجاد  یناحاضر در پژوهش  یاصل پرسش .کرد یجادا

  کرد؟ یجادتحول ا یدر جامعه اسالم هایی استفاده از چه روش

بـر   یقیاز موارد، غلبه عم یاريدر بس ،هاي غیراسالمی سبک زندگیدر جامعه ما نیز 

 امامان میراث ینیبازببراي  یان،م یندر ا .اند کرده یدابرآمده از اسالم ناب پ یسبک زندگ

از آن تـا   اسـت (ع) الزم امام سجاد یآموزش يراهبردها یبازشناس(ع)؛ ازجمله، معصوم

 يبـرا  ینیمطالعـه پسـ  ین، پژوهش حاضـر یـک   مند گردیم؛ بنابرا راهبردها در عمل بهره

 یاياح يجامعه برا سازي آماده در (ع)سجاد امام یآموزش هاي استخراج راهبردها و روش

  است. یاسالم یسبک زندگ

  (ع)دوران شروع امامت امام سجاد شرایط

حفـظ قـدرت و    يبـرا آنـان   بـود.  یـان شروع عصر خشونت آشکار امو یزید،عصر 

 نـد کرد یراسـ  را و خـانواده او رسـاندند  بـه قتـل   را  (ص)فرزند رسول خـدا  ،حکومت

نظـر   ریـ ز) و 304، ص2، جتا ی، بی(اربل جاسوسان یتفعال؛ )165، ص1392یشوایی، (پ

کـه   یبسـا دشـمن   پـس چـه  «: است شده بیان ینچن یفهصح 49 يدر دعا، (ع)بودن امام

 يهـا  کـرده...، چشـم   یـز ت یمخـود را بـرا   یـغ و دم تیده اش را بر من کش یدشمن یرشمش

کـه بـا مکـر خـود      یسرکشـان  یار... پس چه بسـ خوابند یجاسوسانش در اطراف من نم

 بر را جاسوسان اند و ها آماده کرده یسهمن دس يوادارند و برا یمرا به سرکش خواهند یم
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   1.»کنند یداپ یو لغزش فرصتی اند، تا گماشته حفاظت و مواظبت به من

 يفضـا  یـن ا بـرود.  (ع)امـام  بـه حضـور  کـه   کـرد  ینمـ  تآجر یکس یط،شرا ینبا ا

دور  یابـان، و ب یهرا در باد یمدت شد که حضرت موجب یحت ،ترسپر از و آلود  اختناق

  .)449، ص2، جق1385یر، اث (ابن کند یزندگ ،از جماعت

: کنـد  یم یفتوص ینچن رابد زمانه  یطو شرااز امام مردم  گردانی روي (ع)امام سجاد

، الحدیـد  ابـی  (ابـن  »کـه مـا را دوسـت بدارنـد     یستندنفر ن یستب ینهتمام مکه و مددر «

یط شـرا  یـز ن (ع)امام صـادق  .)143، ص46، جق1403، ی؛ مجلس104، ص4، جق1404

 (ع)یناز حسـ  پـس «کـرد:   صـویر ت گونه ینرا ا (ع)یدالشهداءاز شهادت حضرت س پس

ینـی،  (کل تا هفت نفر آمـده اسـت   یاتروا یکه در بعض» سه نفر مگر ،شدند مردم مرتد

  .)64، صق1413ید، ؛ مف380، ص2، جق1407

یفـه  بـر خل  (ع)ینو شـورش امـام حسـ    ينشـان دادن گناهکـار   يبرا يامو تبلیغات

 یـب تخر ضـمن در منابر،  ی(ع)یرالمؤمنین علو لعن ام ) و سب54، صق1425 ی،(عامل

 یـن ا از يض حکومت اموبغ ةدهند اطالع، نشان یدر نظر عوامِ ب (ع)تیاهل ب یتشخص

 ینهبغض و ک یندر شمول ا ،خانواده ینبه ا نزدیکی ن مطلب بود کهیا يایگوخانواده و 

 یـه مـالزم تق  يبه طور جـد  (ع)شد که امام سجاد موجبفضا   ینا، ینهمچن ؛قرار دارد

 نکـرد  یـت حما یبـه شـکل رسـم    صـورت گرفـت،   یعهکه به نام ش ییها یامد و از قوش

  .)367، ص6، جق1417ي، ؛ بالذر441، ص4، جق1387ي، (طبر

، به همراه نام برده يها یتدوره موفق شده بود با فعال یندر ا يدستگاه امو ،در واقع

، 1، جق1425 ی،عــاملر.ك: ( یثحــد نوشــتنمنــع و  مــردم انیــمدر  یــثجعــل احاد

بـه اهـل    يبنـد یپادر اکـرام و   (ص)اسـالم  یـامبر پ یحصح ةیرس يجا به ،)138ـ121ص

 یانبه پا (ع)تیکه کار اهل ب بپندارد گونه یندور کند و ا آنان، مردم را از اطراف (ع)تیب

 (ع)ینپـس از شـهادت امـام حسـ     امویان. )41، ص1391، ییآقا یدري(ح است یدهرس

 ینـده رعب و وحشت فزا یجادو ا یآثار روان آوردند. يها رو آشکارا به شکستن قداست

بـاب گنـاه   ، فـرو ریخـت   یعمـوم  يیاح .حاکم شدي محدوده حکومت امو سراسردر 

ها، مطربان و اهل لهو و لعب بـه مکـه و    رقاصه یللهو و لعب با گس ي، فضاگشوده شد

                                                   
... و کَم منْ باغٍ بغَانی بِمکَایِـده، و نَصـب لـی     ... و لَم تَنَم عنِّی عینُ حرَاسته  فَکَم منْ عدو انْتَضَى علَی سیف عداوته. 1

 ،هتایرِع کَّلَ بِی تَفَقُّدو و ،هایِدصم شَرَك.هتفَرِیسۀِ لازِ الْفُرْصهانْتظَاراً لانْت هتطَرِیدعِ لبالس اءإِضْب أَ إِلَیأَضْب و  
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بـاز شـدن   ) و 54، ص9، جق1415ی، (اصـفهان  از واقعه حره ، پسگسترش یافت ینهمد

 یـد )، مؤ42، ص1386ي، (عسـکر  و طـائف  ینـه مد ،غنـا و رقـص در مکـه    يها مدرسه

 یاسـالم  يهاخالف سنت و دستور يفضا یجادرواج فساد و ا يبرا یانامو یزير برنامه

در دسـت  از شـام بـه تمـام منـاطق     ینی، د یلمردم از معارف اص يخبر یب سیاست بود.

ـ  از یبرخ یحتبه طوري که  ؛کرد یداپ یتسرا يامو حکومت هاشـم در زمـان    یافراد بن

. )55، صق1425ی، (عـامل  آورنـد  جا هچطور نماز بخوانند و حج ب دانستند ینم (ع)امام

ـ    یثجعـل حـد   ، سیاسـت مردم يخبر یکنار رواج فساد و ب در ی، توسـط عالمـان دولت

 (ص)رسول خـدا  یثاحاد يجا بهیلیات رواج اسرائ ،منصب يدارای و رسم ییسرا قصه

  .)121ـ138، ص1، جق1425 ی،(عامل اجرا شدنیز 

و  یـدگان برگز«: کنـد  یوصـف مـ   ینچنرا اوضاع  ینا یفهصح 48ي در دعا حضرت

کتاب تـو   ،یافته ییرکه حکم تو را تغ یر حالد ؛اند الحق شده تو مقهور و مسلوب يخلفا

  .»ینندب یرا متروك م یامبرتپ يها شده و سنت یفواجبات تو را تحر ،را مطرود

 ئلمسا ینعصر امامت با ا يدر ابتدا (ع)که امام سجادشود گفت  به طور خالصه می

  : رو بود روبه

 یـق اسـالم از طر  یحاز معارف صح يخبر یب )2(ع)؛ تیدور شدن مردم از اهل ب) 1

رواج فسـاد در مکـه و    )3 ي؛و پرورش عالمان دربـار  یثجعل حدیث، منع کتابت حد

حضرت امام ئل، مسا ینتوجه به ا با. یاز رحمت اله يو دور یأس يفضا یجادو ا ینهمد

 هاي یاستگرفت، تا س یشپ در یپنهان را به شکل اسالمیآموزش  یاستس یزن (ع)سجاد

   آوریم. می ینهزم یندر ارا حضرت هاي  یت. فعالیندازدرا از کار ب یهام یبن یانحراف

  هاي امام سجاد براي حفظ اسالم سیاست

  (ع)تیبه اهل ب یکیشناخت و نزد مردم به منظور آموزش .1

گذاشت که عبارت  سر را پشت یمراحل ،مهم ینادادن انجام  با هدف (ع)سجاد امام

  : از بودند

  یرشپذ يو آماده کردن مردم برا يساز مقدمه الف)

 یمیانجام داد که تقابل مسـتق  »یهادع يالقا« یقرا از طر يساز مقدمه ینا (ع)حضرت
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بـا  گـاه   یچمردم از خدا بـود، هـ   يطالب دور ،با حکومت نداشته باشد. اگرچه حکومت

ـ  ؛یدو او را نخوان یدکه به سمت خدا نرو گفت ینمصراحت  ـ بـه دل  ،نیهمچن  نکـه یل ای

 ینـوع و  یاسـت از س يو خـود حکومـت، دور   ماز مـرد  یاريبسـ  گمانبه  یهظاهر ادع

از  یاعتراض ،نیبنابرا ؛داد یها را کاهش م یتها و حساس واکنشیاست، دن در ینینش گوشه

  .شد ینم (ع)جهت به حضرت ینا

حکومت، دعاها در نداشتن اعتراض ز ییه و نادع ةدربار یدگاهد ینهم سبب وجودبه 

 یژگـ یوو  رسـید  یجامعـه مـ   يهـا  همـه گـروه  کرد، به دسـت   یم یدامردم رواج پ انیم

ـ ترت نیبـد  ؛همه افراد را داشت يبرا يفطر یداريآموزش و ب ي،ریپذ فهم  حضـرت  ،بی

 يبـرا  ن اقدامیبهتر را توسط دعا یگرفتن روش آموزش مخف یشو پ یهادع يبحث القا

 یانحرافـ و  یمخفـ  يهـا  در تقابل بـا آمـوزش  خود، نظر اهداف مد یرشپذ يساز نهیزم

  .دانست یم یهام یبن

 و موضـع  یـه ادع رشیپـذ بـودن   یعمـوم  د درنظر داشت کـه مسـئله  ین نکته را بایا

توجـه   یـد با یـز ن هاست که امـروز  یموضوع مهم یشیهر گرا دردر مقابل دعا،  نگرفتن 

 وداننـد   یمـ  یتـه مدرن یژگـی را و یسـبک زنـدگ   ی،غرب یشمنداناند .به آن داشت يجد

گیـدنز،   (آنتونیپندارند  یآنان م یانتخاب یسبک زندگ یروزانه افراد را تجل يعملکردها

هـم بـا    و کننـد  یمـ  یـزي ر جامعه خود برنامـه  براي همآنان  ،نیبنابرا ؛)120، ص1383

 هاآن بر یطرهکه قصد س پردازند یم یدر جوامع یتهمدرن يبه القا ی،تهاجم فرهنگ یاستس

پنهـان و نـرم و بـه دور از     هـایی  خود را در قالب زندگی سبک ،بیترت نیبد و دارند را

