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  چکیده

ترین ، یکـی از حسـاسقمـري هجـري 95یا  94تا  61از سال  دوران امامت امام سجاد

ن که با به شـهادت اناها میان مسلمدومین دور درگیري ،هاي تاریخ اسلام است. در این دوراندوره

بر ت پیـامسـنّ ،با تثبیت مروانیان پایان یافت و از آن پس ،بود آغاز شده رسانیدن امام حسین

گرایی، تقـاطی افکـار رفت. خفقان، سرکوب، حکومت قبیلگی، تجمـلرفته رو به فراموشی میرفته

 اسـلامی بـود. قـدرت امویـان در سـایه ترین مسائل در جامعـهملل تابعه و نیازهاي فقهیِ نو، مهم

   کرد که خطري جدي براي دین نو بود.اي را ایجاد میهاي گستردهنارضایتی ،خشونت حاکمان

شـرایط سیاسـی و نیازهـاي اساسـی  با درك عاقلانه ،راهمیتدر این دوران پُ امام سجاد

جامعه شـیعیان را از خطـر پـیش رو  ،گیري درستاسلامی، با رفتار سیاسی مناسب و موضع جامعه

در ایـن دوران  را حفظ نمـود. امـام سـجاد رهانید و هسته اصلی پیروان ولایت امام علی

گیـري گریه، دعا، زندگی اجتماعی صـحیح و موضـع :تفاده از ابزارهاي متعددي چونبا اس ،رخطرپُ

بـا  را ابـراز داشـت و مراتب اعتراض خود به حکومت ،فعالیت نمود. ایشان با گریه ،سیاسی مناسب

 هرگونه شـکّ ،سن سلوكمفاهیم بلند عرفانی و آهنگ جهاد و شهادت را منتقل نمود و با حُ ،دعا
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  رد. و یاران محدودش را از میان بُ حکومت به خویش

، شکل رفتـار شرایط سیاسی و اجتماعی زمان امام سجاد :به منظور تبیین ،پژوهش حاضر

هاي درست ایشان در حفظ بنیادهاي اصلی تشیع انجـام گیريو نقش موضع و نوع گفتار امام

  شده است.

  يکلید گانواژ

    .امویاني امام، گیرموضع، صحیفه سجادیه، امام سجاد

  مقدمه

هجـري قمـري پـس از  61، چهارمین امام شیعیان اسـت. او از سـال حسینبنامام علی

 هجـري 95یا  94دار شد و تا سال کربلا، امامت را عهده در واقعه حسین شهادت پدرش امام

اویـه، معیزیدبن :هاياموي به نام با پنج خلیفه ،در این زمان دار این مقام بود. امام سجادعهده

زمان بود. ایـن عبدالملک همبنحکم، عبدالملک مروان و ولیدبن، مروانیزیدبنمعاویة

هـاي تـاریخی اسـلام اسـت. ترین دورهدوران که در آن تحولات متعددي روي داد، یکی از شگفت

هـاي اسـلامی جـاي خـود را بـه ت پیامبر در این زمان تقریباً به فراموشی سپرده شده و پیمانسنّ

را بـه آزادي و  یشاي عصر جاهلیت داده بود. خفقان و سـرکوب جـاي خـوهاي قبیلهمان پیمانه

جز نامی باقی نماند. بـه سـبب گسـترش فتوحـات و افـزایش  ،برابري داد و از اسلام در این دوران

هاي بیگانه و تقاطی افکـار گرایی به اوج خود رسیده بود. فرهنگتجمل ،سرمایه در جامعه اسلامی

  .رفتبه شمار میتهدیدي علیه اعتقادات دینی اسلام  ،ناگونگو

، تقریباً فعالیت سیاسی آشکاري از خود بـروز نـداد. ایـن موضـوع، دسـتاویزي امام سجاد

 هـاي سیاسـی امـامبه نقـد روش ،با اوضاع تاریخی آن زمان آشنا نیستند است تا کسانی که

سـبب  ،و درك آن حضـرت از شـرایط امـام هبپردازند. آشنایی بیشتر تاریخی با شـرایط زمانـ

ـ که اقتضاي زمان خـود بـود ـ پـی  ي امامدرستی به دلایل اقدامات سنجیدهشود که بهمی

 در آهنـگ جهـاد و شـهادت بزرگوار، امامآن در سخن  .پاسدار خون شهیدان کربلا بود ،ببریم. امام

ارتباط نسل معترض شـیعه را بـا خـود در  نهفته است. او هاي ایشانهاي عرفانی دعالاي نغمههلاب

چنـان حسـاب  آور، رهبري امـامخفقان دعا حفظ نمود. در آن جوّ به وسیله ،آن شرایط خفقان

او را بـه  ،متوجه آن نشد و آنگاه که متوجـه شـد ،شده بود که حکومت هم تا اواخر عمر امام
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  شهادت رساند.

نگـاري بـا رویکـردي بررسـی شـرایط تـاریخاین پژوهش با تکیه بر گفتمان مکتـب آنـال در 

در پـی بـازخوانی اوضـاع سیاسـی اجتمـاعی دوران امـام  ،اجتماعی و تحقیق در روایات تـاریخی

  هاي ایشان است تا به پرسش هاي ذیل پاسخ دهد:گیريو درك موضع سجاد

  است؟ شرایط سیاسی اجتماعی جامعه اسلامی در نیمه دوم قرن یکم هجري چگونه بوده

 ؟ستا آفرینی تاریخی داشتهچه نقش ،در دوران زندگی خود مام سجادا

 چه مضامین سیاسی و اجتماعی را دربردارند؟ ،در صحیفه سجادیه دعاهاي امام سجاد

  هجري یکم قرن دوم نیمه در اسلامی اجتماعی جامعه و شرایط سیاسی .الف

ي دینـی را جـایگزین پیونـدهاي با تشکیل جامعه اسلامی در مدینـه، پیونـدها پیامبر اسلام

تی ساخت کـه در آن برابر اسلامی، سنّ پیرایگی در جامعهسادگی و بی از ایشان خونی جاهلی نمود.

