راهبردهای سیدالساجدین علی بن الحسین
در ترویج فرهنگ عاشورا
فاطمه معتمد لنگرودی
تاریخ پذیرش98/5/22 :

تاریخ دریافت98/1/23 :

چکیده

بااه م اادد معماااری هوش اامندانه و شااجاعت امااا سااجاد  ،یاااد و

خا اااطره شا ااهدای کا ااربال زنا ااده مانا ااد .ایا اان مقالا ااه درصا اادد اسا اات
راهبردهااای امااا را بااه منظااور پاااسداشاات فرهن ا

عاشااورا مااورد

بررسااای قااارار دهاااد .از ایااان رو سا ا ال ایااان پاااژوهش آن اسااات کاااه
راهبردهااای امااا سااجاد

در زنااده نگااه داشااتن و تااروی فرهنا

عاشااورا و شااهیدان دشاات کااربال چااه بااود ایاان پااژوهش بااه شاایوه
توص اایفی _ تحلیل اای و ب ااا اس ااتفاده از من ااابع کتابخان ااهای صاااورت

گرفاات .نتااای حاصاال از پااژوهش آن اساات کااه بااا توجااه بااه شاارای

ارکوب شااایعیان توسا ا خلفاااای اماااوی و
زماااانی اماااا و قتااال و ساا ِ

اران ایشاان ،اماا ساجاد
کارگ ِ

از حرباه سیاسای (مباارزه منفای) و

فرهنگی بهره برده و موفا .شاد فرهنا
به نسل های بعد انتقال دهد.

عاشاورا را زناده نگاه دارد و

کلیژوان ا  :راهبرد ،اما علی بن الحساین  ،عاشاورا ،عا اداری،

فرهن .

 .1کارشناس ارشد تاریخ اسالم دانشگاه الزهرا ))flangrodi@yahoo.com
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مقدمه 

پتس از گتتذر ستتالهتتا ،هنتتوز حماستته عظتتیم عاشتتورا کتتربال فرامتتوش نشتتده و نستتل بتته نستتل،
تاد ج تتاودان آزادیخ تتواهی و
همچن تتان ادام تته و انتق تتال مییاب تتد .ای تتن حماس تته ن تته تنه تتا نم ت ِ

ظلمستیزی است؛ بلکه در سایه ذکاوت و درایتت ائمته اطهتار
حقیقت ِتی راه اباعبتتداهلل الحستتین

 ،شتیعیان و دوستتداران

ادامتته یافتتته و هتتر ستتاله شتتاهد احیتتای مراستتم عتتزاداری و

تعزیه در ایران و سایر کشورهای اسالمی و حتی غیراسالمی هستیم.
بیشک در طول تاریخ پرفتراز و نشتی

دنیتای استالم ،حرکتهتا و قیامهتای بستیاری بته

وقتوع پیوستته استت .لتیکن هتیچ حرکتتی ،پو یتایی و برجستتگی ختون و پیتام قیتام عاشتورا را
ندارد .اما آنچه بیش از همه واقعه کربال را پرفروغ و سازنده جلوه داده ،ستیره ائمته اطهتار
و جهت گیریهای آنان در قبال این رویداد عظیم بشری است.
بتتا نگتتاهی مختصتتر بتته زنتتدگی امتتام حستتین

و امتتام بعتتدی _ امتتام ستتجاد

_ ایتتن امتتر

فهمیده میشود که تفاوت بسیار زیادی در جهت گیریهای آن دو بزرگتوار در قبتال حاکمتان
زمانه وجود داشته استت؛ چرا کته امتام حستین
یز یتتد _ پرداختتت ،ولتتی امتتام ستتجاد
بیت
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بته جهتاد و نبترد علیته خلیفته جتور امتوی _

بتته دلیتتل شتترایط خفقتتان و ستترکوب شتتیعیان و اهتتل

 ،دست بته مبتارزه فرهنگتی (منفتی) زده و از قیتام علنتی و سیاستی علیته حکومتت

اموی و خلفای آن پرهیز کرد.
بتتا ایتتن توضتتیحات ،ستتؤال و دغدغتته ایتتن پتتژوهش آن استتت کتته راهبردهتتای سیاستتی و
فرهنگی علی بن الحسین سیدالساجدین

به عنوان تنها باقیمانده فرزن ِتد ذکتور خانتدان

امامتتتت ،در زنت تتده نگتتته داشت تتتن و تت تترویج و گرامیداشتتتت فرهنتتتگ عاشتتتورا و یتتتاد و ختتتاطره
امتتام حستتین

و شتهدای دشتتت کتتربال چتته بتتوده استتت؟ ایتتن پتتژوهش بتته شتتیوه توصتتیفی _

تحلیلتی و بتا استتفاده از منتابع روایتی و تتاریخی موجتود در کتابخانتههتا و نگتاهی تحلیتلگتتر،
انجام گرفته است.
در زمینه پیشینه این پژوهش اثری شاخص یافت نشد و تنها در کتابهایی که در بتاب
زندگینامه امام سجاد

نگاشته شده است ،میتوان مواردی را یافت .از اینرو این مقالته

بت تته صت تتورت مست تتتقل و منست تتجم در پت ت ِتی یت تتافتن راهبردهت تتای امت تتام ست تتجاد

در تت تترویج و

گرام تتیداش تتت واقع تته عاش تتورا ب تتا استتتتفاده از من تتابع روای تتی و ت تتاریخی و ب تته ش تتیو تحلیتتتل
گزارشهای روایی و تاریخی به دست آمده است.
پس از ایتن مقدمته ،نخستت بته بررستی شترایط سیاستی ،دینتی و فرهنگ ِتی امتام علتی بتن

الحسین

در زنده نگه داشتن رویداد عظیم کربال و حماستهآفرینان آن (امتام حستین

و

یاران ایشان) پرداخته میشود.
.1شرا طسیاسیعصرامامسجا

امویان پس از صتلح امتام حستن



در ستال 41ق ،بته طتور علنتی و رستمی خالفتت را بته

دستت گرفتنتتد .بنیتتانگتتذار ایتن سلستتله معاو یتته بتتن ابوستفیان ،یز یتتدبن معاو یتته و معاو یتته بتتن
یز یتد (معاو یته دوم) بودنتد کته در طتی ستالهتای 64-41ق بته حکومتت پرداختنتد .لتیکن بتا
کنتتارهگیتتری معاو یتته دوم از قتتدرت ،در کنگتتره جابیتته ،اعضتتای حتتزب یمنتتی و بزرگتتان ستتساه،
منتقل گردید132-64( .ق)که اولین آنها مروان بتن حکتم و آخترین آنهتا متروان بتن محمتد
بود( .طقوش .)85 :1387 ،از اینرو امام