هم از ابتـدا بـه    یهام یبن که ، چنانستین یديکار جد ینالبته ا ند.هد یمآموزش  برخورد،

  امر مبادرت کرده بودند. ینهم

 ياسـت کـه اثـر    یعبا بـرد وسـ   يریدرگدور از  هنرم و ب يا یوهدعا، ش از راه آموزش

خـود را صـاحب حـق     ،مـا کـه افـراد    يدر جامعه امروز پس ؛ماندگارتر خواهد داشت

ی، اسـالم  یالقا و آموزش سبک زندگ ي،ساز مقدمه يبرادانند،  یم یانتخاب سبک زندگ

  داشته باشد. یديخوب و مف اربردک تواند می کرد، عمل (ع)سجاد گونه که امام همان

 یتیاسـالم، فعـال   يها معارف و ارزش یرشپذ يو آماده کردن مردم برا يساز مقدمه

و  یتجامعه احساس مسـئول  یسرنوشت فرهنگ يکه برا ییاتاق فکرها در یداست که با

، داشـت راه  یـن در ا (ع)که حضرت سجاد یريبا توجه به هدف و سکنند،  یم يدلسوز
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به صـورت   یدبرنامه با ینگام به گام ا دادن ت و انجامیفعال يهدفمند شود. یزير برنامه

 یلهبه وس یدبااسالمی معارف  ،این اساس بر ؛شود یريالگوگ (ع)حضرت یتاز فعال يجد

شناساندن معارف  ي، براودش یینمردم تب باشند) برايشده  یلبه زبان روز تبد(که  یهادع

بـر   یـه بـا تک  يموعظه فطر ةشیو ،و انحراف يخبر یرفع بنیز به منظور اسالم و  یحصح

معارف  یادآوريبر  یشترکه ب یرد؛ امريدر دستور کار قرار گ يجد یعنصر تکرار به شکل

   .دارد یو کمتر جنبه استدالل متمرکز است

   (ص)شناساندن رسول خداب) 

 يو ینانو جانشـ  (ص)رسول خـدا  یتتوجه به دور شدن مردم از شناخت شخص با

 یتبـه شناسـاندن مقـام و شخصـ     یـه ادع از ییفرازهـا  ،)121، ص1ج ،ق1425 ی،(عامل

ـ پ یفه،در صـح  (ع)سجاد اختصاص دارد. امام (ص)رسول اکرم اسـالم را   امبر بزرگـوار ی

ـ    یشانبه واسطه ا تعالی يخدا«است: کرده  یفتوص چنین این ت گذاشـت،  بـر خلـق منّ

رحمت  یشواياز خلق و انتخاب شده از بندگان، پ یدهبرگزی، وح ینام (ص)رسول خدا

در ید، خدا جنگ ياش برا قرار داد، با خانواده یامر اله يبرکت بود. جانش را برا یدو کل

 1»را آشـکار کـرد   لهـی تا فرمان ا یدراه خدا به بالد غربت هجرت کرد، با اهل کفر جنگ

  )2یه، دعايسجاد یفه(صح

ـ ن یگريد يدعا در (ع)امام سجاد صـلوات  «: کنـد  یمـ  یفتوصـ  ینچنـ شـان را  یز ای

بـه   یالهـ  یماندر بهشت، رساننده عهد و پ کلید رسولت و ات و بنده ،بفرست بر محمد

امر پروردگار،  يبرا یشده به علم اله یدهبهشت، برگز يبه سو ینمنؤم یشوايبندگان، پ

 يرا بـرا  خـود که تمـام تـالش    یبه مردم، کس یاله يها شاهد بر خلق، رساننده حجت

گذشـته،   یـاي انب هـاي  باآگاه بر کت ین،بخش مرسل یانخلق انجام داد، خاتم و پا یتهدا

 امـت  يقبل، جداکننده حق و باطـل، صـاحب مقـام شـفاعت بـرا      یايمؤمن به تمام انب

   .)24، صجامعه یفه(صح

درود فرسـت بـر   «فرمـوده اسـت:   ه هـم  یفه سـجاد یصـح  47يدر دعـا  آن حضرت

  .»بمقرَ یآن گرامیده، برگز یدهآن پسند ،(ص)محمد

                                                   
د الْخَیرِ، مِ الرَّحمۀِ، و قَائ. اللَّهم فَصلِّ علَى محمد أَمینک علَى وحیِک، و نَجِیبِک منْ خَلْقک، و صفیک منْ عبادك، إِما1

 اءعی الدف کَاشَف و نَهدب کْرُوهلْمل یکف رَّضع و هنَفْس رِكأَمل با نَصرَکَۀِ. کَمفْتَاحِ الْبم ـی  وف بارح و  تَهامح کإِلَی

  . ینَ علَى جحودهمرِضَاك أُسرَتَه و قَطَع فی إِحیاء دینک رحمه. و أَقْصى الْأَدنَ
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و سـپس شـناخت مقـام     (ص)یـامبر نقش آموزش مقـام و شـناخت پ   یر،مس ینا در

سبک  ینشو گزی در زندگ آن بزرگوارانو اطاعت  سخنان آنان یرشدر پذ (ع)تیب اهل

جامعه امروز  يبرا يگرچه در نگاه ظاهر ،امر ینا مهم و اثرگذار بوده و هست.ی، زندگ

هـا،   در ارزشدهد که  یشان من راتر به جامعه  یقعم ی، نگاهنرسد به نظر الزمما چندان 

 ییراتـی تغ ،افـراد  ینوع زندگ و فرزندان ها، تربیت افراد، در خانواده يو باورها ها عقیده

 قـرآن و  يهـا  خواسـته  ،واقع در ؛یستن اسالمست، اما اثر انام اسالم به که  دهد میرخ 

  معارف اسالم در جامعه امروز ما کمرنگ شده است.در زمینه ، (ع)تیاهل ب

خود،  یقیحقناب و  يها اسوهاز  یريالگوگ يجا است که جامعه به آنامر  ل اینیدل

 .کننـد  یمـ  يراهبـر  گراناستعمار یطانیش هاي برنامه آنها راکه  ردیپذ یاثر م ییالگوها از

ـ ترت نیبـد  ؛انجامد پذیري می در گذر زمان به فرهنگ ،انتخاب الگوهاي رفتاري افراد  ،بی

 ینو نمـاد  يمـاد  هاي یهاز ال ینديفرآی، زندگ يدر خالل انتخاب الگوها یريپذ فرهنگ

خود،  يرفتار يالگوها ینشافراد جامعه با گز آن است. ییمعنا هاي یهال يفرهنگ به سو

 ینـه نهاد شیرا در خـو  هـا آورنـده آن الگو  یـد پد یها و معان ارزش ،ناخواستهندانسته و 

  .سازند یم

از ســیره  برگرفتــهو معــانی رفتـاري   هـا  ا، ارزشهــ سرشـار از قالــب  ،طیبــه حیـات 

انسـان   یقیحق ین، ظرفیتاست که در طاعت خالق و هماهنگ با عالم تکو (ع)معصوم

 گر و ساز، هدایت تمدن ،سبک زندگی مطلوب مکتب اسالم ،نیبنابرا ؛سازد یرا شکوفا م

 ی، یعنـی اصـل  يالگوهـا  شناساندن ان،یم  نیا  در .استانسان جانبه  همه کمال جهت در

و آنـان   یدر شـناخت سـبک زنـدگ    ياثرگـذار  مهم و یارنقش بس (ع)تیو اهل ب یامبرپ

 يبه عنوان الگوهـا  یرسوالن اله یگاهجا یوقت موضوع دارد. یندر ا يالگوبردار یلتسه

آن  گیاز سبک زنـد  یريالگوگ يشود، مردم برا یینتب یزندگ يبرا ،متصل به پروردگار

  .شد اهندخو تر مشتاق بزرگواران

 گونه که حضـرت  خارج شود و همان یمناسبت ياز شکل کارها یدامر با ینا آموزش

در دسـترس عمـوم    یتیو موقع مکان در هر ،مختلف هاي عمل کرد، به واسطه (ع)سجاد

 يالگوها را برا ینبرگرفته از ا یاسالم یزندگ یمبان ،فهم همه یو با زبانیرد مردم قرار گ

  .کرد یینمردم تب
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  آن به مردم یقو مصاد (ع)شناساندن اهل بیت ج)

ـ ب و اهل ینانشناساندن جانش به، گوناگون يها تیموقعدر  (ع)سجاد حضرت  (ع)تی

در حـق  و شده بودند  يجهل جددرباره آنان دچار  مردم رایکرد؛ ز یاقدام م (ص)یامبرپ

از شهادت پدر را پس  ها اقدام ینا (ع)حضرت .داشتند یروا م حد و حصر یظلم بشان یا

ـ ب از اهـل  یدر شام که مردم شـناخت  شروع کرد. به سرعتبزرگوارش  نداشـتند،   (ع)تی

به هنگام ورود قافلـه   یرمرديپ ؛معروف است ،جسارت کردبه امام که  يمردیرپ یانجر

ـ  یاسرا جلو آمد و ب از قـرآن کـه در آنهـا بـه      یـاتی آ يادآوریـ حضـرت بـا    .کـرد  یادب

اسرا  ینهم یات،آ ینا يها مصداق ینکها یانبز یناشاره دارد و  القربی يو ذو (ع)تیب اهل

 یطشـرا  نیدر هم .)242، ص5، جق1393، اعثم ابن( کرد یشرا متوجه خطا يهستند، و

، ي(مسعود تالش داشتند (ص)یامبرپ بیت خودشان به عنوان اهل یمعرف يه برایام یبن زین

  .)45، ص3، جق1409

ـ بر ف یهم حضرت وقت یزیدکاخ  در  يا«کـرد:   یمعرفـ  ینراز منبر رفت، خود را چن

فصاحت، ي، داده است: علم، حلم، بزرگوار یلتو هفت فض یازخدا به ما شش امت ،مردم

مختـار،   ی: نبـ ز عبارتنـد از یـ یلت نهفت فضـ  ان. آنمنؤم يها محبت در دل شجاعت و

امـت و   ین(حمزه)، دو سبط ا خدا و رسول یرشیار، )، جعفر طیطالببن اب ی(علیق صد

هـر کـس مـرا    «: ن شرح دادیرا چن یشنامه خو شجرهامام سپس  .»از ماست (س)فاطمه

من پسر زمـزم   یم؛من پسر مکه و منا که بداند ،کس نشناخت و هر شناخت که شناخت

منم  .برداشت یشخو يهستم که حجر را با گوشه عبا يمن پسر آن بزرگوار یم؛و صفا

، 45، جق1403، ی؛ مجلسـ 133، ص5، جق1393، اعثم (ابن »و ... اه انسان ینفرزند بهتر

  .)138ص

که شرح آن گذشت،  یپس از بازگشت از سفر اسارت، در دوران (ع)سجاد حضرت

پرداخـت. عبـارت    (ص)یـامبر پ یـت ب اهل شأنجایگاه و و آموزش  یاندر قالب دعا به ب

 (ع)سجاد حضرت دعاهاياز  یاريبس بند یعترج که »(ص)بر محمد و آل محمد صلوات«

 ،)(ع)حضـرت  یه، و دیگـر دعاهـاي  شعبان یه، صلواتسجاد یفهصح يدعاها :كر.( بود

 یف و شرح پسبا توصوي بود که  (ع)یطالباب بن یلعن بر عل یاستدر برابر س یآموزش

  .گفت سخن می (ع)بیت شأن و مقام اهل از ،از صلوات

آل ، (ع)تیب اهللا، اهل یاءچون اول ینیمضام ،از صلوات پس هیسجاد مبارك یفهصح در
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 یکس (ع)نیالعابد نیز  حضرت .)114، ص1388آمده است(محمودپور،  (ع)رسول وامام