منـد شـدند. بـا رحلـت به طـور یکسـان از مواهـب امنیتـی و اجتمـاعی حکومـت بهرهاقوام  همه

مان و نیـز آزاد گذاشـتن رنگ شد. توسعه فتوحات در زمان عمر و عثکم سنّت او کم، کمپیامبر

امیـه از عثمان مردم را براي مهاجرت به مناطق دیگر از سویی، و توجه ویژه خلیفـه سـوم بـه بنی

رفته به سرعت انحراف از سنّت نبوي افزود. گرچه قتل عثمان نیـز خـود حاصـل سوي دیگر، رفته

بـه همـان کـه داشـتند، قـانع امیه گري و فاصله طبقاتی بود که خود او آفریده بود، اما بنیاشرافی

  نبودند.

قبـول مسـئولیت  ،گـاه بـا اکـراهآن و در چنین شرایطی ابتدا قبول خلافت نکرد امام علی

تـرین دلیـل اکـراه ورزیـد. شـاید مهمخلافـت اصـرار می بـراي ،که پیش از عثمـاندرحالی ؛نمود

نهاده شده بـود. خلافـت  هایی بود که بیشتر آنها در دوران عثمانبدعت ،از قبول خلافت امام

نـاکثین،  رو شـد. مـاجراي قتـل عثمـان، فتنـههبا مشکلاتی روب ،رفتکه انتظار میچنان امام

را  شـدند، شـرایط حکـومتی امـامقاسطین و مارقین که دورادور از سوي معاویـه هـدایت می

معاویـه در  )28نامـه  البلاغـه،نهـج. (ربـودخلافـت را  ،خره معاویه به همان شگردأدشوار نمود و بال

من با شـما «اي که در کوفه ایراد کرد، ماهیت حقیقی خویشتن را بروز داد؛ او به مردم گفت: خطبه

 ؛زیرا آنها را شما انجـام خواهیـد داد ؛جاي آوریده نجنگیدم که نماز بخوانید یا روزه بگیرید و حج ب

بـا انتخـاب  ،ینافزون بر ا) وي 67 تا:اصفهانی، بی.» (من با شما جنگیدم که بر شما حکومت کنم

به والیان خـود دسـتور داد تـا  ،عراق، کوفیان را از حکومت خود ترسانید. او همچنین ابیه برزیادبن
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ها را عامـل فتنـه امـام علـی ،اي درازمدت را علیه خاندان هاشم شروع کننـد. معاویـهمبارزه

نام دهند. او فراتر از ایـن کوشـید تـا از کینـه خطبه او را دش داد تا در نماز و معرفی نمود و دستور

  د.نمایعراقیان را سرکوب  ،بتواند هرچه بیشترو  کندشامی استفاده  عراقی و

داران قصـد داشـتند پـس از سیاست معاویه، در زمان پسرش ادامه یافت؛ هرچند بعضـی دیـن

بودنـد؛ امـا یزیـد پـیش از هاي پیامبر را احیا کنند و برخی دیگر نیز در فکر حکومت معاویه، سنّت

تـرین قبایل براي او بیعت گرفته بودند. نخستین و مهم این به خلافت منصوب شده بود و از سران

حـاکم  ،زیـادبـنرحمی تمام توسط عبیداللهاست که با بی قیام امام حسین ،دوران یزید حادثه

ي دیگر بود. مـردم مدینـه بـه هاقیام خود مقدمه ،اقتدارطلب کوفه به ظاهر سرکوبی شد. این قیام

  بن عقبه با شدت تمام سرکوب شد. حنظله قیام کردند و توسط مسلمبنرهبري عبدالله

و نیـز  هاي فراگیرسیاست دوران یزید از جهت ناآشنایی او با احکام و آداب اسلامی و عدم ارائه

هـا اسـبی بـراي قیامتر سقوط دیکتاتوري معاویه، فرصـت مناز همه مهم نداشتن محبوبیت عام و

بلکـه  ؛امت اسلامی نرفـت گاه از خاطرهدلیلی بر نادانی یزید بود که نه تنها هیچ ،عاشورا بود. واقعه

  هاي بعدي و حتی سقوط سفیانیان شد.اي براي قیامبهانه

دورانـی از  ،اقتدار حکومت بیشتر شد. پـیش از عبـدالملک ،با روي کار آمدن عبدالملک مروان

مناطق مختلف اسلامی، جامعه را از نظر سیاسی و اجتمـاعی نـاامن کـرده بـود. مـردم  آشفتگی در

قیام توابین، قیـام مختـار،  ،قیام امام حسین ،دوازده سال پس از مرگ معاویه عراق در فاصله

دست عبدالملک مـروان را تجربـه کـرده بودنـد. ه زبیر و نهایتاً تصرف آن ناحیه ببنمصعب سلطه

مروانیـان بـر  سـلطه ها نداشتندکه خود زمینهدرگیري اي هم براي ادامهدند و انگیزهآنان خسته بو

تـدریج بسـاط از جمله حجاز هـم وضـع چنـین بـود. بـه ،این منطقه را فراهم نمود. در سایر نقاط

گرفتار اختناق و خفقانی شد کـه حـداقل تـا  ،دیکتاتوري گسترده شده و سراسر امپراطوري اسلامی

  ند از:ابندي کلی عبارتدر یک تقسیم ،ه یافت. این دلایلسال ادام 30

  ؛مرگ معاویه تا آمدن عبدالملک افتاده در فاصلههاي اتفاقخستگی امت اسلامی از جنگ .1

  ؛گرا و صحابی در حوادث پس از مرگ معاویهتاز میان رفتن مسلمانان سنّ .2

  ؛ف ثقفییوسبنحجاج ،جبر حکومتی عبدالملک و حاکم معروف او .3

  .ت پیامبردور شدن از سنّ دنیاگرایی و .4

مـن نـه چـون «ق در مکه خواند، گفتـه بـود: ه.75اي که در سال عبدالملک مروان در خطبه