تدت امامتت
 ،از نخستین روز امامت تا پایتان م ِ

ختتویش ،بتتا خلفتتایی چتتون یز یتتدبن معاو یتته(64-60ق) ،معاو یتته بتتن یز یتتد(64ق) ،متتروان بتتن
حکم(65-64ق) ،عبدالملک بتن متروان(86-65ق) و ولیتد بتن عبتدالملک (96-86ق)
همزمان بود( .همان)253 :
سیاسی سختی روزگار می گذراند .از اینرو درباره شرایط آغاز امامتت علتی بتن الحستین
گفته شده است :علی بن الحسین

امامت خود را به صورت مخفی و با تقیته شتدید و در

زمانی دشوار عهدهدار گردید( .مسعودی)168 :1426 ،
از این گزاره تاریخی میتوان فهمید که شرایط در زمان امام ستجاد

بستیار ستخت بتود

و علنتتا نمتتیتوانستتت بتته مبتتارزه سیاستتی دستتت بزنتتد و تنهتتا از طر یتتق تقیتته کتته همتتان مبتتارزه
فرهنگی بود ،به مبارزه با حکومت پرداخت .به نحوی که دعاهای صحیفه سجادیه مبنتی

در ترویج فرهنگ عاشورا

بایتتد افتتزود بتتا توجتته بتته حاکمیتتت بنتتیامیتته بتتر دنیتتای استتالم ،امتتام ستتجاد

در اوضتتاع

راهبردهای سیدالساجدین علی بن الحسین

متتروان بتتن حکتتم را بتته قتتدرت رستتاندند و بتتدین طر یتتق خالفتتت از شتتاخه ستتفیانی بتته مروانتتی
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بر وجود ظلم و ستم حاکمان جامعه دال بر این امر دارد.
سرانجام امام سجاد

در محرم سال  94یا 95ق بته زهتر ولیتد بتن عبتدالملک مستموم

شده و به شهادت رسید و در قبرستان بقیع در کنار قبر عموی خویش امام حسن

متدفون

شد( .قمی 196 :1361 ،و 197؛ یعقوبی ،بی تا303/2 :؛ ابن کثیر)114/9 :1407 ،
.2شرا ط ی_فره گیعصرامامسجا

بیشک امام سجاد



از نظر علمی در میان مسلمانان و باْلخص شیعیان از موقعیتت

و منزلتتتی واال برختتوردار بتتود؛ چنان کتته پتتس از واقعتته حتتره ،مستتلم بتتن عقبتته بتتا این کتته از متتردم
مدینه به عنوان برده یزید بیعت گرفت ،لیکن با امام در نهایت توجته و احتترام برختورد کترده
و مقرری بدان حضرت پرداخت (ابوحنیفه دینوری266 :1368 ،؛ اربلی.)516/2 :1381 ،
از ستتوی دیگتتر بتته دلیتتل تتتدریس فقتته و حتتدیث متتورد توجتته محتتدثان بتتوده استتت .از ایتتنرو
مورخان در کت

خویش از مقام علمی امام

ستایش کردهاند.

ابن سعد _ از بزر ترین محدثان قرن سوم هجری _ امام

را چنین توصیف میکند:

اْلسیَثبهَماماناَکثی اْلدی َعالیاَ فی اَو عا(َ.ابن سعدَ )172/5 :1410 ،
َْ
کانَعلَب َ

ابن حجر عسقالنی مینویسد:
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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در میان قریش بهتر از علی بن الحسین

(ابن حجر عسقالنی)305/7 :1426 ،

نبوده ،وی فقیهترین فرد مدینه است.

ابن کثیر در تاریخ خویش از قول زهری محدث بزر قرن دوم مینویسد:
علی بن الحسین

افقه و برترین مردم زمانش بود( .ابن کثیر)108/9 :1407 ،

بنتابراین بتا توجتته بته وجاهتت اجتمتتاعی و جایگتاه علم ِتی امتتام

اسالمی پس از واقعه کربال ،به دلیل آن که فرزندان امام حسین
علی اصغر

در نشتر عقایتد اصتتیل

به نامهای علی اکبتر

به شتهادت رستیدند ،نستل امامتت تنهتا از طر یتق امتام ستجاد

و

بتاقی مانتد.

بنتتابراین آن حضتترت ،همتتراه کتتاروان بتته استتیری بتته کوفتته و شتتام بتترده شتتد .در ایتتن ستتفر ،امتتام
سرپرستتت و تکیتته گتتاه استتیران بودنتتد و بتتا ستتخنرانیهتتای ختتویش در کوفتته و شتتام ،حکومتتت

اموی و شخص یزید بن معاویه را رسوا نموده و با شناساندن ماهیت یز یتدیان ،پیتام عاشتورا
را بتته گتتوش متتردم رستتاند و پتتس از بازگشتتت از شتتام ،در مدینتته رحتتل اقامتتت افکنتتده و در ایتتن
تدریس فقتته و حتتدیث گتتام
تدت  34ستتال ،پتتس از واقعتته عاشتتورا بتته تربیتتت شتتاگردان و تت
مت ِ
ِ
برداشت و کنیزان و غالمان را خریده و پس از تربیت اسالمی ،آزادشان میساخت.

در ایت تتن زمت تتان خلفت تتای امت تتوی و کت تتارگزاران وی ،لباسهت تتای فت تتاخر بلنت تتد و گرانقیمت تتت
متتیپوشتتیدند (ابتتوالفر اصتتفهانی 248/1 :1415 ،و  .)180/9از ستتوی دیگتتر امو یتتان بتتا روا
دادن شتتعر و پرداختتت مبتتال هنگفتتت بتته شتتاعرانی چتتون أخطتتل و جر یتتر ستتعی داشتتتند تتتا
مفاخر دوره جاهلی خود را زنده کرده (همو 427/4 :و  )428و از این طریق در پتی مبتارزه بتا
مناق

و فضایل اهل بیت

بودند تتا نامشتان را از اذهتان متردم پتاک کننتد .بایتد افتزود کته

یابی یزید بن معاویه ،شتهر مکته و مدینته علنتا
مورخان معتقدند پس از مر معاویه و قدرت ِ

به مرکز لهو و لع  ،آوازهخوانی ،رقتص ،قمار بتازی ،غنتا و موستیقی تبتدیل شتد (همتو72/1 :

و )73و آوازهخوانان و رقاصان در مدینه مجالس مختلط ترتیت

متیدادنتد (شتریف قرشتی،

فقیهان شهر گردید (جعفریان.)181/1 :1375 ،
.3اقداما امامسجا

امام سجاد

 رتهویجواحیایفره گعاش را 

طول امامت خویش ،با اتخاذ شیوه تقیته بته مبتارزه بتا حکومتت امتوی
در ِ

پرداختت و دستتت بتته اقتتدامات فرهنگت ِتی خاصتی در جهتتت احیتتا و تتترویج فرهنتتگ عاشتتورا و
تاریخی به شر زیر است:
.1-3پنژوارشادامتازطریقموعظهودعا 