با خـود قـرار داده    یو دشمن وستید یفرا همرد يوبا  یو دشمن یدوست که خدا است

 يمتعـال بـرا   يخـدا از  ،حضرت ؛47يدر دعا .)47 و 21دعاي ،یهسجاد یفه(صح است

با صـلوات   (ع)سجاد امام .کند یم يارزسپاسگ ،قرار داده» اهللا یاءاول«از  یکیرا  او ینکها

وارثـان   ،)45 و 34، 6دعـاي  ،همـان (یزه را پاك و پـاک  (ص)یامبرآل پآن بزرگواران، بر 

 يدارا و )24يدعـا  ،(همـان  داده شده بـر خلـق   يبرتررا  )42يدعا ،(همان (ص)یامبرپ

  .است کرده ی) معرف42يدعا ،(همان يوهمسان  یو نقش (ص)رسول خدا یههمپا یمقام

از  پـس  (ص)یامبرپ آل یفموارد و توص شتریب، در (ص)یامبرنام آل درکنار پ همراهی

درکنار  ین،ثقل یثبه مصداق حد (ص)یامبرپ بیت که اهلکند  یم يادآوریها،  صلوات ینا

موضوع  نیکه از ا يافراد يراه را برا مطلب ینا بودند. او ینیوحائز مقام جانش (ص)یامبرپ

ـ ب از اهل يامو يها آموزش بر اثر یا خبر یب  آشـکار دور شـده بودنـد، روشـن و     (ع)تی

  باشند. یبه دنبال چه کسان یدبا (ص)یامبرپ از يرویپ يکه براآموخت  یمساخته و 

برد،  یکار مه کلمه را ب ینا ،خود يدعاهادر  (ع)امام و ائمه که حضرت سجاد کلمه

 ،) کـه در سـوره نسـاء   117، ص1388، (محمودپـور  االمر بودا مصداق اولو یینتع يبرا

 وجوب طاعت امامچون  يموارد .)59 ،(نساء شده است خوانده آنان واجباطاعت از 

 از امـام  یـروي پ دربـه خـدا    یدنراه رسـ  ) اختصـاصِ 48 و 47دعاي ،یهسجاد یفه(صح

 ینکه) و ا47 و 43، 24، 17، 6ي (همان، دعا عصمت و طهارت امام ،)47ي دعا ،(همان

 علـی محمـد   وصـل «هستند:  (ع)خود حضرت ها گونه عبارت نی، در اامام کلمهمصداق 

کـالس   ،در واقـع  ؛)24ي دعـا  ،(همان »الخلق بسببه الحق علی» لنا« اوجبت ـ کما  وآله

  .رسید یم آنانبه دست  یهادع ینبود که ا یکسان همه يبرا یشناس جامع امام

م از مقـا  يبلند ینمضام (ع)حضرت سجاد ،)الجنان ی، مفاتیح(قمیه صلوات شعبان در

هـم   یـره جامعـه کب  یـارت بعـدها در ز  ین،مضـام  یـن که اآورد  یم (ع)تیب اهل گاهیو جا

 انیمدست معارف در قالب دعا در  ینا يبه واسطه القا (ع)حضرت سجاد شد. گنجانده

آنـان،   یشـتر تا مـردم بـا شـناخت ب    داد یمآموزش ز یرا ن (ع)تیب مردم، شأن و رتبه اهل

اسـالم و سـبک    یرمسـ در  یحصـح  یريالگـوگ  يبرا یاز چه کسان یدمتوجه باشند که با

  .رندیبگ ییی، راهنمااسالم یزندگ

 (ع)وحضرتید رس یوعمل ینیظهور ع به زین يموارددر ،معارف ینو آموزش ا تبیین
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در کنار کعبـه بـه    (ع)حضرتمثال،  يبرا ؛دبه مردم نشان داآشکارا را  (ع)تیب مقام اهل

ید، اگر شما نزد خدا محبوب بود«فرمود:  ،باران جمع شده بودند يدعا يکه برا یجمع

  یمحبت  به« خدا را سپس خود دعا کرد و .»کرد یشما باران نازل م يدعا  به یتعال يخدا

  .)316ص ،2، جق1403، ی(طبرس یدباران بارو قسم داد  »دارد آنان  که نسبت به

  و انحراف يخبر یاسالم و رفع ب یحشناساندن معارف صح .2

الـف)  کمـک گرفـت:    یاز دو بعـد آموزشـ   ،منظـور  یـن ا بـراي  (ع)سجاد حضرت

  ي.و رفتار یعمل هاي ي؛ ب) آموزشگفتار هاي آموزش

  يگفتار يها آموزش الف)

یـه،  ادع یقبه آن اشاره شد، از طر گذشتهگونه که در بخش  همان ،روش آموزش ینا

 آنـان بـه   (ع)القا شد که کلمـات حضـرت   یکسان همهبه  ها مواعظ و سفارشیث، احاد

  .رسید یم

توسـط حـامالن آن،    یدرسـت اسـالم   یشهاند یینبخش از آموزش، شاهد تب ینا در

اسـالم را بـه    یلاست که تفکر اص ینا (ع)نقش امام ین. بزرگتریمهست (ع)تیب اهل یعنی

 .)19، ص2، ج1361اي،  (خامنه آموزش دهدبردند،  یسر م به يکه در فقر اعتقاد یمردم

نظر  که مد یقی راو حق یبه زبان موعظه، معارف اصلنخست  (ع)حضرت زمینه، یندر ا

 یآموزشـ یاموزد؛ بآنها را به  ئلمسا ینبا تکرار، ا دیکوش و در ذهن مردم زنده کرد ،دارد

، 3ج(همـان،   دارد یجنبـه اسـتدالل  و کمتـر   کنـد  یمـ  یهمعارف تک یادآوريبر  یشترکه ب

ي به شناخت و معرفت فطر ،خداوند ساندنشنا يبرا ودخ سخنانحضرت در  .)12ص

هم  )105، ص1384ي، جعفر یرشاه(م »به ما شناسانده است یتعال ياساس آنچه خدابر«

  .کند یماشاره 

 ي،اعتقـاد  یحصـح  هـاي  یـاد بن يیـا به اح ها، آموزشن یا یردر مس (ع)حضرت سجاد

 یربنـایی جامعـه و رفـع ز   یـدتی و استحکام عق یحتصح يبرا یناصول د یحو تشر یینتب

هماننـد سـبک آمـوزش امـام      یـد امـروز با  ۀدر جامعـ  اقدام کرد. زیها ن هاز شبه یاريبس

در اصـول   یـدي سسـت و تقل  تاعتقاداي، اعتقاد هاي یهضعف بن اقدام شود. (ع)چهارم

ـ ناست که امـروز   ئلیپسند، مسا به زبان ساده و فطرت یناصول دنشدن  یینتبین و د ز ی

  است. افتهیرواج در جامعه  آشکارا
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کـه اعتقـاد    ردیپـذ  یمـ تحقـق   یدر صـورت ی، اسالم یسبک زندگ يیاآموزش و اح

کـه   ياعتقاد ،داشته باشد جوداسالم و ینمب یند یعنی ؛اصل آن دربارهو محکم  یحصح

 یعنـی  ؛عمل صـالح دادن انجام  عالقه و جذب به ینهشبهه ساده نابود نشود و زم یکبا 

ـ  را فراهم کند. ینبه سبک و خواسته د یزندگ الزم  یربنـاي کـه ز ي اعتقـاد  ینبدون چن

  گذاشته خواهد شد. یادبن سست ییاست، بنا یاسالم یسبک زندگ

یـن  آموزش اصـول د  و یینتب (ع)،سجاد با توجه به سبک آموزش حضرت ،نیبنابرا

 گـر یدبـه همـراه    یـد باهـا،   آموزش گریداز  شیپ ییمو همه فهم، اگر نگو يبا زبان فطر

  . یردقرار گ يها در دستور کار جد آموزش

  متعال يو شناخت خدا یدله توحئمس

از کلمات خود بـه آن   یاريدر بس (ع)است که حضرت یمبحثموضوع،  ینا آموزش

ذکـر   ال ومتعـ  يحضرت بـا حمـد و سـپاس خـدا     يمعمول دعاها .ه استتوجه داشت

 یدله توحئاختصاص به مس یزوکلمات ن دعاها يا پاره .شود یشروع م تعالی ياوصاف بار

ـ    ،عرفـه  يدر دعـا  (ع)نیالعابـد  نیحضرت ز د.ندار  یفتوصـ  ینپروردگـار عـالم را چن

 يا ،راسـت  سـپاس تـو   ایخـدا  .اسـت  یـان مخصوص پروردگـار جهان  پاس،س«: کند یم

پروردگار تمام اربابان و معبـود   ؛جالل و کرامتصاحب ین؛ ها و زم آورنده آسمانیدپد

و از علم او  یستاو ن یهشب یزيچیز. چ کننده هر مخلوق و وارث همه و خلقي هر معبود

کـه جـز تـو     یهسـت  ردگـاري تـو پرو  .نگهبان است یزيشود و بر هر چ نمی کم یزيچ

بـار   چنـدین » انـت  اال  الـه  ال« و بر جمله ییو تنها(فرد ي؛ ا یگانهو  یست؛ یکتان ییخدا

  .)47دعاي ،یهسجاد یفه(صحفرماید)  یتأکید م

ـ ن شـده بـود   یجادکه ا ییها و انحراف ها هبه رفع شبهش یدر خالل دعاها حضرت  زی

پس تو  ؟جاللت آشکار نشد یلشما یاقدرت تو آشکار شد، آیا، خدا«: ستا توجه داشته

کردنـد و   یهو تو را تشـب  یستینقائل شدند که تو در آن  اي تو اندازه يرا نشناختند و برا

 »... تو را طلب کردنـد  یه،تشب باکه  يافراد ؛هستم يافراد بر یناز ا ،پروردگارم يا ،من

  .)19، صجامعه یفه(صح

بدون  ،و آخر است باشدقبل از او بوده  یبدون آنکه اول ،را که اول است ییخدا سپاس«

او ناتوان است و گمان  یتاز رؤ ینندگان،ب يها که چشم ییخدا ؛بعد از او باشد يآنکه آخر

  .)1دعاي  ،یهسجاد یفه(صح از ستودنش عاجز است ،کنندگان یفتوص
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  له عدل ئمس

: بـود  یعدل اله ید،ورز یمبه آموزش آن اهتمام  (ع)سجاد که حضرت یگريد بحث

عقاب دردنـاك   یار یاآنچه از پاداش بس ياو را به سوید، عمرش رس یانکه به پا یزمان«

  .(همان) »که همه آنها به واسطه عدل اوست 1ببرد ،فراخوانده

تـو  « ،)46يدعـا  ،(همان »کنی یدر آن نم یظلم یچدر حکم، که ه تو براساس عدل«

و آنچـه   ياست و قضا قرار داد یحتم ي،و آنچه اراده کردي که اراده کرد یهست یکس

  .)47 يدعا ،(همان »عدل است ي،قضا نمود

  نبوت و امامتله ئمس

ـ  ن موارد، یا ةدربارکه حضرت  میکردبخش اول اشاره  در  یتأکید و آمـوزش فراوان

  .داشت

  له معاد و قبرئمس

 یـین تبیـن،  اصول د نهیدر زم (ع)نیالعابد نیز حضرت یآموزش ئلمسا یگر ازد یکی

 يا«جمعـه بـود:   روز در هـر   ،له معـاد ئمسز ینمطرح در آن و  يها پرسشمسئله قبر و 

ـ    یو وقت رسد یاست که به تو م یزيچ ینتر یعاجل تو سر !د آدمفرزن دو  ی،بـه قبـر رفت

لَمکـه بـه    پرستیدي، پیامبري یکه م يو از پروردگار آیند یم به سراغ تو یرناکر و نک ک

کـه   یامـام خوانـدي،   یکـه مـ   یکتـاب کردي،  یکه به آن عمل م ینیتو آمده بود، د يسو

و مالـت را از چـه    يمصـرف کـرد   یعمرت را در چه راه ینکهو ای او را داشت یتوال

پاسـخ   ،پس از حال پرسند. یاز تو م ي،خرج کرد یو در چه راه يدست آورده ب یراه

قلوب  يآورتر برا تر و ترس بزرگ یاربس یتیموقع ین،ا زپس ا که و بدان را آماده کن آنها

فتـه  یر پـذ  اي یهفدشود،  ینم یرفتهپذ يدر آن روز عذر .است یامتوجود دارد که روز ق

ینـی،  (کل 2»... خواهد بود یئاتو فقط جزا به حسنات و س یستن يا و راه توبه شود ینم

                                                   
1 .»جزِيلساؤوا ِأ ینَذالَّ یبما علُمزي وا وجاَ ینَذالَّ یحنوا بِسالحینس«. 