سسـت خـرد (یزیـد)  گیر (معاویه) و نه چون خلیفهآسان نه چون خلیفه خلیفه خوارشده (عثمان) و
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مـرا بـه  یکسـ ،از این پـس !به خدا سوگند .کنممن این مردم را جز با شمشیر درمان نمی .هستم

خلافت خـود را دریافـت  وقتی مژده ،او همچنین .»زنممگر اینکه گردن او را می ،کندتقوا امر نمی

) 97: 1371شـهیدي،.» (آخرین ملاقات ماسـت ،این: «قرآن پیش روي خود را بست و گفت ،نمود

گوید، والیـان او چـه ن بی پروا سخن میاسلامی در مکه چنی شاید بتوان حدس زد که وقتی خلیفه

کـار بردنـد. تمام توان خود را براي سرکوب مردم بـه ،خواهند کرد. آنها نیز به منظور تثبیت اوضاع

حجـاج در مسـجد  شد و هیچ فریادرسی نبـود.مقرريِ مردم به دلایل پوچ براي یک سال قطع می

  کوفه گفت: 

نم... به خدا سوگند چنان شما را فرو خواهم ریخـت بیبریده شدن می مردم! سرهایی را آماده«

ریزنـد و شـما را چنـان خـواهم زد کـه شـتران گمشـده را که مردمان برگ را از درخـت فـرو می

  )135: 1378 هولت،( ». زنند...می

حـره بـه چنـان خفتـی  عقبه مردم مدینـه را در واقعـهبنمسلم ،پیش از این هم در زمان یزید

سـپاه خـود را بـر مـال و جـان و  ،ن هم مدینه چنان صورتی را ندیـد. مسـلمکشانید که پس از آ

بنده زرخرید یزید هستم و مردم هم بیعـت «گاه از آنان بیعت گرفت: آن .ناموس مردم آزاد گذاشت

زبیـر در هاي توابین، مختار و ابـنشورش )37: 1363 خلدون،ابن ؛3117: 1375 (طبري، »کردند.

او جهـان اسـلام را شـامل شـد. مـأموران  سلطه ،سید و در دوران عبدالملکاین فاصله به جایی نر

نسـبت  ،نمودند. حکومتیـان همچنـینافرادي را دستگیر و آزاد می ،حکومتی بدون بهانه یا با بهانه

که از گرانی جزیه یا هر دلیل دیگر رو به اسـلام  را نمودند و حتی کسانیبه ایرانیان سخت ظلم می

 ،شـوددهیـد و درآمـد دولـت کـم میآنکه در صورت اسلام آوردن جزیـه نمی بهانهبه  ،آوردندمی

  )73: 1358 دنت،. (پذیرفتندنمی

پـذیرش رنـگ  دهنده بازگشت اقتدار همراه با اختناق به حکومت مرکـزي ونشان ،این شرایط

جـاي  اًرسم ،جاهلی توسط حکومت و حتی جامعه در آن دوره است. در اینجا بود که وفاداري دینی

در  ،درگیري عرب شـمالی و جنـوبی )107: 1376لاپیدوس، . (اي داده بودخود را به وفاداري قبیله

امیه مـؤثر بـود. البتـه در زمـان این دوران به اوج خود رسیده بود که بعدها به نوعی در سقوط بنی

آور یط خفقـانشد. شـرادر گلو خفه می ،دیگر اختلاف قحطانی و عدنانی و هر مخالفتی ،عبدالملک

، در کل سبب تغییراتی در جامعه اسلامی شد که بـه قـرار ذیـل از آن از زمان معاویه و بعد ،امویان

  شوند: بندي میدسته

  ؛تأسیس پادشاهی به جاي خلافت انتخابی .1
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    ؛یارانش و امام حسن(علیه السلام) ،عديبناز بین رفتن وفاي به عهد با کشتن حجر .2

  ؛نماز و روزه و خمس و حجبه ه اسلامی فقمنحصر شدن  .3

 و علی(علیـه السـلام) شیعه از طریق مخالفت عمومی حکـومتی بـا بناي مخالفت با اندیشه .4

  ؛او خاندان

  ؛پرستیگرایی و تجملاز بین رفتن برابري و تقوا و گسترش قوم .5

  ؛توجهی به احکام اسلامت پیامبر و خلفاي راشدین و بیرها کردن سنّ.6

  ؛ازمنکرمعروف و نهیتعطیل شدن امربه .7

  ؛گیباررانی و زنگساري و شهوتمی .8

   ؛شهر مدینه و... خاندان پیامبر، :هاي اسلامی چوناهانت به حرمت .9

  ؛ايهاي دینی به وفاداري قبیلهجایگزینی وفاداري	.10

کـردن جـوش و غلبه فرهنگی بیگانه و خاموشی احساسـات عارفانـه اسـلامی و فـروکش	.11

  .خروش صداي اسلام

دیـد هاي اسلامی را به ریشخند گرفت و وقتی میدر چنین شرایطی بود که حجاج تمام ارزش

بهتـر از خـود  ،هـرکس دانند خلیفـهاینها نمی«گفت: می ،گذارنداحترام می پیامبر مردم به قبر

امیـه رفتـه بنیبود و رفتهکس را توان اعتراض نهیچ ،در این شرایط )96: 1371شهیدي،.» (اوست

 ،کرده بودند که وقتی عباسیان روي کـار آمدنـداز زمان معاویه چنان برتري خود را بر شامیان املاء

امیـه جـز بنی ،دانسـتیم پیـامبرگروهی از بزرگان شام نـزد سـفاح قسـم خوردنـد کـه مـا نمی