اولین راهبرد عملی امام سجاد

در راه احیتای فرهنتگ عاشتورا ،پنتد و ارشتاد امتت بته

تانی حکومتت
دو طریق موعظته و دعتا بتوده استت .از ایتنرو امتام بنتا بته وضتعیت و شترایط زم ِ

امو یتتان ،نمتتیتوانستتتند مفتتاهیم متتورد نظرشتتان را بتته صتتورت آشتتکار و صتتریح بیتتان کننتتد.
بنابراین از شیوه موعظه استفاده کرده و مردم را با اندیشههای صحیح اسالمی و وقتایع کتربال

در ترویج فرهنگ عاشورا

زنده نگه داشتن یاد و خاطره امام حسین

و شهدای کربال زد که بنا بر مستتندات روایتی و

راهبردهای سیدالساجدین علی بن الحسین

 410/2 :1409و  .)411کار به جتایی رستید کته فرهنتگ بتیبنتد و بتاری ،گریبتانگیتر قاضتیان و
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آشتتتنا میست تتاخت .بنتتتابراین حضت تترت در هتتتر روز جمعت تته در مستتتجدالنبی
تاران ختتو یش و عامتته متتردم ایتتراد مینمتتود .امتتام
متتواعظ ختتویش را بتترای یت ِ

 ،بیانتتتات و
در یکتتی از ایتتن

مواعظ میفرماید:

ای مردم! پرهیزکار باشید و بدانیتد کته بته ستوی ختدا بازخواهیتد گشتت .آن روز هتر

کس آنچه را که از نیک و بد انجام داده نزد خود حاضر خواهد یافت و از نخستتین
چیزها که در قبر سؤال میشود ،از پروردگارت استت کته او را عبتادت متیکنیتد و از
پیامبری است که او را به ستوی شتما فرستتادهانتد و از دینتی استت کته از آن پیتروی
کردهاید و از کتابی است که آن را تالوت می کنیتد و از امتامی استت کته والیتت او را
پذیرفتهاید( .کلینی73/8 :1407 ،؛ ابن شعبه حرانی)249 :1404 ،

در ایتتن کتتالم ختویش از روش تقیتته بهتتره بتترده و ذهتتنهتتای بیتتدار

روشتن استتت کتته امتتام

را به این مقصد رهنمون متیستازد کته در قیامتت از امتامی کته والیتت او را پذیرفتتهایتد ،ستؤال
بارهتتا در کتتربال خطتتاب بتته

خواهتتد شتتد و پاستتخ شتتما چیستتت؟ حتتال آن کتته امتتام حستتین
مردم کوفه فرمود:

آیا میدانید من امام شما هستم و پدر و مادر و جدم چه کسانیاند؟

امام با این سخن میفهماند که شما راه حق را نسذیرفته و سر تعظیم در نزد خلفتای جتور
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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اموی فرود آوردهاید.
از دیگتر راه کارهتای متوجتته شتناختن متردم بتته مقتام اهتل بیتتت
طریق دعاست که حضرت اهداف و مقاصد ختویش را در قالت

 ،پنتد و ارشتاد امتتت از

دعتا و مناجتات بیتان کترده

استتت کتته شتتامل  54دعاستتت و بتته نتتام صتتحیفه ستتجادیه بتتوده کتته در میتتان اهتتل حتتدیث بتته
اختتالقرآن و ز بتور آل محمتتد
خدا ،امام
پیامبر

تات بتتا
شتهرت یافتته استتت .در ایتن دعاهتا عتتالوه بتر مناج ِ

ابعاد سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و دینی عصر خویش بته و یتژه مقتام والیتت
و اهل بیتش

را بیان مینمود .همچنین امام

در زمانی که حتی قرار دادن

نام علی بر فرندان تقبیح میشد و افراد به این دلیل مورد تهدید قرار می گرفتند؛ در دعاهتای
ختتویش تعتتابیری چتتون« :اللهتتم صتتل علتتی عبتتدک محمتتد و آلتته»« ،علینتتا بمحمتتد و آلتته» و

«صت تتلوات اهلل علت تتی محمت تتد و آلت تته الطیبت تتین الطت تتاهرین اْلخیت تتار اْلنجبت تتین» (علت تتی بت تتن
34 :1376 ،و  52و 133و 184و )232را بارها تکرار نموده است و بدین نحتو در

الحسین

پی القای این مطل

است که امامان معصوم

قتترآن مصتتداق بتتارز فرزنتتدان رستتول ختتدا
واج

نه تنها فرزندان علی

 ،بلکه بنا بته آیته

هستتتند کتته اطاعتتت از آنتتان بتتر تمتتام مستتلمانان

است.
درکوفدده 

.2-3بددرمالسددانتنماهیددتپلیددژامددو ازطر یددقنطبددهنوانیامددامسددجاد

وشام 

راهبترد دیگتتر امتام

بتترای زنتده نگتته داشتتن قیتتام عاشتورا ،بتترمال ستاختن ماهیتتت پلیتتد

اموی از طریق خطبهخوانی در کوفه ،شام و مدینه است تا مردم از اوضتاع جامعته آ گتاه شتده
تات دس تتتگاه امتتوی را نخورن تتد .بن تتابراین ام تتام
و گتتول تبلیغت ِ
بیت

بتترای معرفتتی خانتتدان اهتتل

دست به ایراد سخنرانی زد؛ زیرا امویان در قلمرو خویش بر ضد اهل بیت

گتام

خاطر تقابل میان دو گروه اهلبیت

و امویان به حقانیت جریان اهل بیت

پی ببرند

و شاید به همین علت بود که خطبه شام را به معرفتی ختود اختصتاص داد و نستبت ختود بتا
پیامبر

را در آن منبر پر مخاط

امتتام ستتجاد

استتت کتته امتتام

بیت حقیقی پیامبر

به همگتان گوشتزد نمتود .از جملته برختورد مترد شتامی بتا
بتتا توجتته بتته آیتتات قتترآن (شتوری33 :؛ احتتزاب )33 :اهتتل

_ نه آنچه امویان می گفتند _ را بته آن پیرمترد شناستاند تتا جتاییکته

178-176؛ مجلسی)129/45 :1403 ،
در روایتی دیگتر و از کتاخ یز یتد روایتت شتده کته ستر امتام حستین

را در مقابتل امتام

و

کاروان اسرا آوردند و یزید به خطیبی سخنور گفت :دست این جوان را بگیر و کنار منبتر ببتر و
جدایی آنها از حق و سرکشی آنها بر ما آ گاه ساز.
مردم را از بدفکری پدر و جد او و
ِ
آن خطی