2 .شَی رَعأَس لَکإِنَّ أَج منَ آدا ابی کطْلُبیثاً یثح كولَ نَحأَقْب قَد کإِلَی أَ  ء کَأَنْ قَد و رِکَکدأَنْ ی کوشی و لَکأَج تفَیو

نَـاکرٌ و نَکیـرٌ    -کَانِو قَبض الْملَک روحک و صرْت إِلَى قَبرِك وحیداً فَرَد إِلَیک فیه روحک و اقْتَحم علَیک فیه ملَ

ربک الَّذي کُنْت تَعبده و عنْ نَبِیک الَّذي أُرسلَ إِلَیـک و  لمساءلَتک و شَدید امتحانک أَلَا و إِنَّ أَولَ ما یسأَلَانک عنْ 

اه ثُم عنْ عمرِك فیما کُنْت عنْ دینک الَّذي کُنْت تَدینُ بِه و عنْ کتَابِک الَّذي کُنْت تَتْلُوه و عنْ إِمامک الَّذي کُنْت تَتَولَّ

تَهأَفْنَی ابوالْج دأَع و کنَفْسانْظُرْ ل و كذْرفَخُذْ ح أَنْفَقْتَه ا أَنْتیمف و تَهبنَ اکْتَسنْ أَیم کالم لَۀِ واءسالْم انِ وحتاملَ القَب   
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  .)72، ص8، جق1407

بـه  یات را آن در زمان ح هاي پرسش يبرا پاسخمعاد و تأکید بر حاضر کردن  یینتب

  .یافتدر توان یم (ع)حضرت يها رهنموداز  یخوب

گونـه   نیابا  (ع)از قبل توسط حضرتکردند،  یم یافترا در ها هموعظ ینکه ا کسانی

آنها  یادگیري يبرانمودند و  یمسائل را درك مآن  یتاهم چونآشنا شده بودند،  ئلمسا

 ینبر ا (ع)، تأکید و تکرار حضرتنهایهمه اتر از  مهم .رفتند یم (ع)امام سجادمحضر  به

است  ياستاد وستهیپآموزش در واقع  است که و در هر جمعه یبه صورت هفتگ ئلمسا

 گونـه  همـان  ؛است حوزه یندر ا یمتصل به منبع اصلها،  و رفع انحراف یآگاه يبرا که

  .است هبه آن اشاره فرمود يوکه خود 

  یو سپاس اله حمد

 یکـ ی، است دهیها بخش که به انسان ییها نعمت برايخداوند حمد و سپاس  آموزش

شـد. البتـه    یمـ هـا همـراه    نعمـت  یـادآوري حضـرت بـود کـه بـا      يها از آموزش یگرد

را بر آنکه خود  يسپاس خدا«: خواند یم ناتوانآنها  انیبخود را از همواره  (ع)حضرت

بر ما گشود  یتشعلم را به ربوب يرا به ما شناساند و شکر خود را به ما الهام کرد و درها

 ،(همان »ا از شک در امرش بازداشتداللت نمود و ما ر یدشو ما را به اخالص در توح

  .)1يدعا

 یسپاس«اشاره دارد:  یزآن ن آثاربه  یدر آموزش حمد و سپاس اله (ع)سجاد حضرت

سـازد.   یشدن روشن م یختهکند و راه را در برانگ یما روشن م يکه ظلمات برزخ را برا

 روشن را ما ها، چشم چشم یرگیو به هنگام ت رساند یم یینعلّ یکه ما را به اعل یسپاس

  .(همان)» ... گرداند یم ها، سفید صورت سیاهیو صورت ما را به هنگام  کند می

گونـه کـه حضـرت بـه آن      آن، همـان  يامدهایپ یانب و يتوجه به شکرگذار آموزش

توانـد   یمـ  یاسـالم  یاز اصول سـبک زنـدگ   یکی؛ به عنوان استمدنظر ، کند یاشاره م

پروردگار که در جامعه امروز  هاي نعمت یدنند و یشگیهم يو طلبکار يناشکر يجا به

  است.  قرار گرفته ها از افراد و خانواده یاريما به عنوان روال بس

                                                                                                                        
نْ أَحؤْخَذُ ملَا ی ثْرَةٌ وع یهلَا تُقَالُ ف موی کذَل ار... َ وباخْتال لُ  وـتَقْبسم یهف دأَحلَا ل ةٌ ورذعم دنْ أَحلُ ملَا تُقْب ۀٌ ویدف د

  . تَوبۀٍ لَیس إِلَّا الْجزَاء بِالْحسنَات و الْجزَاء بِالسیئَات
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  حقوق

آمـوزش حقـوق   ، (ع)حضرت سجاد يآموزش گفتار یلدر ذ مطرح مباحث از یکی

در  يجـد  یاز مبـان  یکـی  ی،حقـوق در جامعـه اسـالم    یـت رعا بود. آن بزرگوارتوسط 

و چه حقـوق در ارتبـاط بـا    ي و فرد یچه حقوق شخصی، حقوق اله چهست؛ رفتارها

و  شـود  یم یرالناس تعب که از آن به حق اجتماعاعم از خانواده، دوستان، افراد و  ؛یگراند

 يو ارتقـا  یبهبودبخشـ  يهـا  و برنامـه  هااز دستور یکیبه عنوان ز ینحقوق  ینا یترعا

  .استاسالم  يو معنو يماد یاتح

 است. یحقوق در رفتار ارتباط یترعا یتاهم ةدهند نشان 

 ،مربـوط اسـت   یشخصـ  درون یبه حقوق در رفتار ارتبـاط  یبزرگبخش  ،رساله یندر ا

ارتبـاط   نـه یزم درالزم حقوق  از يموارد ،نیهمچن ؛...  دست و پا و ،زبان ،مانند گوش

کنـد   یرا مطـرح مـ   یگـران رتباط شخص بـا د از حقوق ا یزن یاديبنده با خدا و موارد ز

  .)135، ص1387ی، (قراملک

و  یسـته رفتـار با  یبـه آمـوزش چگـونگ    ،حقـوق  یـن کردن ا عنوانبا  (ع)سجاد امام

فهماند که  یم ،در واقع ؛پردازد یم یگراند مسلمان در ارتباط با خدا، خود و یک یستهشا

 یـت و رعا شناسـد  یرا نمـ کس حد و مرز خـود   یچه ،اسالم یبدون آموزش نظام حقوق

بـه   اخـروي  عقوبـت  و جامعـه  در ومـرج  بروز اختالف و هرج ینهزم ،. بنابراینکند ینم

را حقـوق  نخسـت انـواع    ،. حضـرت آیـد  یحقوق بـه وجـود مـ   نکردن  یتواسطه رعا

 یحقوق بدان که خداوند بر تو«: دهد یشرح محقوق را  ینو سپس ا آورد یوار م فهرست

سـکون و   کنـی، یـا   یکـه مـ   یدر هر حرکت؛ تو را فرا گرفته است، دارد که در همه حال

ابـزار و   ی، یـا کـه تکـان دهـ    يهـر عضـو   یی، یـا که فرود آ ییجا ي، یاکه دار یآرامش

 ،تـر از همـه   ترنـد، و بـزرگ   کوچـک  یتر و برخ بزرگ ی. برخیريگ کار هکه ب يا یلهوس

تمـام   یشـه ه کـه ر است که بر تو واجب سـاخت  تبارك و تعالی ـ  حق خود او ـ  یترعا

، 2، جق1413(صـدوق،   »شـوند  یاز آن منشـعب مـ   یهمگـ  ،حقـوق  یهاست و باق حق

  .)255، صق1404ی، ؛ حران618ص

 و شـمارد  حق را برمـی  51 و پردازد یحقوق م ح گستردهیتوضبه  ،حضرت در ادامه

  .استبر عهده شخص مسلمان  ،آن یتحقوق و رعا ینکه ا

در  اشـاره دارد.  یزندگ ةیودر ش» امکان انتخاب«است که به  یمفهوم ی،زندگ سبک

گوناگون زندگی، ناخواسته  يها جنبهشان در  فضایی که افراد با انتخاب الگوهاي رفتاري
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هـاي   هـا در حفـظ ارزش   اهمیـت ایـن انتخـاب    رند.یپذ یممبادي فرهنگی آن الگوها را 

 یطـه ه رفتـار انسـان، چـه در ح   که به حوز الگوییانتخاب نوع  شود. فرهنگی آشکار می

 هـاي  دادن اصـول و ارزش   در نشـان  یمربوط است، نقـش مهمـ  ی چه اجتماع و يفرد

  فرد و جامعه خواهد داشت. یفرهنگ

حقـوق،   یـت در رعاکننـد،   یکه افراد جامعـه انتخـاب مـ    ینمود و نماد سبک زندگ

 آشـکارا اسـت، خـود را    انیانسـ  ياجتماع که محل بروز رفتارهـا  یطهخصوص در ح به

 ،بـه عنـوان حقـوق    (ع)کـه حضـرت   يآموزش موارد ،در جامعه امروز .سازد یم یاننما

و  یانشـا  ياثرگـذار  ی،و هم اجتمـاع  يفرد هاي و آموزش داد، هم در رابطه کرد یینتب

  خواهد داشت. يریگ چشم

 يفـرد  یفاز ندانستن حقوق و وظا یناشها،  یت نکردنو رعا توجهی یاز ب بسیاري

را  یکه جامعـه اسـالم   ییو رواج نقدها یانب يرا برا یدانم ،نیهمچن ست.ا یو اجتماع

رفع جهل  يبرا (ع)امام باز و فراهم خواهد کرد.کنند،  یم یانضباط معرف یمانده و ب عقب