در  وف اسـت امـام) همین دوران بود که معـر65: 1371 شهیدي،. (داشته است يخویشاوند

افکـار، تقاطی  ،در چنین شرایطی )302: 1383 ثقفی کوفی،. (نفر یار همراه نداشته است 20مدینه 

در ضـدیت بـا  ،در ایـن زمـان »مرجئـه«ترین مسائل جهان اسلام بود. گروهی به نام یکی از مهم

بلکه باید  ؛ضاوت نمودکردار انسان و عواقب آن ق آمده و مدعی بودند نباید درباره خوارج به میدان

واجب است و بـه سـکوت  باشد، گناهکار هرچند ،گفتند اطاعت از حاکمبه خدا واگذار کرد. آنها می

از زشـتی کـار  ،دانستاین اعتقاد که گناهکار گناه کبیره را کافی نمی. و قعود سیاسی معتقد بودند

شـرایط ایجادشـده  )79: 1374ن، لمبتـو. (کردنـدکاست. امویان نیز مرجئه را تأییـد میامویان می

مثلاً در مکه و مدینه کار به جایی رسیده بـود  ؛همچنین فساد اخلاقی را گسترده بود ،توسط امویان

خواست از مدینه بـه خوانان زن، مجالس عمومی داشتند و یا اینکه یک خوانندة زن که میکه آوازه

حتی بعضی از فقیهان و زاهـدان نیـز بـه  ؛کردندمیزن مطرب او را بدرقه  13مرد و  17 ،مکه رود
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 ؛سـخت گسـترش یافتـه بـود ،ايهاي قبیلهانتقام )103: 1371 شهیدي،. (رفتندسر وقت آنان می

دشـمن دارنـد و  را چـه سـخت پـدرت ،گفت: قریش گویند مردي به امام سجادکه میچنان

 رستاد و واپسین دسـتهآنها را به دوزخ ف نخستین دسته چون او«نیز در پاسخ گفت:  امام

دار عهده امام سجاد ،در چنین شرایطی )168: 1371 شهیدي،.» (امویان را هم داغ ننگ نهاد

 ،خره اینکـه تـرس از حکومـتأکس اعتماد نداشت. بالـکه به هیچدرحالی ؛مقام امامت شیعیان بود

 ،قول آن حضـرت بنا به تا حدي که یاران امام سجاد ؛مردم را به عهدشکنی گرایش داده بود

  )104: 1371 شهیدي،. (نفر بودند 20از  کمتر ،در مکه و مدینه

  حوادث سیاسی و شرایط موجود در برابر هاي امامواکنش .ب

هاي مختلف، تابع شـرایط و مقتضـیات زمـان در جایگاه هاي سیاسی امام سجادواکنش 

 یک زمان بـراي گـرفتن خلافـتنگاه کنیم، خواهیم دید  است. اگر به رفتار سیاسی امام علی

نیـز یـک زمـان  از پذیرفتن آن اکراه داشت. امام حسـن ،کرد و زمانی دیگرسخت تلاش می

تابع شرایط زمان حکومـت را بـه معاویـه واگذاشـت. امـام  ،جنگ با معاویه کرد و زمان دیگر اراده

 ام حسـنشرایط قیام را چون امـ ،نیز همچنین است او یک زمان در عهد معاویه حسین

حتی از زن و فرزنـد خـود نیـز گذشـت.  ،در راه قیام ،عهد یزید ولی زمان دیگر در ؛دیدفراهم نمی

و  بود یا حتی امام علـی هم در شرایط سیاسی امام سجاد اگر امام حسین بنابراین،

عمـل  دادند که امـام سـجاددقیقاً همان را انجام می ،نیز در آن شرایط بودند امام حسن

  از قرار ذیل است: هاي امام سجاداصل بود. مقاطع مختلف واکنش ،د؛ زیرا حفظ اسلامنمو

  در کوفه .1

گـاه کـه او را بـه مجلـس آن .در کوفه اسـت شده از امامنخستین واکنش سیاسی ضبط

، بـا عبـارتی کوتـاه، اسیران را دید وقتی رقت و دلسوزي کوفیان بر قافله ،بردندزیاد میبنعبیدالله

 یعقـوبی،( »چه کسی ما را کشته است؟ ،کنند؟ پساینان بر ما گریه می«پرسید:  لی فصیح و بلیغو

1374 :182(   

حسین را خـدا نکشـت؟ امـام در پاسـخ بنمگر علی :زیاد، عبیدالله از امام پرسیددر مجلس ابن

) 145عمـران: (آل ».ذن اللـهإن تموت بـألا إفس حین موتها وما کان لنفس أنالله یتوفی ال«گفت: 

مرا از کشته شـدن  :پاسخ داد بکشید. امام زیاد دستور داد: او راکوبنده بود. ابن پاسخ امام



 

186 

    

186 

    

  1397 ستانبهار و تاب ،27 هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاریخ

 ،زینـب کـه نقـل اسـت شعار ما و شهادت کرامت ماست. ،دانی کشته شدنترسانی؟ مگر نمیمی

آنهـا  ریـهسـبب گ ،خود را به کوفیان شناسانید و این امام ،یننمانع قتل او شد. در کوفه همچ

اي  ،هیهـات« داد: پاسـخ دهیم. امـامانجـام مـی ،هرچـه بگـویی :شد. کوفیان به امام گفتند

» خواهید با من کاري کنید که با پدرانم کردید؟ شما نه با ما باشید و نه بر مـا.می !فریبکاران دغل

  )195: 1371اثیر، (ابن

  در شام .2

زیـاد و یزیـد بـود. حقانیت امام در مجالس ابـنحفظ و ثبات  ،آفرینی امام در کوفه و شامنقش

در پاسخ مرد شامی که به امـام ناسـزا  ،اما در شام ؛با کسی سخن نگفت ،نقل است که در راه شام

اي؟ مـرد آیا قـرآن خوانـده !اي مرد :گاه پرسیدگفت. آن ،خواستصبر کرد تا او آنچه می ،گفتمی

قل لاأسئلکم علیـه أجـراً إلـا المـودة فـی «که:  ايدهاین آیه را خوان :امام گفت .بلی :پاسخ داد

وآت ذي «اي: نیـز خوانـده و ایـن آیـه را :) مرد پاسـخ داد: آري. امـام گفـت22(شورا: ؟ »القربی

انما یرید الله لیذهب عنکم « :؟چطور ) پاسخ شنید: بلی. گفت: این آیه را22(اسرا: » القربی حقه.