هم از ذکر هیچ زشتی درباره این خانتدان فروگتذار نکترد .هنگتامی کته از منبتر

فتتترود آمتتتد ،امت تتام ستتتجاد

برخاست تتت و حمتتتد و ست تتساس ختتتدا را گفتتتت و پتتتس از درود بتتتر

در ترویج فرهنگ عاشورا

آن پیرمتترد توبتته کتترد و ستترانجام بتته دستتت یز یتتد بتته شتتهادت رستتید( .ابتتن طتتاووس:1348 ،

راهبردهای سیدالساجدین علی بن الحسین

برمتیداشتتند و امتام بتا بهرهمنتتدی از ستخنرانیهتایش ،در پ ِتی آن بتتود تتا جامعته استالمی ،بتته
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پیامبر

فرمود:
ای مردم! خدای متعتال پترچم هتدایت و عتدالت و پرهیزگتاری را در متا اهتل بیتت

قرار داد و پرچم گمراهی و نتابودی را در غیتر متا قترار داد .متا اهتل بیتت شتش ویژگتی
دار یتم و هفتتت ویژگتتی بتته متتا اختصتاص دارد .خداونتتد علتتم ،بردبتتاری ،ستتخاوت،
فصاحت ،شجاعت و محبت در دلهای مؤمنان را به متا ارزانتی داشتته و متا را بته
ایتتن هفتتت ویژگتتی بتتر دیگتتران برتتتری داده استتت؛ پیتتامبر
جعفتتر طیتتار ،شتتیر ختتدا و شتتیر رستتول ختتدا (حمتتزه) و حستتن

 ،امیرالمتتؤمنین
و حستتین

،
از متتا

هستند ... .ای مردم! هر کس مرا شناخت که شناخت و هرکس که مترا نشتناخت
من خود را برایش معرفی میکنم .این منم! فرزنتد مکته و منتی و فرزنتد متروه و صتفا!
من فرزند بهترین کسی هستم که طواف و سعی نمود .من فرزند همانم که شتبانه از
مستتجدالحرام بتته مسجداْلقصتتی بتترده شتتد .متتن فرزنتتد آنتتم کتته جبرئیتتل

او را بتته

سدرهالمنتهی برد .متن فرزنتد آنتم کته مال ئکته آستمان بتا او نمتاز گزاردنتد .متن فرزنتد
پیامبری هستم که پروردگار بزر به او وحی نمود .من فرزند محمتد مصتطفی
و علی

مرتضایم .من فرزند آنم که پیشاپیش رسول خدا

با دو شمشتیر و دو

نیزه میجنگید و دو بار هجرت کرد و دو بار بیعتت کترد و در بتدر و حنتین بتا کتافران
جنگیتتد و بتته انتتدازه چشتتم ب ترهم زدنتتی بتته ختتدا کفتتر نورز یتتد( .اباان شهرآشااوب:1379 ،
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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169 - 168/4؛ طبرسی312-310/2 :1403 ،؛ حسینی موسوی)396-391/2 :1418 ،

بنابراین ،سخنان امام

در مجالس شام در سه بخش تبیین میگردد:

های اهل بیت
 .1بیان ویژگی ِ

که در شام ملموستر از کوفه است.

خویشاوندی خود با پیامبر
 .2بیان رابطه
ِ

و امام علی

و بیان مناق

آنان.

 .3تهیتتیج عواطتتف و احساستتات مستتلمانان بتته واستتطه نوحتتهخوانی و عتتزاداری بتتر امتتام

حسین

و یاران شهیدش.

از ستوی دیگتر امتام ستجاد

در کوفته نیتز در میتان متردم بته پاخاستت و خطتاب بته متتردم

کوفه ،فرمان سکوت داد .پس همگان سکوت کردند و امام
و یاد از پیامبر

تاى خداونتد
پس از حمتد و ثن ِ

و تجلیل حضرت ،آنگونه که سزاوار بود؛ فرمود:

مردم! آن کس که مرا شناخته شتناخت و آن کتس کته مترا نشتناخت ختود را معرفتی
میکنم .من علی بتن الحستین بتن علتی بتن ابیطتالبم .متن فرزنتد متذبو در کرانته

شتتط فتتراتم و نعمتتتی کتته حتتق او بتتود از ستتل

شتتد .متتن فرزنتتد آنتتم ک ته هت تک حتتر ی ِم

حرمت وى شده و زنان و فرزندانش به اسارت گرفتته شتده استت! متن فرزنتد کستی
ِ
هستم که او را بدون دفاع کشتند و افتخار این شهادت ما را بس است.

ای مردم! شما را به خدا سوگند میدهم ،آیا میدانید که به پدرم نامته نوشتتید و او
را فری

دادید و با او پیمان بستید و بیعت کردید و سسس آنگاه رهایش کرده و کمر

بتته قتتتلش بستتتید؟ نتتابود گردیتتد ب تدانچتته بتتراى ختتود از پ تیش فرستتتادید و چتته بتتد
اندیشهای دارید .با کدام دیده ،میتوانیتد بته رستولاهلل

بنگر یتد آنگتاه کته ایتن

سخن را پیش کشد« :عترتم را کشتید و حترمتم را هتتک کردیتد ،پتس شتما از امتت
من نیستید».

سسس فرمود:
پیامبر

و اهل بیتش حفظ کند ،چه او الگوى نیکوى ماست.

همگان گفتند:

اى فرزند رسولاهلل! همه ما سامع و مطیع و حافظ ذمه شماییم( .در خط تستلیم و
اطاعت فرمان توایم).

امام در جواب مردم کوفه فرمود:

با پدرم کردید؟ دیروز بود که پدرم را در حالیکه اهل بیتش با او بودند ،به شتهادت
رساندید و هنوز مصیبت رسول ختدا

و داغ پتدرم و فرزنتدانش و جتدم فرامتوش

نشده و موی رخسارم را سفید کترده و تلختی آن در حلقتوم و حنجترهام بهجاستت و
اندوه آن در سینهام باقی مانده است و خواهش من آن است که نه با ما باشید و نه
علیتته متتا( .اباان شهرآشااوب115/4 :1379 ،؛ طبرساای 305/2 :1403 ،و306؛ اباان نمااا حلاای،

 89 :1406و)90

در ترویج فرهنگ عاشورا

هیهات! هیهات! اى نیرنگبازان بیوفا! آیا میخواهید با من آن کنید که از پیش

راهبردهای سیدالساجدین علی بن الحسین

تورد ختتدا و
ختتدا رحمتتت کنتتد کستتی را ک ته نصتیحت متترا بپتتذیرد و وصتتیت متترا در مت ِ
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از مجموعه خطبههای امتام ستجاد در شتام و کوفته میتتوان چنتین فهمیتد کته معرف ِتی
همانند متردم کوفته بتا اهتل
اهلبیت در شام ضرورت بیشتری داشت؛ چراکه مردم شام
ِ