 یسـبک زنـدگ   یو نشان دادن اوج فرهنگخود  یفجامعه مسلمان به وظا دادن و توجه

  .فرمودمطالب را به صورت خاص  یناسالم، ا

دینی و تعامل  یو حرکت در سبک زندگخود اصالح  منظور بهحقوق،  ینآموزش ا

 یبهحیات ط اهداف دلخواهها و  سوي مؤلفه دهی این موقف و شرایط، به و تدبیر و سوق

  دارد. رارق یدینی است که در جهت تحقق تمدن اسالم

  مکارم االخالق دعاي

نبـود،   (ع)حضرت سـجاد  ياتنها کارهی، معارف و حقوق در جامعه اسالم آموزش

ـ را ن ییاسالم، دعـا  یسبک زندگ یقمردم با معارف عم ییآشنا يبرا آن امامبلکه  بـه  ز ی

ـ پروردگـار را   یترضـا  که یاعمالعنوان مکارم اخالق و   آمـوزش داد. داشـت،   یدر پ

  .استحقوق  یانب يدر راستا یزدعا ن ینمطالب ا

محقـق   ،حوزه مهم حقوق یتبا رعا ی،اسالم یسبک زندگ یو اساس ییابتدا ئلمسا

به عنوان  ی،اجتماع و يحق فرد فراتر از ئلیو رواج مسا یتاما در ادامه راه، رعاشود،  یم

بـر   افـزون کـه   کنـد  یم یاناسالم را ب یسبک زندگ گراي اوج نگاه کمالی، کرامت انسان

 اجرا ،شآموز است. یشان خویروپ میاندر  یاستار رواج مکارم اخالقوحقوق، خ یترعا

اسالم  یدر جامعه امروز، نگاه جهان را به سبک زندگ ینوع و سبک زندگ ینا یو معرف
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  خواهد کرد. دگرگون

 یـت رعا یقاز طررا پروردگار  یتبه رضا یدنرس یچگونگ (ع)حضرت ،دعا ینا در

 یاوج سـبک زنـدگ   توان یآنها مدادن آموزش داد که با انجام  ییو کارها یمکارم اخالق

مانند تکبر،  یکمفاسد اعمال ن ؛درست داشتن ت؛ یقینیکامل بودن ن«اسالم را نشان داد: 

ت، فاسد شدن به مردم با منّ یرخرساندن فاسد شدن ي، فاسد شدن عبادت به خودپسند

شناخت حق و ثبات قدم در  ؛حق یرضرورت حضور در مس ی؛به فخرفروش یکواخالق ن

 ینـان اطم ؛حسد يجا مودت به ؛بغض يجا محبت بهی؛ بذل عمر در طاعت اله ؛راه حق

با ؛ توان استدالل بر دشمنان ؛توان مقابله با ظالمانی؛ دشمن يجا هب یدوست ؛تهمت يجا به

به  یدست با گشاده ؛رفتن ها یدهگز يبه سراغ دور یکیبا ن ؛رفتن یانتبه سراغ خ یحتنص

 قمی، ( » ...و  رفتن ها کننده قطع سراغ به وصل رفتن؛ با کنندگان سراغ محروم

  .)االخالق مکارم يدعا

  فقه

امـام   از آن غافـل نبـود.   (ع)بود که حضرت سـجاد  ئلیاز مسا یکیز ینبه فقه  توجه

 کاسته شده بود، مـد  یکم ياموو ستم فشار از که  اي آموزش فقه را در دوره (ع)سجاد

 (ع)حضرت یمقام فقه یناز ا ی،سنت چون شافع که بزرگان اهل ییتا جا نظر قرار داد

 »تـرین اهـل شـهر یـافتم     سـین را فقیـه  علـی ابـن الح  «د: گویـ  یمـ  یشـافع  کردنـد.  یاد

  .)274، ص15، جق1404، الحدید ابی ابن(

علـی ابـن الحسـین، ثقـه و     «کند:  یم یفتوص ینحضرت را چن ،سعد در طبقات ابن

  .)222، ص5، جق1410سعد،  (ابن »رتبه و پارسا بود مورد اعتماد، کثیر الحدیث، عالی

علی ابن الحسین : «گفت می بود، شده مند بهره (ع)امام سجادکه از محضر ز ین زهري

: دیـ گو یمـ  (ع))، درباره فقه حضرت214، ص(همان »بیشتر از هرکسی بر من منت دارد

ـ » العابدین نیافتم تر از زین کسی را فقیه« ، ق1406ی، ؛ حنبلـ 19، ص1، جق1405ی، (ذهب

  .)375، ص1ج

 »هاشـم از فقهـاي اهـل مدینـه بـود      او از بزرگـان بنـی  : «حبان نوشته است ابن ،ینهمچن

را  یجـه نت ینا ،اهل سنت ياز علما یرهاییتعب ینچنارائه  .)160، ص5ج ،ق1393حبان،  (ابن

 یـن در ا یو شـاگردان  هبه کار آموزش فقه هم مشغول بود ینهدر مد (ع)که حضرت رساند یم

  .است هکرد یتترب ینهزم
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است کـه در سـبک    ياز مواردی، حالل و حرام زندگ ئلبه عنوان مسا ،به فقه توجه

 ینمب یناز د یبخش ،حالل و حرامدانستن  کننده دارد. یینو تع ينقش جد یاسالم یزندگ

حرمـت آن مشـخص    دادن یـا را در لزوم انجـام   یزندگ ییاجرا ئلاسالم است که مسا

 داشـتن یـا  مالك حضور  ،موارد یاحکام، در بعض ینبه ا تعهدي بندي یا بی پاي .کند یم

، 1ج ،ق1407ینـی،  (کل اسـت  معرفی شدهو اسالم  یمانا یطهافراد در حنداشتن حضور 

  .)290، صق1404ی، ؛ حران287، ص2ج؛ 70ص

موضوع در جامعـه امـروز، ضـرورت آمـوزش      ینا یتبا توجه به کمرنگ شدن اهم

 یو تداوم سـبک زنـدگ   یحصح ياز ارکان اجرا کیی، به عنوان اد شدهی يبه معنا یفقه

امر  ینبه آموزش ا یزن (ع)حضرت سجاد که چنانرسد،  یبه نظر م یهیبد يامری، اسالم

 همت گماشت. 

  و اهل خانه فرزندان

یـد،  ورز یمـ به آن اهتمـام   يگفتار يها در آموزش (ع)سجاد که حضرت یگريد امر

معارف اسالم در خانه و بـا   ةبحث دربار فرزندان و اهل خانه بود. يآموزش معارف برا

پـدرم دربـاره    : ازگویـد  یمعلی  ید بنز .است یآموزش هاي روش یناز ا یکی ،فرزندان

کـه چـرا خـود رسـول     یدم پرسـ  ،ابـالغ شـد   (ص)یـامبر که در شب معراج به پ ينماز

تابع محض بود و  (ص)رسول خدا :پدرم پاسخ داد نکرد؟ یفدرخواست تخف (ص)خدا

ـ  ؛)198، ص1، جق1413(صـدوق،  آورد  ینم یاله يها فرماندر  یاعتراض  در ،ینهمچن

حذر براز مصاحبت با پنج دسته  ،فرزندم« :دیفرما یمسالم به فرزندان،  ینانتخاب همنش

با دروغگـو کـه چـون سـراب     ؛ همسفر مشو یگفتار و حت و هم ینباش و با آنان همنش

 یـک کمتـر از   یـا  یکفاسق که تو را به نمایاند؛  را دور یکو نزد یکدور را نزد ؛است

ـ ؛ تو را تنها گذارد ها یازمندين ینتر که در سخت یلبخ لقمه بفروشد.  يجـا  هاحمق که ب

ـ  1»یـافتم ملعـون   ،قاطع رحم که مـن او را در قـرآن   و رساند یانز به تو ،سود ی، (حران

  .)279، صق1404

                                                   
احبۀَ      هم فی طَرِیقٍ فَقَالَ یا أَبۀِ منْ هـم . یا بنَی انْظُرْ خَمسۀً فَلَا تُصاحبهم و لَا تُحادثْهم و لَا تُرَافق1ْ صـم و ـاكقَـالَ ع إِی

باحصم و اكإِی و الْقَرِیب لَک دعبی و یدعالْب لَک قَرِّبرَابِ ینْزِلَۀِ السبِم أَالْکَذَّابِ فَإِنَّه بِأُکْلَۀٍ أَو کعایب قِ فَإِنَّهقَلَّ ۀَ الْفَاس

 اكإِی و ها تَکُونُ إِلَیم جوأَح هالی مف خْذُلُکی یلِ فَإِنَّهخۀَ الْبباحصم و اكإِی و کنْ ذَلم  رِیـدی قِ فَإِنَّهمۀَ الْأَحباحصم و

  . نِّی وجدتُه ملْعوناً فی کتَابِ اللَّهأَنْ ینْفَعک فَیضُرُّك و إِیاك و مصاحبۀَ الْقَاطعِ لرَحمه فَإِ
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داشت و نکات مهم  ریزي برنامه ،آموزش فرزندان خود يبرا (ع)که حضرت بینیم یم

  .داد یآموزش م آنهابه  را یاسالم یلاز معارف اصآنان  یازمورد ن یاتیح

و ی جامعـه اسـالم   یلرکـن تشـک   ینتـر  معارف در خانواده که مهم يگفتار آموزش

افـراد در   یتـی آمـوزش ترب  يبنـا یرافراد جامعه است، ز یدتیو عق يپرورش فکر یطمح

تفکـر   یحصح یادبن یجادو ا یتترب نقش خانواده در .است یاسالم یسبک زندگ يرااج

خداوند متعال در کتاب خـود کـه    ندارد. یدترد ياست که جاآشکار  يبه قدر ی،اسالم

از حفظ خود،  پسکه  کند یاسالم است، به مؤمنان سفارش م یسبک زندگ یینمنشور تب

  .)6 ،یم(تحردرامان دارند آتش جهنم  از یزخانواده خود را ن

 االجرا از حقوق الزم یموضوع را به عنوان حق این (ع)سجاد حضرت ،اساس ینا بر

از  یفه،وظ ینادادن انجام  براي و )حقوق، حق فرزند (رسالهخواند  یم حقوق رساله در

یت و ادب آموختن و نیکی کردن بـه ایشـان یـاري    ترب بر مرا و«: طلبد یم یاري وندخدا

در  یفـه وظ ینا يجد یتاهم ةدهند نشان ،موضوع ینا .)35يدعا سجادیه، فهی(صح »کن

  قبال فرزندان است.