در  ،ها) مرد پاسخ داد: بلی. امام فرمود: این آیـه33(احزاب: » البیت ویطهرکم تطهیرا.الرجس أهل

  شرمنده شد.  ،مرد شامی .ایمالقربیماست و ما ذوي حقّ

بـا  رو،. ازایـندیـرین خـود را بازسـتاند خواست کینه ،پسر طلحه ،هم در شام بودند که ابراهیم

 :فرمـود وز اسـت؟ امـامحسین! حالا چه کسی پیربنبه امام گفت: علی خطاب آمیزطعنه کینه

 67: 1371شـهیدي،.» (هنگام نماز، اذان و اقامه بگـو ،خواهی بدانی چه کسی پیروز استاگر می«

  )66ـ 

 هاي امـاماما پاسخ ؛تندي با او برخورد نموددر مجلس یزید معروف است که ابتدا یزید به

هاي مـن سر پدر و برادر و عموزادهاي و بر دانستی چه کردهاگر می !یزید«کوبنده بود. امام فرمود: 

داشـتی. سـر پـدرم فریاد برمی و خفتی و بانگمیها گریختی و بر ریگها میبه کوه ،ايچه آورده

 ،در شهر شما آویزان باشـد؟ روز قیامـت بر ،فرزند علی و فاطمه که ودیعت رسول خداست ،حسین

  جز پشیمانی نخواهی داشت. 

امام اجازه خواست تا به منبـر شـود و  :ان امام را ناسزا گفتوقتی خطیب خاند ،در مسجد شام

 ؛شناسـدشناسد که میهرکه مرا می !اي مردم«چنین است:  ،سخنانی بگوید. مضمون سخنان امام

پسـر  ،من .پسر مروه و صفایم ،من .پسر مکه و منایم ،شناسانم. منشناسد، میکه نمیاما براي آن
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پسـر آنـم  ،من .پسر فاطمه زهرا و خدیجه کبرایم ،من .پسر علی مرتضایم ،محمد مصطفایم... من

تـن او  پسر آنم که تشنه جان داد و ،من .از قفا بریدند را که او را به ستم در خون کشیدند و سرش

بیـت را نیـک آزمـود و خـداي تعـالی مـا اهـل !او را ربودنـد... مـردم بر خاك کربلا افتاد و عمامه

امام هنگام اذان وقتی نام پیـامبر » به دشمنان ما داد. ت را در ما نهاد و هلاکت رارستگاري و عدال

   .» من است یا جد تو... جدّ ،این محمد« :به یزید گفت ،شدبرده می

 ،موضع یزید را تغییر داد و اسیران را با احترام به عراق روانه کـرد. همچنـین ،این سخنان امام

اش انتقاد کرده اسـت. اسارت خانواده امام از کشتن پدرش و ،شام گوي دیگر با مردمودر یک گفت

قیـام امـام  کننـدهتکمیل ،الله انداخت. این موضـع امـامنوعی تقصیر قتل را به گردن عبیدبه ،یزید

  )70ـ  77: 1371شهیدي،. (بود حسین

  در مدینه .3

ن پدرش توسط امویـان اي خواند و در آن از کشتمدینه رسید، خطبهاز شام به  وقتی امام

آفریـدگان.  سپاس خدایی که پروردگار جهانیـان اسـت. صـاحب روز جـزا و آفریننـده« ؛انتقاد کرد

اي مردم! خدا را سپاس کـه بـه مـا  ..شنود.مستولی است و چنان نزدیک که سخنان آهسته را می

  »  هاي بزرگ آموخت.مصیبت

زنان و دختـرانش را  ،خاندانش را کشتند والله اباعبد ؛بزرگ در اسلام پدید آمد رخنه گونه،و این

 ،به اسارت بردند و سر او را بالاي نیزه در شهرها گرداندند. شهر مدینه با شـنیدن ایـن موضـوعات

: 1373 ترابـی،. (شـدندکه پیاپی حکـام آن عـوض میبه طوري ؛زده و ملتهب شدسخت مصیبت

برخوردهاي تند سیاسـی امـام  ،اما پس از آن ؛این حوادث به واقعه حره منتهی شد ،سرانجام )452

  فقط قصد روشن کردن حادثه کربلا براي مردم را داشت. زیرا امام ؛کم شد

  حره امام و واقعه .4

از سـر نـاپختگی بـه  ،ابوسفیان حاکم مدینه شـدبنمحمدبنپس از واقعه عاشورا، وقتی عثمان

تعـدادي از بزرگـان را بـه  ،ربلا را فراموش کننـدموضوع ک امید آنکه بزرگان مدینه در دیدار با یزید

شدند؛ اما پـس از بازگشـت، در مدینـه یزیـد را خلـع و آنها مورد اکرام یزید هم واقع  .شام فرستاد

دانسـت. یزیـد زبیـر میخـط آل قیامی به پا کردند. امام در آن شورش شرکت نکرد؛ زیرا آن را در

وایی امویان در حادثه کربلا، کسی سرکوب قیام مدینـه به دلیل رس اما ؛قصد سرکوب قیام را داشت
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بلـایی  ،با تصرف شـهر پذیرفت و ، آن راعقبه به امید گرفتن پولبنتا اینکه مسلم ؛پذیرفترا نمی

اند. تفصـیل نوشـتهرحمی و خشونت فراوان مسـلم بـهبر سر ساکنان آن نازل نمود. مورخان از بی