بیتتت

آشتتنا نبودنتتد و از ستتوی دیگ تر تحتتت تتتأثیر تبلیغتتات شتتدید آل ابتتیستتفیان علیتته

خاندان رسالت و امامت قرار داشتند .لذا مهمترین برنامه امام
ِ

اه ت تتل بی ت تتت

در شتام ،معرفتی خانتدان

و نقت ت تل فض ت تتایل آنهاس ت تتت .همچن ت تتین پردهبرداش ت تتتن از جنای ت تتته ت تتا و

ددمنشیهای امویان با سخنرانی عمومی و افشاگرانه خود در کوفته ،شتام و مدینته بته معرفتی
خاندان عصمت و طهارت

و بیان حقانیت راه امام حسین

تداری وجتدان متردم
و بی ِ

پرداخت و خود به عنوان یک راوی عمل نموده و با سخنرانیهایش ،اذهان خفته را بیدار و
تانی قتترآن و پیتتامبر
اصتتول و برنامتتههتتای معت ِ
تارف وحیت ِ

و پتتدران بزرگتتوارش را بیتتان نمتتود.

(محمدزاده)165 :1392 ،

بهکار یر روشسیاسی_عاطفی( ریه) 
 .3-3

یکتتی دیگتتر از راهکارهتتای مناستت

سیاستتی_عتتاطفی امتتام ستتجاد

تت تتترویج
در جهت ِ

گرامتیداشتتت حادثتته عظتتیم کتتربال ،گر یتته استتت .بایتتد افتتزود یکتتی از القتتاب حضتترت ،البکتتا
(زیاد گریه کننده) است و از اینرو امام صادق

وی را جتزو پتنج تتن از گر یتهکننتدگان عتالم

در آورده اس تت کتته ایتتن امتتر ختتود ،بتته نتتوعی تتتداعیگت ِتر واقعتته کربالستتت (ابتتن بابو یتته:1362 ،
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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272/1؛ معتتتروف الحستتتنی .)124/2 :1382 ،در جتتتایی دیگتتتر ،امتتتام صتتتادق
تسمیه البکا میفرماید:

جدم علی بن الحسین

در وجتتته

 ،به مدت بیست سال بر پتدرش گریستت( .ابان قولویاه،

107 :1356؛ ابن بابویه)141 :1376 ،

گفتنی استت امتام

بترای آنکته واقعته عظتیم کتربال در اذهتان متردم جاودانته بمانتد و بته

دستتت فراموشتتی ستتسرده نشتتود ،بتتا گر یتته بتتر شتتهیدان و زنتتده نگتته داشتتتن ختتاطره آنتتان در واقتتع
مش تروعیت حکومتتت امتتوی را ز یتتر ستتؤال میبتترد .شتتکی نیستتت کتته گر یتتههای ایشتتان ریشتته
عتاطفی داشتته؛ ز یترا عظمتت و بزرگتی مصتای

روز عاشتورا بته قتدری دلختراش بتود کته هتیچ

بینن تتده و نظتتتاره کننتتتدهای آن حادثتتته را ت تتا زنتتتده بتتتود فرامتتتوش نم تتیکتتترد؛ لتتتیکن امتتتام

میخواستتت بتتا گر یتتههای ختتویش ،ظلتتم و جنایتهتتای حکومتتت امتتوی از ختتاطرههتتا محتتو
نگردد .منابع روایی از قول یکی از غالمتان امتام زینالعابتدین
برداشتن امام

متیگو یتد :روزی پتس از ستر

از سجده ،دیدم که محاسن ایشان از اشک خیس شده بود .پتس ختوراکی

تاطر گر یتته فتتراوان از دستتت
در برابترش گذاشتتتم و بتته امتام گفتتتم« :فتتدایت شتوم! میترستتم بتته خ ِ
بروی!»

فرمود:

امام

از غم و اندوه خود ،به خدا شکوه میبرم! همانا یعقوب نبی

دوازده پسر داشت

تیاری
و خداونتد یکتی از آنهتا را از مقابتل چشتتمانش پنهتان ستاخت و از شتدت بست ِ
گریه ،چشمانش سسید شتد .حتال آنکته پسترش زنتده بتود ،در حتالیکته متن شتاهد
شهادت پدر ،برادران ،عموها و عموزادگانم بودم که آنهتا را ستر بریدنتد و عمتههتا و
خواهرانم را دیدم که به اسارت برده شدند .پس چگونه اندوه من پایان یابد و گر یته
من کم شود؟ (ابن قولویه107 :1356 ،؛ ابن طاووس210 :1348 ،؛ مجلسی)110/46 :1403 ،

آن را از یت تتاد نبرنت تتد .بنت تتابراین گر یت تته طت تتوالنی بیست تتت ست تتاله امت تتام ست تتجاد
سیدالشهدا

در واقع نوعی اعتراض سیاستی بته قتاتالن سیدالشتهدا

بت تتر مصت تتیبت

و خلفتای جتور

اموی بود .اعتراض کسی که هیچ رسانهای برای فریاد زدن و ستاندن حق خویش در اختیتار
نداشت .ایتن اعتتراض و گر یتههتا از ستوی دیگتر موجت
قیام کتربال و متاجرای شتهادت سیدالشتهدا

زنتده نگته داشتتن یتاد کتربال بتود؛ ز یترا

آغتاز راه و بستتری بتود کته حرکتت ستایر ائمته

متتیگیتترد و بتتا آن متترتبط استتت و از همتتینرو استتت کتته ستتیره تم تام ائمتته شتتیعه و حتتتی امتتام
زمان

بر زنده نگه داشتن این مصیبت بوده و است.