 یشـتر بیـت،  موضـوع پراهم  یـن توجـه بـه ا   جاي به ها از خانواده یاريدر بس ،امروزه

آمـوزش و   ،نیبنـابرا  ؛پوشاك فرزندان است خوراك و ،یشتمعطوف به امر مع ها توجه

 ینیف دمعار زشآمو يها وهیارائه ش و نیز شان یاصل مسئولیت به ها توجه دادن خانواده

  خواهد بود.  یاسالم یسبک زندگ یجمؤثر در راه تروو  یربناییز یبه فرزندان، گام

  يرفتار يها آموزش ب)

ها،  آموزش ینهمراه ا نکرد و صرف، بسنده يِبه گفتار و آموزش گفتار (ع)سجاد امام

 ینها به بهتر آموزش ینداشت و از ا یژهتوجه ونیز  يرفتار يها به موضوع مهم آموزش

  : شویم یم رو آنان روبهاز  یبا دو نوع رفتار آموزش ،حوزه یندر ا کرد. يبردار بهره شکل

خواسـت و مطلـوب    .کـرد  یبـه آنهـا عمـل مـ     (ع)که خـود حضـرت   ییرفتارها )1

بـوده اسـت کـه     ینفرمود، ا بیان (ع)صادق که حضرت امام چنان یعیان،از ش (ع)تیب اهل

سنت  بنابر ؛)78، ص2، جق1407ینی، (کل خدا دعوت کنند ینبه د ،زبانیر مردم را به غ

بـه   ،کـار  یـن بودند و با ا یاله يهادستور هعامل ب یناول آنانخود ، (ع)تیب و روال اهل

 یاريبس یآموزش رفتارهاي شاهد (ع)سجاد در رفتار امام .دادند یم يمردم آموزش رفتار

  .یمهست
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 کـربال بـود.   یدانشـه  يبـرا  یدر هر فرصت یهحضرت، گر يکارها ینتر از مهم یکی

ه بود یام یبن مظل یانب يبرا یاسیس يا عاشورا، هم مبارزه یادداشتن  زنده نگه و یادآوري

 گـاه  یچکه هـ گرفتند  یقرار م (ع)که در کنار حضرت یمردم و کسان يبرا یو هم آموزش

ـ   یادقدر ز آن (ع)کار حضرت ینبرود. ا یناز ب یدو نام عاشورا نبا یاد  یشده بود کـه حت

ـ  شـان بـه جهـت تـرس از جان    را اعتراض خادمان ، 1356قولویـه،   (ابـن داشـت   یدر پ

  .)107ص

ـ  يو راهبـرد  یتیترب يامدهایپمهم و کارگشا که  یارنکته بس ینبه ا توجه در  یفراوان

و  ریــزان برنامــه یــداز د یــدنبا هرگــزاز منکــر دارد،  یبــه معــروف و نهــ امــر يراسـتا 

به  (هدف امری آموزش یتفعال ینتوجه به هدف ا ،ینهمچن ؛بماند دوردهندگان  آموزش

 یسـبک زنـدگ   تبیـین  هـدف  از نشـدن  دور ، جهـت )ها یهگر ياز منکر ینه معروف و

  است.  يضرور ی،اسالم

بـا  را  (ص)خـدا  رسـول  یحصـح  هاي و سنت يعباد درست رفتارهاي(ع) حضرت

 را »ی علـی خیرالعمـل  حـ «، ذکـر  حضـرت در اذان  .داد یمـ آموزش خود، آشکارا رفتار 

جعفریان، (است  (ص)خدا همان اذان رسول ینکه ا فرمود یم ها و در اعتراض گفت یم

  .)618، ص1392

 بود که دوست و دشمن به آن اعتـراف داشـتند.   اي به گونه یزحضرت ن يها عبادت

 یـه گرشـنید،   یرا مـ  (ع)بود، هر وقت نام حضـرت ه یام یبن يدربار يکه از علما يزهر

ـ  ؛)610، ص(همـان . »کنندگان زینت عبادت«گفت:  یو م کرد یم ی علـ « القـاب  ،ینهمچن

، (همـان شـد   یکـار بـرده مـ    هب يو ةدربار »الثفنات و سیدالعابدین الخیر، علی العابد، ذي

  .)611ص

، تـا  ی، بی(اربل زبانزد بود ،صدقات يبه محرومان و اعطا یدگیحضرت در رس رفتار

 »راه، راه«یـاد  فر گـاه  یچهـ گذشـت،   یهـا مـ   سواره از کوچهحضرت  یوقت .)77، ص2ج

گونـه   یـن ا (ع)حضـرت  یزنـدگ  یردر سـ  .)612، صهمـان ( تا مردم کنار رونـد  زد نمی

ـ تـوان د  یم بسیار گرفت، یآموزش مردم صورت م يبرا هدفمند را که يرفتارها در  .دی

 تـوان  یمـ  هـا  از نقـل  یروشـن بـه  را  یآموزش يرفتارها ینا يهدفمند ،موارداز  يا پاره

کـرد و   یحرمتـ  یرفت و ب یشاننزد ا (ع)حضرت یشاناز خو یکی روزي: کرد برداشت

بـه   (ع)او بازگشت، حضـرت  یوقت ندادند. یپاسخ یچحضرت ه گفت. یفیسخنان سخ
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جمع بـه همـراه    .تا پاسخ او را بدهم یاییدب نبا م چه گفت؟ یدیدشن یاآ :گفتند یاناطراف

ـ  ،پاسـخ  يبـرا  (ع)به در خانه آن شخص رفتند و حضرت (ع)امام  يا«فرمودنـد:   ینچن

خداونـد تـو را    ،خداوند مرا ببخشد و اگر نبود ،در من بود یاگر آنچه به من گفت ،برادر

ي، طلـب بخشـش کـرد (طبـر     (ع)آن شـخص از حضـرت   ،رفتار ینا یدنبا د ».ببخشد

    .)623، ص2ج، 1379

 یحرفتار صـح  یشو نما يوحاضران با  یپاسخ ندادن در مجلس و دعوت به همراه

  .سازد یم یینرا از رفتارش تب (ع)حضرت یهدف آموزش ح،یار صریی، بسبا فرد خاط

آن از فرد مورد نظـر،   دادن به افراد و درخواست انجام یحصح يآموزش رفتارها )2

در حمـام   (ع)حضرت بوده است. (ع)سجاد تحضر يآموزش رفتار يها از روش یکی

داد و بـه او   هشـدار  (ص)که خوب ستر عورت نکرده بود، از قول رسول خدا يبه فرد

 را سـفارش بـه خضـاب کـردن نمـود      او سـپس  داد تا با آن خود را بپوشاند. يا پارچه

ـ به دل (ع)که از حضرت یبه غالم یا )498، ص6، جق1407ینی، (کل از  یناشـ  یـه ل تنبی

(ص) به نزد قبـر رسـول خـدا    که کار، ناراحت شده بود، آموختدادن اهمال در انجام 

علی ابن الحسین را مورد مغفرت قرار  !خداوندا« :یدبرود، دو رکعت نماز بخواند و بگو

  .)92، ص46، جق1403، ی(مجلسکرد را در راه خدا آزاد  اوسپس و  »ده

 .کـرد  یمـ اعمـال   یزنخود فرزندان  ةدربار را يسبک آموزش رفتار این (ع)حضرت

مغرب و عشا را جمع  یانماز ظهر و عصر که  داد یدستور م شبه فرزندان (ع)امام سجاد

 ،ق1408ي، (نـور  از خوانـدن آن غافـل نشـوند    ،کودکانه یگوشیبخوانند تا به سبب باز

از  ،و واجبـات  هـا  ضـه یفربه همراه آموزش  ها نافلهآشنا کردن فرزندان با  .)19، ص3ج

از او فـوت   یروز را کـه گـاه   يها پدرم نافله«بود:  (ع)حضرت یآموزش يکارها یگرد

 .یـد کار را شما هم انجام ده ینپسرم ا گفت: یو به من م آورد یجا م در شب به شد، یم

بر آن مداومت  ید،عادت کرد یبه کار خوب یاما دوست دارم وقت یست،امر واجب ن ینا

ـ ن تـر  آموزش احترام بـه بـزرگ   ةدربار .)287، ص2ج ،تا ، بیی(اربل »یدکن نقـل   يراو زی

 وارد شـد.  (ع)بـه همـراه پسـرش محمـد     (ع)و امـام سـجاد   یمنزد جـابر بـود  «: کند یم

، کار ینبا ا .)331ص ،(همان »را ببوس یتعمو یشانیپ :به فرزندش فرمود (ع)حضرت

  بگذارد. حتراماترها به بزرگبه فرزند خود آموخت که چگونه  (ع)حضرت

 يا یوهخصوص با دو شحق، به  یرمردم به مس یتهدا به منظور يرفتار هاي آموزش
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 ریـزي  است که امروزه به صـورت برنامـه   اي مسئلهبرد،  می بهره آن از (ع)سجاد که امام

بـه   یـد باي، گفتـار  یـین در کنار تب شود. یم مطرحکم  یاربسینی، د هاي در آموزش ،شده

، سـاندن شنا يبـرا  ریـزي  با برنامـه ي را آموزش رفتار، (ع)ینخواست و سفارش ائمه د

 یدر دسـتور کـار آموزشـ    ها و نهادهـا  یح، همه سازمانصح يرفتارها یجآموزش و ترو

  .دهندقرار خود 

گونـه کـه    همـان یداري، و شـن  یـداري د هـاي  از رسانه یآموزش گیري بهره ،نیهمچن

نامحسوس در  یو به شکلبرند  یبهره م هاخود از آن یمنف هاي دشمنان در جهت آموزش

  .شود يریگیپ یدن و هدفمند بامدو یزير با برنامهکنند،  یرفتارها رخنه م

  یتترب مدرسه

را  يدار جهت ریزي برنامهي، و رفتار يگفتار يها در کنار آموزش (ع)حضرت سجاد

ـ در مـردم   انیمدر  آنان نافراد خاص و پراکند یتآموزش و ترب يبرا کـه   گرفـت  یشپ

آموزش و سرانجام یت، تربید، خر کرد. یاد يوپنهان  یروسازيبه عنوان ن ،از آن توان یم

  داشت. هابر آن يبود که اهتمام جد (ع)امام هاي یتفعال ینتر آزاد کردن بردگان، از مهم

یـان  بود که امو یطیها در مح انسان یآموزش همسان ،کار یناز ا (ع)هدف حضرت یناول

 .دادنـد  یآموزش مـ  ند وکرد می یغعرب را تبل يو برتر کوبیدند یم یقوم يها بر طبل تفاوت

ـ   يبـرا  (ع)کـه حضـرت   )92، ص46، جق1403، ی(مجلس »فرزندم« خطاب کـار   هبردگـان ب

 ینتـر  پست یدبود که در جامعه به د ديافرا در رفتار باحضرت  یمتکر یزاننشان از مبرد،  یم

  .شد یموجودات به آنها نگاه م

تـا  شد  یموجب مکه همراه با کرامت بود،  (ع)بندگان و بردگان در خانه امام حضور

 به شکل خاصرا  شمردم، خانواده و فرزندانبا  (ع)رفتار و گفتار حضرت گران، نوعید

ـ ترب (ع)در محضـر حضـرت   یغالمان گاهی ها آموزش ینا اموزند. در پرتویو مؤثر ب  تی

  .)174، صق1426ي، (مسعوددند یرس یمکه به مقام استجابت دعا شدند  یم

که  ياز افراد )627، ص1392یان، (جعفر صدهزار نفر ک بهینزدو آزاد کردن  تربیت

یعه، بزرگ ش یتجمع یکحضرت بهره بردند،  يها از آموزش یکنزد و یمبه طور مستق

ـ ترت نیبد ؛و آشنا با معارف را در جامعه منتشر کرد (ع)تیب ارادتمند اهلکم  دست یا  ،بی

 یاز آموزش چگونگ ينماد ی کهاسالم یسبک زندگ یجیو ترو یغیبا نقش تبل یتیجمع

از  آنان هاي آموخته ةدهند یشاسالم و نما يهاانسان و رفتار با بردگان در دستور یمتکر
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و  یـت شـده در مدرسـه ترب   یـت ترب هـاي  نمونه عنوان به بود، (ع)سجاد محضر حضرت

  مشغول شدند. یتفعالدر جامعه به  (ع)حضرت یاسالم یسبک زندگ

 يبـرا  یـد باینـه،  زم این در (ع)سجاد حضرت یاز سبک آموزش یريبا الگوگ امروزه

 نگر ق وجزءیدق ریزي جامعه هستند، برنامه سازان یندهوآ ها سرمایه که وکودکان ها خانواده

 (ع)کـه امـام   اي یوهبـه شـ   ینـی مـدارس د  یـد با ،موضـوع  یـن ا ي تحقـق برا انجام شود.