دینه، از بازماندگان بر بنـدگی یزیـد بیعـت گرفـت. از جملـه مسلم پس از قتل و تجاوز به مردم م

 بـود. مسـلم از امـام امام سـجاد ،معدود کسانی که از رفتار مسلم در مدینه در امان ماند

نوشـته اسـت وقتـی  مروج الـذهب) مسعودي در 242ـ  254: 1371ابن اثیر، . (بیعت هم نگرفت

 .او را نـزد مسـلم بردنـد .خوانـده برد و دعا میپنا به حرم پیامبر امام ،مدینه قتل عام شد

مسـعودي، . (برخـود لرزیـد و سـاکت شـد ،را دیـد اما وقتی امـام ؛گفتمسلم به او ناسزا می

هذا الخبیـث « :در حالی بود که مسلم با پسر عثمان برخورد خشنی داشت و گفت ،) این74: 1370

شـدن شـرایط به دلیل سخت ،حوادث کربلا ) سکوت امام پس از421: 1988ابراهیم، .» (الطیبابن

به زینـب  امام .ولایت بودند دنبال بهانه براي قطع سلسله ،حکومتیان در آن زمان .خفقان بود

  از طریق او اعلام شود. امام ينیابت خاصه داده بود که آرا

  در قیام توابین و مختار .5

؛ امـا حضـرت در مواضـعی صـادر نشـد درباره قیام توابین، واکنش شخصی از سوي امام

اینکه سلیمان انسان پاکی بود کـه در جریـان  یا از ماست و ،براي خدا قیام کند فرمود که هرکس

  کربلا به زندان افتاد و خالصانه قیام کرد. 

ابتـدا پیشـنهاد مختـار را بـه دلیـل  امـام .کنـدوضع تفاوت می ،در مورد قیام مختارالبته 

 ،کشتن قاتلان پدرش شکر نمود و تا ایـن انـدازه سببولی خدا را به  ؛کندوفایی کوفیان رد میبی

صـراحت در مسـجد بـه امـام :نویسدمسعودي می )92: 1371شهیدي، . (دکرقیام او را تأیید 

جلـب مـردم  تمایل به خاندان ابوطالب را وسیله ،خود را از مختار دور دانست و گفت: مختار ،پیامبر

 او دشـمن خانـدان علـی ؛جواب مختار را نـده :حمد حنیفه گفتحتی به م . ایشانکرده است

نشـانی از دوراندیشـی  ،هـاي تـوابین و مختـار) توفیـق نیـافتن قیام79: 1370 (مسـعودي،. است

  نکرده بودند.  زمانه را سنجش شرایط یخوببه نآنا؛ زیرا است که با آنها همراه نشد امام

 بلکـه شـیوه ؛فعالیت سیاسی ظاهري انجام نداد شرایط خفقان کامل شد. امام ،از آن پس

عبـدالملک خطـر بنسبب شد تا ولید ،نوین مبارزه در شیوه مبارزه را عوض کرد. اقدامات امام

ي یافتـه بـود و ولیـد بسـیارنفـوذ  امام .حس کند ،درازمدتی را که در حال ایجاد شدن است

داشـتن هیچ فرصتی را بـراي زنـده نگه ،لهدستور مسموم ساختن او را صادر نمود. امام در این فاص
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معروف است که  ،همچنین .مستور است شلاي دعاهایهدر لاب ،این مقصود او .عاشورا از دست نداد

 پسر رسول خدا«گفت: گریست و میمی ،نمودندآب دعوت می را براي غذا یا امام هرگاه

توانست چون پـدرش شـهادت را مین ،در این شرایط سیاسی امام »را گرسنه و تشنه کشتند.

  برقرار شده بود. ،در دوران معاویه داشت زیرا همان دلایلی که امام حسین ؛برگزیند

  ند از:اعبارت ابعاد مبارزات سیاسی امام سجاد

  ؛مبارزه با مفاسد ظلم زمان وافشاگري حاکمان اموي .1

  ؛انتقاد از کوفیان .2

  ؛یاد شهداي کربلا و زنده نگهداشتن بیتمعرفی اهل .3

  ؛مبارزه منفی در قالب گریه .4

  ؛هاي سیاسی خود از طریق دعاانتقال آموزش .5

  .شیعه حفظ جامعه .6

  صحیفه سجادیهاجتماعی برخی از دعاهاي  ـ تفسیر سیاسی .ج

بـا نظـام حـاکم  هاي اختناق مروانی، دعا میدانی فراخ براي رویارویی امـامدر طول سال

اي بود کـه از سـوي حکومـت، ، به جهت وحشت و نیز تبلیغات دنیاگرانهامامبود؛ این حرکت 

، ظلم دستگاه حـاکم را بـه خانـدان موجودیت تشیع را در خطر قرار داده بود. سوز نیایش امام

استفاده از دعـا را بـه عنـوان بهتـرین  ) امام151: 1384 ساخت. (امام سجاد،وحی آشکار می

در دعاي عرفه پـس از مقدمـه طولـانی و  که؛ چناندر نظر گرفته بودشکل دعوت در شرایط تقیه 

را فرامـوش  بیتلها اوج اعتراض خود به دستگاه حاکم و مردمی که حقّ ،ذکر مکرر صلوات

  کند:چنین بیان می ،اندکرده

اي، و همانان که بـراي انجـام فرمـان خـود برگزیـده ؛بیت اوترینانِ از اهلپروردگارا! بر پاك«

هـاي تـو بـر بنـدگان و برهان اندنجوران علم تواند، و نگهبان شریعت تو، و خلیفگان تو در زمینگ

باریـافتن بـه  اي و وسیلهکه به اراده و خواست خود از پلیدي و آلودگی پاکشان کرده انتو، و همان

ود را با پیشـوایی دینِ خ ،تو در هر زمان !اي. خدایابارگاهِ خود و راه ورود به بهشت خویش گردانیده