.4-3زیارتقبرامامحسین

وسفارشآ بهدوستا 

از راهبردهای عملی امام سجاد
حستتین

که خود نیز بتدان متداومت داشتت ،ز یتارت قبتر امتام

و ستتفارش آن بتته دوستتتان و شتتیعیان مخلتتص بتتود .از ایتتنرو امتتام پتتس از ورود بتته

در ترویج فرهنگ عاشورا

هم مبتنی بر آن بود و طبق معارف شیعی حتتی قیتام مهتدی

نیتز در همتین بستتر صتورت

راهبردهای سیدالساجدین علی بن الحسین

تداوم امتام ،آن بتود تتا متردم متوجته عمتق حادثته شتده و
در نگاهی کلیِ ،
علت این گریه م ِ
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تود ج ِتو اختنتاق
مدینه ،دست از فعالیتهای آشکار و صریح علیه دولت اموی به دلیتل وج ِ

کارگزاران اموی برداشت و بنا به نقلی در ختار از شتهر مدینته در منطقته ینبتع ،ز یتر
سرکوب
و
ِ
ِ
خیمه و چادری ،زندگی خویش را سسری می کرد .امام باقر

در اینباره میفرماید:

پدرم بعد از شهادت پدرش چندین سال در بادیه و چادر زندگی کرد؛ زیرا مالقات

با مردم و رفتت و آمتد بتا آنهتا را ختوش نداشتت .امتام زمتانی کته در آن بادیته بته ستر
میبتترد ،بتترای ز یتتارت مرقتتد جدشتتان و پتتدر بزرگوارشتتان بتته عتتراق میرفتتت و کستتی
متوجه رفت و آمد ایشان نمیشد( .ابن طاووس)43/2 :1382 ،

شیخ کلینی از بزرگان محدث شیعه در قرن چهارم هجری در رابطه بتا ایتن نتوع عملکترد
و سیره امام سجاد

مینویسد:

ایشان با توجه به وصیت جدشان که از ناحیه پروردگتار رستیده بتود ،کنتاره گیری را
اختیار نمود .چنان که امام صتادق

میفرمایتد« :وقتتی جتدمان امتام ستجاد

عهدهدار امامت گردید ،مهر از وصیت جدش پیامبر

برداشت و دید که در آن

به او خطاب شده است« :یا علی! اطترق و أصتمت؛ ای علتی بتن الحستین! وقتتی
عهدهدار امامت شدی ،چشم از خلق بپتوش ،ستاکت بتاش ،متالزم منتزل ختویش
باش و پروردگارت را عبادت نما( ».کلینی281/1 :1407 ،؛ ابن أبیزینب)53 :1397 ،
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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بته اینستتب

میتتوان گفتتت کنتتاره گیری امتام از اجتمتتاع آن روز ،عملتی کتتامال پستتندیده،

تابودی رک ِتن مهتم دیتن؛
عاقالنه و از روی مصلحت اندیشی بتود؛ ز یترا حاکمتان امتوی در پ ِتی ن
ِ
یعنی عترت پیامبر

بودند و این هدف را با به شهادت رساندن امتام حستین

و یتاران

باوفتایش و بته استتارت بتردن زنتان و فرزنتتدان خانتدانش بته اجتترا در آورده بودنتد و اکنتون نوبتتت
امتتام ستتجاد

تنهتتا بازمانتتده اهتتل بیتتت

بتتود .بنتتابراین الزم بتتود تتتا امتتام

بتترای حفتتظ

خویشتن ،چند سالی از اجتماع کناره گیری نماید و ارتباط خویش را با مردم بستیار محتدود
کند تا حکومت به ایشان اطمینان کامل پیدا کند .از اینروست که به شتیعیان و خانتدانش
دستتور تقیتته میدهتتد تتا بتتا اتختتاذ ایتن سیاستتی استتتراتژیک ،هستتی و دوام شتتیعه را تضتتمین
نماید( .جعفری نوقاب)122 :1383 ،
از ستتوی دیگتتر وقتتتی ختتود حضتترت بتته ز یتتارت مضتتجع شتتریف امتتام حستتین

و جتتد

بزرگتتوارش امتتام علتتی

میرفتتت ،در دیتتدار بتتا شتتیعیان مخلتتص ختتود بتته آنتتان نیتتز توصتتیه و

تشویق به زیارت و گریه مینمود و در اینباره میفرمود:
تاطر شتتهادت امتتام حستتین
هتر متتؤمنی کتته بتته خ ِ

بگر یتد و بتتر گونتتهاش اشتتک روان

شود ،خداوند او را وارد حجرهای در بهشتت متیکنتد و او زمتان طتوالنی در آنجتا بته
سر میبرد( .ابن قولویه100 :1356 ،؛ ابن بابویه83 :1406 ،؛ ابن نما حلی)14 :1406 ،

بنابراین امام
حسین

کربال و تشویق به ز یتارت قبتر شتریف امتام

با اتخاذ روش گریه بر مصائ

 ،به مردم پاسداشت مقام شهدای کربال و فرهنگ عاشورا را میآموخت.

.5-3استفادهازنمادآب 

یکی دیگر از نکات راهبردی امام سجاد
سیدالشهدا

در زنده نگته داشتتن یتاد عاشتورا و مصتیبت

 ،استفاده از آب به عنوان یک نماد بتود .از امتام ستجاد

هرگاه آبی مینوشید ،گریه می کرد .از ایشان درباره سب

روایتت شتده کته

آن پرسیدند ،فرمود:

ولی به روی پدرم بستند و او را تشتنه لت

163/5؛ مجلسی)108/46 :1403 ،

بنتتابراین امتتام

بته شتهادت رستاندند؟ (ابان ساعد:1374 ،

هتتر وقتتت شتتهادت خویشتتان و یتتاران پتتدرش را بتته یتتاد متتیآورد ،بتته گر یتته

میافتتاد و ایتن عم ِتل امتام ،بارهتا و در مناستبتهای مختلتف تکترار متیشتد .بته ایتن ترتیت
آب به عنوان یک نماد برای یادآوری مصیبت سیدالشهدا

در آن روزگار مورد توجته قترار

حفظ کترده استت (احمتدزاده .)249 :1392 ،ایتن راهبترد حیتاتی از آنجتا بته دستت متیآیتد
کتته بتته نق تتل از حضتترت ستتکینه بن تتت الحستتین

از حلقتتوم بر یتتده پتتدر بزرگتتوارش شتتنید

که می گفت:
ای شتتیعه متتن! هرگ تاه آبتتی نوشتتیدید متترا یتتاد کنیتتد ،ا گتتر از شتتهید و غریبتتی چیتتزی
شنیدید باز هم مرا یاد کنید( .کفعمی741 :1405 ،؛ نوری)26/17 :1408 ،

در ترویج فرهنگ عاشورا

گرفت به گونهای که تا به امروز نیز این نمتاد جایگتاه ختود را در میتان شتیعیان اهتل بیتت

راهبردهای سیدالساجدین علی بن الحسین

چگونه گریه نکنم در حالیکه آب را برای جانوران و درنتدگان بیابتان آزاد گذاشتتند
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.6-3ایجاداحساس ناهوپشیمانیدرمردم 

از راهبردهتای بنیتتادین در تتترویج فرهنتگ عاشتتورا در میتتان متردم ،ایجتتاد احستتاس گنتتاه و
پشیمانی در مردم بود .عاملی که امتام

بته نحتو جتدی در کوفته ،شتام و حتتی مدینته نیتز بته

کتتار بتترد تتتا متتردم را متوجتته اشتباهشتتان نمتتوده و اهتتداف قیتتام کتتربال را روشتتن نمایتتد .امتتام
سجاد