و  يهم آموزش گفتارران یفراگ یعنی ؛واداره شوند یلتشک داد، یم پرورشرا  ششاگردان

  .یندجامعه بنش یندهآ هاي یهکه در جان و دل کودکان و سرما یبه شکلنند؛ یي ببهم رفتار

خودجوش  ییکارها ی،فرهنگ هاي یتو فعالینی از منابر، مدارس د یدر بعض اگرچه

اجـرا  شـده و هدفمنـد در مـدارس     ریزي برنامهصورت  ، اما باز هم بهمینیب یي مو جهاد

 (ع)سجاد امام یاز سبک آموزش یريبا الگوگی آموزش يها یوهش ینتوجه به ا .شوند ینم

 يیرهادر جامعه امـروز کـه مسـ    تواند مدار، می هدفمند و دغدغه موزشیآ یزير و برنامه

کـه جامعـه عصـر     گونه همان ؛کند ایجاد اند، تحول فاصله گرفته یاصل یراز مس یپرورش

  .شد دگرگون (ع)چهارم امام

  از منکر  یامر به معروف و نه آموزش

 یعمـوم  ینظـارت  یسـتم از منکر، به عنوان س یامر به معروف و نه یچگونگ آموزش

که توان  ی. عالمانآموخت يبا عالمان دربار (ع)رفتار حضرتوه یشاز  توان یاسالم را م

حضرت بـا   .بردند یاسالم به کار م یحخود را در جهت انحراف مردم از راه صح یعلم

 یدر دام گمراه یفتادنو نراه  ییشناسا يبرابه مردم،  آنانحال و عمل  ینشان دادن زشت

  اقدام کرد.آنها، 

امام از محضر  یبود که مدت يشهاب زهر افراد محمدبن یناز ا یکی ،به عنوان نمونه

را در  آنـان و  یوستپ یهام یبه دربار بن ،نفس يهوا يرویپ بر اثراما  ،ردبهره ب (ع)سجاد

را  یعالمـان  ینبه او نوشت حال چن هک يا در نامه (ع)حضرت کرد. یاريمردم  یگمراه

که هرکس  اي قرار گرفته یدر حال« :حال او فرمود یفدر توص خواند و یزانگ تبد و رقّ

سپس  ،)274، صق1404ی، (حران »تو دل بسوزاند يسزاوار است برا ،از آن مطلع شود

توجه خود او  مکه ه دادرا ارائه  ینکات متعال به او پرداخت و يخدا يها نعمت یانبه ب

که نامه را خواندند، روش امر به معـروف و   یو هم کسان کندعملش جلب  یبه زشترا 

  .)13، ص5، جق1361اي،  (خامنه عالمان را درك کنند یناعمال ا یجهاز منکر و نت ینه
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  متعال يشدن به خدا یکو نزد یدام يها آموزش راه 

 يدور شـدن از خـدا   غیتبله و یام یدر برابر رواج فساد بن (ع)حضرت سجاد کارراه

بـر   افـزون بـود کـه    اي یـه ادع یجآموزش و تروی، از درگاه رحمت اله یديمتعال و ناام

بازگشت و  يمتعال، راه را برا ياو با خدگگفتفرصت به عنوان یده، عق یتاصالح و تقو

   .کرد یباز م یبه قرب اله یدنرس ودرخواست مغفرت 

قـرآن   یحبـه تصـر   ی،دور کردن بندگان خدا از درگاه حق تعـال  يبرا یطانش فعالیت

 )117 ،؛ طـه 89 ،؛ ص62 ،؛ اسـرا 39 ،؛ حجـر 16 ،؛ اعـراف 36 ،(بقـره  است یقطع يامر

گونـاگون   يکـرد، بـا ترفنـدها    دچارحق  یراز مس يرا به دور اي هم که جامعه یهنگام

 نـاممکن بـودن   ي) و القاویف(تس انداختن توبه یرو به تأخی از درگاه اله یأسهمچون 

بـه   یاختصاصـ  ،موضـوع  ینا .دارد یباز م یاصل یررا از برگشتن به مس یآدمبازگشت، 

 ما امروز معهجا داشت، در وجود (ع)سجاد که در جامعه امام چنانجامعه خاص ندارد و 

  دارد. جریان هم

درد جامعـه آمـوزش    یـن ا يبرا (ع)که حضرت یدرمانراه شفا و توجه به  ،نیبنابرا

 یسـبک زنـدگ   یرمسـ  دراست کـه   هایی و لغزش ها انحراف يبرا یشفابخش سخهداد، ن

  دچار آن است.  شک یب یو جامعه انسانافتد  یاتفاق م یاسالم

کـه   ییدعا .برد یبهره م یو عمل يگفتار يها از روش زینبخش  ینا در (ع)،حضرت

خوانـد، چنـان ارائـه     یکه خود حضرت دعـا را مـ   یهنگام ،داد یمآموزش  (ع)حضرت

تضرع در  یو چگونگکرد  یبر دل و جان شنونده اثر مآن  یندعا و مضام قکه عمداد  یم

رد از کنـار حجراالسـود   « :نقل کـرده اسـت   یمانی اووس. طآموخت یرا م یاله شگاهیپ

بـن   یعلـ  یـدم د دقـت کـردم و   .مشغول رکوع و سجده اسـت  یشخص یدمدشدم،  یم

از حـاالت او   ،پس .است بیت(ع) صالح از اهل يبا خود گفتم او فرد .است (ع)الحسین

 دو ینا !ي منآقا !ي منآقا«پس حضرت دست به دعا برداشت و فرمود: س .استفاده کنم

که از گناه پر هستند و چشمانم از  حالی رد ام، تو دراز کرده يدست من است که به سو

 يکـه صـدا   ر کـرد یبر من تأث یشانو کلمات ا ها یهپس چنان گر». به تو سرشارند... یدام

  .)219، ص1376، صدوق( »شد من متوجه (ع)حضرت و شد بلند ام ناله

ـ   را حضـرت مضـمون انابـه و توبـه    ی، معرفت یناز مضام پس قـدم در راه   ینکـه اول

 یفهصـح  31ي دعـا  .فرمایـد  یمطرح مـ  یهاز ادع یاريدر بسخداست،  يبه سوبازگشت 
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که آموزد  یدعا حضرت به گناهکار م یندر ا اختصاص به توبه و طلب آن دارد. ،مبارکه

اعتراف کند و متوجه باشد که  آنرد و به بب یخود پ يخطا یزانعمل و م یابتدا به زشت

ـ ترت نیبـد  ؛او داشـته و دارد  ياو آخـرت بـر   یـا در دن يانبـار یز يامدهایپگناه چه   ،بی

  برسد. یو به توبه و انابه واقع دست دهداو  به یو واقع يجد یمانیپش

اگـر  : «پـردازد  یتوبـه و بازگشـت مـ    يهـا  مصـداق از  یبه ذکر بعضحضرت سپس 

ترم و اگر ترك گناه بازگشت اسـت، مـن    همه پشیمان من از ـ پس یمانی، توبه استپش

ــت  ــین بازگش ــدگانم  اول ــر وکنن ــتغفار اگ ــت، ر، اس ــان اس ــده گناه ــس یزن ــن از پ  م

 يمبارکـه، دعـا   یفهصـح  39 و 16، 13، 9ي در دعاهـا  ینمضـام  این». استغفارکنندگانم

از  ینالتائب مناجات همچونحضرت  يدعاها یگرو د )ی، (قمی ابوحمزه ثمال

  است. ز آمدهین (همان) عشر مناجات خمس

و ذکر  یاد. فرماید یدور شدن از گناه مطرح م يحضرت اصل تذکر را برا ،از آن پس

 چون هایی عبارت؛ از آنها دور شدن از گناه است یکیدارد که  یاريبس آثارمتعال  يخدا

 یاد خودت مشغول هاي ما را به قلب«)، 20يدعا ،(همان »یدارکنـ ب  یاد و ذکرت با مرا«

یرشاه ؛ م13يدعا ،(همان »کر تو هوشیار و بیدار شدمیاد و ذ با« و )11يدعا ،(همان »دار

  .)107ص ،جعفري

به با توجه  یه،در ادع (ع)است که حضرت یگريمطلب د ی،از درگاه الهنداشتن  یأس

رواج گناه و  شرایط .است بر آن تأکید فراوان داشته ،دوره خود یو اوضاع اجتماع یطشرا

از مناجات  الشاکین انداختن توبه که حضرت در مناجات یرخأبه ت یعنی ؛»یفتسو« لهئمس

 یجادرا در ذهن گناهکار ا نکته یناکند،  یبه آن اشاره م )الجنان قمی، مفاتیح(عشر  خمس

را بـه   یاز رحمت اله یأسو یست توبه ن يبرا ییجا یگرحجم گناه، د ینکه با ا کرد یم

از  یـأس که  آموزد یخود، به گنهکاران م هاي با عبارت (ع)حضرت .آورد یدنبال خود م

  معناست. یب يامر ی،رحمت اله

پنجـاه   يدر دعـا حضـرت   هسـتند.  ممفهـو  یـن مبارکه سرشـار از ا  یفهصح يدعاها

ي بنـدگان  : افرمـودي  کـه  کتابـت یـافتم   یا درخدا: «یدفرما یقرآن م یهبا ذکر آیفه، صح

 از: «فرماید یمز یي دوازدهم ندر دعا و »اسرافکار، بر خود از رحمت خدا مأیوس نشوید

به موضوع  ها عبارت ینا »ی که تو درِ توبه را بر من گشوديدرحال شوم، یوس نمیمأ تو

  اشاره دارند. د نشدنیناام



  177  سبک آموزش دینی امام سجاد(ع)

  

کسی هستی  همان تو !پروردگارا: «فرماید می (ع)حضرت عشر، مناجات اول از خمس در

فرمودي به سـوي خـدا بازگردیـد بـه     نامیدي و   توبه را آن ي وبازکرد که دري براي بندگان

ی: (قمـ  »یسـت؟ چ، کنـد  حقیقت، پس عذر کسی که پس از بـاز شـدن در، از ورود غفلـت   

  .)همان، مناجات التائبین

پس قسم به عزتت، اگر مـرا از درگـاه خـود    «فرماید:  در دعاي ابوحمزه نیز حضرت می

کشید؛ چون به کرامـت و  برانی، از درگاه تو جایی نخواهم رفت و از التماس دست نخواهم 

  ».وسعت رحمتت ایمان قلبی دارم

  گانه پانزده مناجات

در جامعه  ،یهرا با آموزش ادع یو معرفت ینید یممفاه (ع)که حضرت سجاد هنگامی

راه و روش بازگشت دیدند،  یدور م یکه خود را از درگاه اله يقشر يکرد و برا ینهنهاد

که با توجـه   یازيبا ن یدافراد و شادرك سطح  يارتقا ي، براشرح دادشدن را  یکو نزد

 گانه پانزده کرد، مناجاتی یافراد احساس م يبرا یدستگاه اله هو قرب ب یبه سطح معرفت

بـه کسـب معرفـت     يوکه در مکتـب   يافراد همه ن مناجات برايیدادند. ا آموزش را

  . دکن یمفراهم را زبان گفتگو با پروردگار  ی،، با هر سطحافتخار داشتند

ــنا در ــات ی ــاهد  ،مناج ــش ــشیچن ــا ن بخ ــت ییه ــات )1: یمهس ــائبین   مناج الت