سـان مشـعل فـروزان در شـهرهایت اي و بـهکه چون درفش هدایت براي بنـدگانت برپـا داشـته

 پیونـد او را بـا رشـته خـود پیوسـتی، و او را مایـه پس از آنکه رشـته ؛ايیید کردهأاي، تبرافروخته

پیـروي از  اش بـیم دادي و بـه، و از نافرمـانیسـاختیخرسندي خود نمودي و طاعتش را واجـب 

فرمان او دستور دادي، و از نهی او بازداشتی، و خواستی تا کسی بـر او پیشـی نگیـرد و از او پـس 
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  )281ـ  283: 1384امام سجاد، .» (نماند

کنیم کـه مبـارزه برخـورد مـی نیاز، عشق، آگاهی و :با ابعاد گوناگونی چون در دعاي امام

اي بـراي تلطیـف فضـاي در کنار دادخـواهی، وسـیلهموردنظر امام بود. دعا همچنین  ،تمام موارد

بـا دعـا زیـاد  ،دهـد. اسـتقامت انسـانخشونت است و امکان تحمل شرایط نامساعد را به فرد می

  )178: 1384(امام سجاد، . کنداستغفار و پرهیز از لغزش را فراهم می شود و زمینهمی

توان آن دعا را ابلاغ می ،یگرمضامین ارزشی است و به زبان د شامل ،دعاهاي امام سجاد

توضیح و بررسـی برخـی دعاهـاي  ،آیددستورات دینی در شرایط خفقان دانست. آنچه در ذیل می

 بـر ،سـجادیه ر دعاهـاي صـحیفهبیشتآوریم. تقریباً در است که ما به عنوان نمونه می آن حضرت

ما را به مضامین ذیـل  ،هاصلوات این طاهرین او درود فرستاده شده است. دقت درو آل محمد

  :دعاهاي امام است ترین شاخصهمهم که سازدرهنمون می

  ؛شودزمان ارائه میهم به طور اصول توحید و نبوت و امامت ،با صلوات .1

و سـعی  شدرسماً به آنها ناسزا گفته می از سوي حکومت در شرایطی که بیتیاد اهل .2

  شد.می حفظ سپردن ایشان داشتند،فراموشیدر به

  این مضمون آمده است:  ،در یکی از دعاهاي امام سجاد

طلبم از از تو پـوزش مـی !خدایا ؛نصرهألیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم إعتذر أنی إللهم أ«

: 1384 امـام سـجاد،.» (اماینکه بر کسی در حضور من ظلم شده باشد و من به یـاري او نشـتافته

را فراموش نکرده باشیم و مضمون این دعـا را در خـاطر  امام ) اگر فضاي سیاسی زمانه213

بلاي بزرگی بود کـه در آن زمـان گسـترده شـده بـود.  ،نیازي به توضیح ندارد. دنیاگرایی، بیاوریم

کنـد دعـا می امام ،رو به فراموشی رفته بود. در این شرایط ،هاي الهی در پناه دنیاگراییارزش

هـاي در فرهنگ ،گویـد. ایـن مقولـاتو معـاد سـخن می از سختی مرگ پیوستهو در دعاي خود 

بینیم کسـی هاي عامه نیز هست که وقتی مـیدنیاگرایانه اصلاً مورد توجه نیستند. چنانچه در مثل

سرشـار  صحیفه سجادیهدر  دعاهاي امام» !فکر مرگ نیست ،انگار«گوییم: می ،اش استعیّ

بـر مـن رحـم کـن در آن «گویـد: می 53ر دعـاي مثلاً امام د ؛قیامت است از مضامین تذکردهنده

آلودم را از بالین لحد بـردارم و پـاي بـه صـحراي رستاخیز عظیم که قبرم گشوده شود و سر خاك

  )324: 1384(امام سجاد،  »محشر گذارم.

بـر مـن  ،پروردگار من! اگر به آتشـم بسـوزانی« :و یا حضرت در فرازي دیگر چنین دعا نموده

ها و پوششـی شـرمیاي و بردباري که در برابر بیلتی که در دنیا به من بخشیدهاي. مهستم نکرده
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مـرا بـس  ،ايهایی که در طول عمر آلوده به من ارزانی داشتهاي و نعمتکه بر گناهان من کشیده

  »باشد.

همـواره از مـردم پسـت و پلیـد دورم دار و قلـبم را ! پروردگـارا«فرماید: می 21یا در دعاي و 

  »ان از این قوم بترسان که هرگز به همدمی و همنشینی ایشان هوس نکنم.چنآن

بـراي مـرزداران جغرافیـایی دعـا  امـام ،صـحیفه اسـت 27در دعاي مرزداران که دعاي 

بـه  ؛سیاسی و فرهنگی و غیـر آن اسـت ،حفظ تمام مرزهاي عقیدتی یشانبلکه منظور ا ؛کندنمی

  از دعا توجه کنید: عباراتاین 

دشمن تواند و بـا تـو سـر جنـگ  ،اندارا اینان که به ناحق بر مرزهاي ما هجوم آوردهپروردگ«

تو هم با آنان به جنگ درآي و سربازان مـا را بـا حمایـت فرشـتگانت بـه جـان آنـان  ،پس .دارند

  »درافکن و بنیادهاشان را از ریشه درآور.

مـا. نا را متین و کارشان را استوار به سربازان ما درس تقوا و پرهیز بیاموز. رأي آنه !پروردگارا«

  )166: 1384(امام سجاد،  »عبادتشان را از فساد، ریا و خودپسندي دور دار.