پرداختت و ایتن

هنگام ورود به مدینه به طور جدی بته عتزاداری سیدالشتهدا

جهتگیری به وضو در رفتار امام چهارم پیدا بود.
هنگامی که کاروان اهل بیت به نزدیک مدینه رسید .امام سجاد

دستتور توقتف داد و

در آنجا خیمه ای بنا کرد و به بشیربن جذلم گفت« :هم اکنون به مدینه بترو و خبتر شتهادت
اباعبداهلل الحسین

و ورود ما را به مردم برسان ».بشیر پس از ورد به مدینه چنین گفت:

یتتتا اهت تتل ییتتترب ال مقت تتام لکتتتم بهت تتا

قتتت تتل الحستت تتین و أدمعتت تتی متت تتدرار

الجست ت تتم منت ت تته بکت ت تتربال مضت ت تتر

و الت تترأس منت تته علتت تی القنت تتاه بت تتدار

سسس رو به مردم کرد و گفت:

علتتی بتتن الحستتین

بتتا عمتتههتتا و ختتواهرانش در بیتترون ش تهر توقتتف کتترده و متتن

فرستاده او هستم که شما را از ماجرایی که بر آنها رفته با خبر سازم .وقتی این خبر
را بتته م تتردم رستتاندم در مدین تته هتتیچ زن تتی نمانتتد مگ تتر ایتتنک تته بتتا م تتوی پریش تتان و
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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شیونکنان از خانه خود بیرون آمد و من همانند آن روز را به یتاد نتدارم .امتام
آن روز خطبتهای خوانتتد کتته سراستر حتتزن و متتاتم بتود و مصتتای

سیدالشتتهدا

در
را

برای مردم بازگو کرد و سسس همراه با مردم بسیار گریست( .ابن نما حلی-112 :1406 ،
114؛ ابن طاووس202-197 :1348 ،؛ مجلسی)149-147/45 :1403 ،

از اینجهت با توجه به عملکرد امام ستجاد

تدو ورود بته مدینته بتا خطبتهختوانی و
در ب ِ

به گریه واداشتن مردم ،اقدام آنها مبنی بتر تنهتا گذاشتتن امتام حستین
اقدام خود پشیمان شوند و به اهل بیت
این ِ

را از آنان فرا گیرند .عملی که امام زینالعابدین
اهل بیت

و جایگاه ایشان را بشناسند.

را یتادآور شتد تتا از

بیشتر نزدیک گردند و علتوم و معتارف الهتی
در کوفه و شتام نیتز تکترار کترد تتا متردم حتق

.7-3ترغیبوتشویقمردمبهفرهنگجهادوشهادت 

در تبیتتین معتتارف عاشتتورا ،ترغیت

از جملتته راهبردهتتای دیگتتر امتتام ستتجاد

و تشتتویق

متتردم بتته فرهنتتگ جهتتاد و شتتهادت استتت؛ امتتری کتته امتتام بتته ختتوبی از عهتتده آن برآمتتد و در
کالمی ،سیمای حقیقی شیعه را چنین ترسیم کرده است:

شیعه راستین ما کسی است که در راه اهداف و برنامههایمان جهاد و تالش کند و
با کسانی که به ما ستم میکنند درگیر شود و ظلم آنان را دفع کند تا اینکه خداوند

حق را از ستم پیشگان باز گیرد.

از ایتنرو امتام

تدود آن و آرزوهتتای
بتا ارائتته تصتویر کتاملی از ارزش جهتتاد در راه ختدا و ح ِ

ختتود بتترای شتتهادت در راه ختتدا و تشتتویق و ترغی ت

متتردم بتترای شتتناخت حقیقتتت جهتتاد و

اقدام به آن با حفظ همه شرایط و ضوابط ،کمال دین و جامعیت بینش سیاستی ختود را بته
اثبتات رستاند (محمتتدزاده .)171 :1392 ،ایتن امتتر باعتث شتتد شتیعیان حضتترت ،دستت بتته
قیامهایی چون توابین در عین الورده (65ق) ،مختار ثقفتی (66ق) و ز یتد بتن علتی(122ق)
راه آموزههای اصیل شیعی بردارند.
نهیجه 

بتتا وجتتود آنکتته در میتتان حتتوادث طتتول تتتاریخ ،هتتیچ حرکتتتی نمتتود ،پو یتتایی و برجستتتگی
قیتتام عاشتتورا را نتتدارد ،امتتا آنچتته بتتیش از همتته باعتتث شتتده استتت ختتون و پیتتام ایتتن رو یتتداد
اطهار

در زنده نگه داشتن و احیای فرهنگ آن است .بنتابراین هتر چنتد امتام ستجاد

تارگزاران وی ب ت تته س ت تتر میب ت تترد ،ام ت تتا ب ت تتا
در مح ت تتدودیته ت تتای ش ت تتدید خلف ت تتای ام ت تتوی و ک ت ت
ِ

موضع گیریهای مناس

توانست از فرهنگ عاشورا و دستاوردهای ارزشمند آن به صورت

شایسته ،پاسداری کند و راه حماسهآفرینان را تداوم بخشد.
این نوشتار نشان داد که امام سجاد
نگته داشتتتن یتاد و راه سیدالشتتهدا

تان ختود ،بترای زنتده
با توجه به شرایط بحرانی زم ِ

 ،روشهتا و رویکردهتتای فرهنگتی خاصتتی داشتتت و در

در ترویج فرهنگ عاشورا

عظتتیم تتتاریخی بتترای همیشتته زنتتده بمانتتد و بتتر تتتارک تتتاریخ بدرخشتتد ،ستتیره راهبتتردی ائمتته

راهبردهای سیدالساجدین علی بن الحسین

زده و با بذل جان و مال خویش در پی احیای فرهنگ اییار ،جهاد با دشتمنان و شتهادت در
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این زمینته اقتدامهای مهمتی انجتام داد؛ از جملته پنتد و ارشتاد امتت از طر یتق موعظته و دعتا،
برمال ساختن ماهیت پلید اموی از طریق خطبهخوانی در کوفه و شتام ،اتختاذ روش سیاستی
_ عاطفی (گریه) ،زیارت قبر امام حسین

تاد آب،
و سفارش آن به دوستان ،استتفاده از نم ِ

ایج تتاد احس تتاس گن تتاه و پش تتیمانی در م تتردم و ترغیت ت

و تش تتویق م تتردم ب تته فرهن تتگ جه تتاد و

شهادت.
بنابراین امام چهارم
آیندگان هموار نمود.

سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398

62

 ،همان مبارزه درازمدت اهتل بیتت

را ادامته داد و راه را بترای

م ابع 

_ ابتتن أبتتیزین ت  ،محمتتد بتتن ابتتراهیم (1397ق) ،الغیبتته ،تحقیتتق :علیاکبتتر غفتتاری ،چ،1
تهران ،نشر صدوق.
_ ابن بابویه ،محمد بن علی ( ،)1376اْلمالی ،چ ،6تهران ،نشر کتابچی.
_ __________________________ ( ،)1362الخصتتال ،تحقیتتق :علیاکبتتر غفتتاری ،چ ،1قتتم ،نشتتر
جامعه مدرسین.
_ ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی (1426ق) ،تهذی

التهذی  ،چ  ،1بیروت ،دارصادر.

_ ابتن ستتعد ،محمتتد بتن ستتعد (1410ق) ،طبقتتات الکبتری ،تحقیتتق :محمدعبتتدالقادر عطتتا،
چ ،1بیروت ،دارالکت

العلمیه.

_ __________________________________ ( ،)1374طبقتتات الکبتتری ،ترجمتته :محمتتود مهتتدوی
دامغانی ،چ ،1تهران ،نشر فرهنگ و اندیشه.
علیاکبر غفاری ،چ  ،2قم ،نشر جامعه مدرسین.
_ ابن شهرآشوب مازندرانی ،محمد بن علی (1379ق) ،مناق

آل ابیطالت

 ،چ ،1قتم،

نشر عالمه.
_ ابن طاووس ،عبدالکریم بن احمد (1382ق) ،فرحه الغری فی تعیین قبر امیرالمؤمنین علی

 ،چ ،2نجف ،دارالحیدریه.

بن ابیطال

زنجانی ،چ ،1تهران ،نشر جهان.
_ ابن قولویه ،جعفر بن محمد ( ،)1356کامل الز یتارات ،تحقیتق :عبدالحستین امینتی ،چ،1
نجف ،دارالمرتضویه.
_ ابن کثیر ،ابوالفدا اسماعیل بن عمر (1407ق) ،البدایه و النهایه ،بیروت ،دارالفکر.
_ ابتتن نم تتا حلتتی ،جعف تتر بتتن محم تتد (1406ق) ،مییراْلحتتزان ،چ ،3قتتم ،نشتتر مدرستته امتتام
مهدی

.

در ترویج فرهنگ عاشورا

_ ابن طاووس ،علی بن موسی ( ،)1348اللهوف علی قتلتی الطفتوف ،تحقیتق :احمتد فهتری

راهبردهای سیدالساجدین علی بن الحسین

_ ابن شعبه حرانی ،حسن بتن علتی (1404ق) ،تحتف العقتول عتن آل الرستول

 ،تحقیتق:
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_ ابوالفر اصفهانی ،علی بتن حستین (1415ق) ،اْلغتانی ،چ  ،1بیتروت ،دار احیتا التتراث
العربی.
_ ابوحنیفتته دینتتوری ،احمتتد بتتن داوود ( ،)1368اخبتتار الطتتوال ،تحقیتتق :عبتتدالمنعم عتتامر،
قم ،دارالشریف الرضی.
_ احم تتدزاده ،س تتیداحمد ( ،)1392نق تتش ام تتام س تتجاد

در مع تتارف اعتق تتادی امامی تته ،ب تته

راهنمایی :علی راد و مشتاوره :رستول رضتوی ،تهتران ،دانشتگاه قترآن و حتدیث ،پایتاننامته
کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث :گرایش کالم و عقائد.
_ اربلی ،علی بن عیسی (1381ق) ،کشف الغمه فی معرفه اْلئمته

 ،تحقیتق :سیدهاشتم

رسولی محال تی ،چ اول ،تبریز ،نشر بنی هاشمی.
_ جعفتتری نوقتتاب ،رضتتا ( ،)1383ستتادات حستتینی و عملکتترد آنهتتا در عصتتر مروانیتتان ،بتته
راهنمتتایی :سیدحستتین فتتال زاده و مشتتاوره :حستتن حضتترتی ،قتتم ،مؤسستته آمتتوزش عتتالی
باقرالعلوم

 ،پایاننامه کارشناسی ارشد تاریخ اسالم.

_ جعفریان ،رسول ( ،)1375تاریخ تشیع در ایران ،قم ،نشر انصاریان.
_ حستتینی موستتوی ،محمتتد بتتن ابیطال ت

(1418ق) ،تستتلیه المجتتالس و زینتته َالمجتتالس،

تحقیق :کریم فارس حسون ،چ ،1قم ،مؤسسه المعارف اإلسالمیه.
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_ شریف قرشی ،باقر (1409ق) ،حیاه اإلمام زین العابدین

 ،بیروت ،داراْلضوا .

_ طبرسی ،احمد بن علی (1403ق) ،اإلحتجا  ،تحقیق :محمدباقر خرسان ،چ ،1مشتهد،
نشر مرتضی.
_ طقوش ،محمدسهیل ( ،)1387دولت امویان ،ترجمه :حجتاهلل جودکی بتا افزودههتایی
از رسول جعفریان ،چ ،4قم ،نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
_ علی بن الحسین

( ،)1376صحیفه سجادیه ،چ ،1قم ،دفتر نشر الهادی.

_ قمی ،حسن بن محمد ( ،)1361تاریخ قم ،ترجمه :حسن بن علتی بتن حستن عبتدالملک
قمی ،تحقیق :سیدجاللالدین تهرانی ،تهران ،نشر توس.
_ کفعمی ،ابراهیم بن علی (1405ق) ،المصبا  ،چ ،2قم ،دارالشریف الرضی.
_ کلین تتی ،محم تتد ب تتن یعق تتوب (1407ق) ،الک تتافی ،تحقی تتق :علیاکب تتر غف تتاری و محم تتد

آخوندی ،چ ،4تهران ،دارالکت

اإلسالمیه.

_ مجلسی ،محمدباقر (1403ق) ،بحاراْلنوار ،چ ،3بیروت ،داراحیا التراث العربی.
_ محمدزاده ،مرضیه ( ،)1392علی بن الحسین

 :امام سجاد

 ،قم ،دلیل ما.

_ مسعودی ،علی بن حسین (1426ق) ،اثبات الوصیه ،قم ،انصاریان.
_ معروف الحسنی ،هاشم (1382ق) ،زندگانی دوازده امام

 ،تهران ،نشر امیرکبیر.

_ نوری ،حستین بتن محمتدتقی (1408ق) ،مستتدرک الوستائل و مستتنبط المستائل ،چ ،1قتم،
نشر مؤسسه آل البیت

.

_ یعقوبی ،احمد بن ابییعقوب (بیتا) ،تاریخ یعقوبی ،بیروت ،دارصادر.

راهبردهای سیدالساجدین علی بن الحسین
در ترویج فرهنگ عاشورا
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