 )3؛ )یت داردشـکا  نفـس خـود   از ی کـه (کسـ الشاکین   مناجات )2؛ )کنندگان (بازگشت

ی کـه  (کسـ الراجین   مناجات )4؛ )ی که از مقام خدا ترسان است(کسالخائفین   مناجات

ی که به سمت خدا راغب (کسالراغبین   مناجات )5؛ )شود یک مینزد امید راه از خدا به

المطیعـین هللا    مناجـات  )7 ؛اسـت)  شـکرگذار  ی کـه (کسـ الشاکرین   مناجات )6؛ )است

؛ )ی کـه ارادتمنـد خداینـد   (کسـان المریـدین    مناجـات  )8؛ )ی کـه مطیـع خداینـد   (کسان

المتوسـلین    مناجـات  )10؛ )ی کـه دوسـتداران پروردگارنـد   (کسـان  المحبین  مناجات )9

ی که گـداي درگـاه   (کسان المفتقرین  مناجات )11؛ اند) ی که متوسل به درگاه الهی(کسان

ــی ــد اله ــات )12؛ )ان ــارفین  مناج ــانالع ــی   (کس ــارف اله ــه مع ــارف ب ــه ع ــد) ی ک ؛ ان

المعتصـمین   مناجـات  )14؛ )یادکننـدگان پروردگارنـد  کـه   ی(کسانالذاکرین  مناجات )13

  .)همان ،ی(قم )یشگان(زهدپلزاهدین ا مناجات )15 ؛)درگاه الهی (پناهندگان

سـخن   مدل ارائه معارف و زبانِ ینندارد، اما ا یتیمحدود یهادع ینچه خواندن ااگر

ـ   (ع)حضرت ریزي گفتن با پروردگار، نشان از برنامه  يبـرا ی، در سطوح مختلـف معرفت
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 ،ینهمچن .شدند می مند دعاها بهره ینکه از ا ی داردخود و کسان یکشاگردان دور و نزد

سـالک راه   يبرا هایی مرتبهو  ها مقام ینکه چن آموزد میمناجات  ینا هاي عنوانالفاظ و 

  خداوند متعال وجود دارد.

آمـوزش   یعنـی  ؛او یوهبا خداونـد متعـال بـه شـ     يدر روابط فرد يو بازنگر اصالح

و تعامل با خـدا،  پروردگار و شناخت  یک شدن به خدانزد يها از خدا، راه يارزسپاسگ

   .خدا يبه سو یرمس یشگیباز بودن هم یینروش گفتگو و تب

  (ع)عصر امام سجاد نیاپا یاجتماع اوضاع

به اوضاع اواخر عهد امامـت   ی، نگاه(ع)امام سجاد هاي یتفعال یجهنت یافتدر براي

 یـد در اواخر عهد امامت بـا حکومـت عبـدالملک و پسـرش ول     (ع)امام .اندازیم می وي

 یـل دوره بـا اوا  یـن ا ينشان از تفاوت جد (ع)ر عبدالملک با امامنوع رفتا دوره بود. هم

حکومـت   ینـه سال بر مد دو یان،جالد امویوسف،   نب  حجاج عهد امامت حضرت دارد.

و حجاج گـزارش نشـده    یشانا میان ياما برخورد ،)17، ص3، جتا یعقوبی، بی( داشت

 ،بنـابراین  ؛خلیفه بود ةاجازبه دنبال ، (ع)حجاج براي تعرض به حریم امام سجاد است.

خـواهی،   حکومـت را مـی   اگر ثبات و دوام«: گفت او به و نوشت عبدالملک به اي نامه

هاشـم   بنـی  خون از«نوشت:  پاسخعبدالملک در  ، اما»علی بن الحسین را به قتل برسان

  .)64، جق1413؛ مفید، 238، ص1، ج1373طوسی، (» آن را حفظ کن برحذر باش و

 از (ص)خدا پیامبر توسط نوشت و گفت که عبدالملک به را نامه همان وقت (ع)امام

 را (ع)امـام  نامه، نوشـته  تاریخِ بررسی از پس عبدالملک .شده است خبر با نامه تبادل آن

 ؛)345و  344، ص5، ج1375کلینــی، (فرســتاد  امــام بــراي هــدایایی یافــت و درســت

کرده خود ـ که عبدالملک طـی    آزاد ازدواجش با کنیز رايدر ماج (ع)حضرتهمچنین، 

 همـه  از کـه  بفهمانـد  (ع)امـام  به خواست می و خوانده بود ناپسند را اقدام اي، این نامه

 و شـکن  دنـدان  جـوابی ـ   اسـت  آگـاه  خصوصـی  مسـائل  ، حتیيو زندگی يها جریان

 ،نامـه را خوانـد  عبـدالملک،   سلیمان، پسر وقتی که نوشت. چنان عبدالملک به آمیز کنایه

سعد،  ابن( »است کرده عجب تفاخري بر تو (ع)بن الحسین علی !امیرالمؤمنین اي«گفت: 

 ییـر تغ ةدهنـد  نشـان  ،(ع)نامه حضـرت  این .)17، ص5، ج؛ طبري170، ص5، جق1410

  امر در آن قرار داشت. يدر ابتدا (ع)بود که حضرت اي مواضع از دوره

و ارادتمندان و  یعیانبه آموزش و گسترش ش ، چناندوازده سال یندر ا (ع)حضرت
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، 1392یان، (جعفریدند به صدهزار نفر رس (ع)عمر حضرت یاننقل تا پا بنابرغالمان که 

منـدان   هکه حضـرت تعـداد عالقـ    يرا از روز ینهشهر مد یطپرداخت که شرا ،)627ص

، ی؛ مجلسـ 104، ص4، جق1404، یدالحد ابی (ابن نفر اعالم کرده بود یستب تنهاخود را 

  داد. ییرتغ م،یرا از آن گفت ییها که مثال ییط) به شرا143، ص46، جق1403

 ،بـه عـراق   ینـه است که حجاج پـس از رفـتن از مد   ينکته هم ضرور ینا يادآوری

، ق1409، ي(مسـعود  کرد یهزار نفر را کشت و هشتاد هزار نفر را زندان 120 به کینزد

ـ    يها نیزنداها و  آمار کشته يبند جمع .)166، ص3ج بـا کسـر    یحجـاج در عـراق، حت

مـتهم   کـم  دستدر عراق،  يصدهزار نفر یتجمع یککه  دهد یآمار، نشان م یننصف ا

 عی، بـاز هـم از تشـ   قرار داشـتند فشار حکومت  ریزکه به شدت  یبود و درحال عیبه تش

  خود دست برنداشتند.

و مختـار را در   ینبزرگ تـواب  یامکربال، دو ق يشهدا يبراامان حضرت  یب يها گریه

 نکـرد.  هـا  یـام ق یـن در ا یمیدخالـت مسـتق   (ع)اگرچـه امـام  ؛ کـرد  یجـاد ا (ع)عهد امام

 (ع)تیب مردم را به اهل یدگاهدی، عموم معارف یحارتقا وتصح يحضرت برا يها آموزش

 ةابا داشتند و به فرمود (ع)یتب شدن به اهل یککه از نزد یمردم یو حت داد ییرتغ اریبس

کردند  یاستفاده م علی(ع) و آل یاز لعن و طعن بر عل ،ب به حکامتقرّ يبرا (ع)ضرتح

 ؛نـد توجـه نکرد  یفهدر طواف خانه خدا به فرزند خل ،)170، ص5، جق1410سعد،  ابن(

  راه باز کردند. يو ياستالم حجراالسود جلو رفت، برا يبرا (ع)امام یاما وقت

 خـود در  ياغـرّ  یدهرا بـا قصـ    عبـدالملک  بـن  حسادت هشام پاسخفرزدق شاعر هم 

 ؛191، صق1413یـد،  مف ؛217، ص15ج ،ق1415ی، (اصـفهان  داد (ع)حضرت یفتوص

احتـرام   شـاهد  شـتر یبهـم   یهنقل ادع يابتدا در .)169، ص4، جق1379شهرآشوب،  ابن

 ،1376(صـدوق،  یم هسـت اودعا از  یافتودر یدنشن يوشوق برا (ع)حضرت يمردم برا

  .)219ص

ـ  ییتا جـا ینه، در شهر مد (ع)حضرت سجاد یو علم یفقه آموزش  کـه  رفـت  یشپ

ــزرگ اهــل يعلمــا ــاره آن توصــ ب ــد. ییهــا یفســنت درب ــه دادن ی ســخن شــافع ارائ

، 5ج ،سـعد، همـان   ابـن (سـعد   ابـن  یفتوصـ  ،)274، ص15، جق1404، الحدید ابی (ابن

و  )375، ص1، جی، همـان ؛ حنبلـ 19، ص1، جق1405ی، (ذهب زهري عبارت ،)222ص

بـوده   (ع)حضـرت  یفقهـ  یـت فعال یـاي ) گو160، ص5، جق1393حبان،  ابن(حبان  ابن

 یتروا (ع)از امام سجاد یمنفر به طور مستقک به هشتاد ینزدما  ییدر جوامع روا است.
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  .): بخش اسنادالنوریۀدرا افزار (نرم اند نقل کرده

 يافـراد  ،اصـغر و از اصـحاب   ینو حسـ  ید، ز(ع)، امام باقر(ع)از فرزندان حضرت

 بـن   یدسـع یر صـیرَفی،  سدي، مسلم زهر  بن محمد ،)مزه ثمالی(ابوحینار د بن مانند ثابت

ـ ان احادیـ جـزو راو و...  یزید جعفی  بن جابری، کابل تغلب، ابوخالد  بن  ابانیب، مس  ث ی

 موجـب بـود کـه    يبه حدز ین (ع)حضرت یعلم یتفعال .(همان)هستند  (ع)امام سجاد

ـ  يبرا یگريد یعلممنبع  ینکه به فکر تأم ییشد تا جا يحکام امو ینگران جـز   همردم ب

 ،و در عهـد عبـدالملک   فتهر یانیو سر یروم یعلم بعو به سراغ مناافتادند  (ع)تیب اهل

  .)303، ص1، جیمند ابن( ندددست به ترجمه کتاب ز

   نتیجه

نسـل   یـت و ترب یـت در چند حـوزه بـه فعال   ،جامعه خود یاياح يبرا (ع)امام سجاد

  گماشت:  مته

  .)ید، نبوت، معاد، عدل و امامت(توحینی د یو مبان يدر بعد اصول اعتقاد. 1

   .یتترب یرمساصالح و  یدر نظام هست (ع)یتب و اهل یامبرپ یگاهجا يدر بازساز. 2

متعـال،   يگفتگـو بـا خـدا    ادعیه و گشودن راه یجترو ؛يو معنو یدر ابعاد اخالق. 3

  به درگاه خدا.بازگشت د نشدن، یناام

4 .یوانات.و ح یستز  یطحقوق مح یحت ی،و اجتماع يحقوق فرد یتعد رعادر ب  

بهره برد و بـه گفتـار و    همزمان یو عمل يگفتار ةیوش معارف از دو ینا ارائه براي

  ؛ بسنده نکردصرف، نوشتار 

و معـارف   (ع)سجاد امام یاز سبک آموزش یريگ بهره ياست برا اي مقاله مقدمه این

 .یاسالم یسبک زندگ يجامعه و حرکت دادن آن به سو یتو منطق ترب
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