  است:  ترسیم شده چنین امام 47امامت در دعاي  انتقال اندیشه

امامی را پرچم براي بندگانت و چراغ راهنما در روي زمینـت قـرار  ،در هر زمان تو !پروردگارا«

رسیدن بـه رضـاي  مودي و او را وسیلهنمستقیم میان خودت و او برقرار  از آنکه رابطهپس  ؛دادي

یـک از دینت را تأیید نمودي. امامی که بـه هـیچ و بري از او را واجب کرديی و فرمانساختخود 

کتـاب و قـوانین و شـریعت  !تقدم بر او و جدا شدن از او را ندادي... پروردگارا حقّ ، اجازهبندگانت

تـو را سـتمکاران  او بر پاي دار. هر آنچه از معارف و اصول دیـنِ ت پیامبرت را به وسیلهد و سنّخو

  »او از دامن دینت بزداي. به وسیله ،اندبه ورطه نابودي کشیده

در  ،همچنـین .کنـداي دعـا طـرح میامام صراحتاً اعتقاد شیعی را در لفافـه ،در مضامین فوق

و  ،برگزیـدگان از خلـق تـو ؛مقـام خلافـت بـراي خلفـاي توسـت !داخداون«فرماید: می 34دعاي 

ولـی دیگـران از  ؛هاي امانت تو در درجات عالیه که تو آن مقام را به آنهـا اختصـاص داديجایگاه

حق  ند وآنها گرفتند... تا جایی که برگزیدگان و خلفاي تو در مقابل ستمکاران مغلوب و مقهور شد

لین و آخرینشان، به کسانی که بر تجاوز دشـمنان آنهـا دشمن آنها از اوّ !اآنها بر باد رفت. پروردگار

  »لعنت بفرست. ،اند و بر پیروان و تابعین آنهارضایت داده

مطالـب  ،جوي بیشـترواست و جوینـده بـا جسـت یسرشار از چنین مضامین ،صحیفه سجادیه

بررسی تفصیلی و موضوعی دعاهـاي  اي از آنها بودند.فقط نمونه ،یابد. آنچه آورده شدزیباتري می



 

192 

    

192 

    

  1397 ستانبهار و تاب ،27 هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاریخ

 ،از مقالـه بیـاوریم بخـشنیازمند یک کتاب است و اگر ما بخواهیم مطالب آن رادر ایـن  ،صحیفه

تـوان در مضامین دعاهاي صـحیفه را می ی،طور کله اما ب ؛مطلب نخواهیم شد موفق به اداي حقّ

  :داد يبندي ذیل جادسته

   ؛منظور امام است ،دستورات سیاسی يانتقال و احیااجتماعی که در آن  ـ مفاهیم سیاسی .1

  ؛خواهد با دعا مردم را از شیطان دور کندمفاهیم تربیتی که در آن امام می .2

ــی کــه در آن .3 ــاهیم فرهنگ ــردم را مف ــل دور م ــاگرایی و تجم ــاق و  ســازدمی از دنی و اخل

  .آموزدهاي الهی را میارزش

علـم امـام  ههـم نشـان صحیفه سـجادیه ،دانیممی علیرا نشان علم امام  البلاغهنهج اگر

 ،صـحیفه ،روبریم. ازایـنمی پی هاآن گفته گوینده منزلت و دانایی به، است و ما از اثر سجاد

 از امـام سـازد و در واقـع،عیـان میویژه مدینـه را به ،اي است که تصویر اجتماع آن روزآینه

. نمایانـدمی بـه همگـان جویـد و راه راسـت رااري میبیـز مردم زمانـه خـود گفتار و کردار زشت

دهنـده نشان ،در مراسم حج ه حضرتبار 20 اًحدود، حضور ) در همین زمینه105: 1374 شهیدي،(

بهـره  عبادي حج ـ من در مراسم سیاسیؤاز حضور بزرگان و فقها و مردم م آن است که امام

س توجـه مـردم أاهداف خـود را در ر تاسم باشد ترین مرانوعی قصد دارد در متن مهمبه برد ومی

  قرار دهد.

تلاش نمـود کـه موفـق  الأسودعبدالملک در سفر حج براي استلام حجربنهشام ،معروف است

بـاز  را مـردم راه کـه رودبـسـود أخواست به استلام حجرال حسینبنعلی ،در این هنگام .نشد

 ،دانسـتهشام در عـین اینکـه می ؟این کیستبه هشام گفت:  ،کردند. مرد شامی که با هشام بود

مـن او را «پیش آمد و گفت:  ،تجاهل نمود. فرزدق شاعر معروف عرب که تماشاگر این صحنه بود

.» را شناســاند گفــت کـه در آن امـام اي در مـدح امـامشناسـم و باالبداهـه قصــیدهمی

  ) 113ـ  115: 1371شهیدي، (

برخـی از مفـاهیم صـحیفه را بـه ایـن ترتیـب  صـحیفه سـجادیهمصطفی اسـرار در تحلیـل 

، ااستغفار، استخاره، اسراف، امام، بلاء، تسبیح، توکـل، تفـاخر، تقـو ایمان،«بندي نموده است: دسته

حسد، خـوف، دنیـا و آخـرت، دیـن، ذکـر، ریـا،  توبه، تواضع، توحید، جهل، جهاد، حب، حق، حج،

اقبت، عفـاف، غضـب، فقـر، قلـب، قیامـت و رضاي خدا، زیارت، زکات، شکر، صبر، روزه، نماز، ع

  )245ـ  270: 1375اسرار، .» (موت
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  نتیجه

یزید، وقایع دوران فترت  زمان با فجایعپس از واقعه عاشورا، هم دوران امامت امام سجاد

 زمان با اقتدار خاندان اموي و گسـترش خفقـان اسـت. انجـام وظیفـههم ،پس از یزید و در نهایت

آمـوزش یـاران و تنبیـه غافلـان، برخـورد مناسـب و  ،ظ هسـته اصـلی تشـیعحفـ ،امامت شیعیان

از اقـدامات  ،خره دعوت مرم به حقایق دین با رفتار مناسب و دعاأهوشمندانه با دستگاه حاکم و بال

مردمـانی دنیـاگرا، افکـار مختلـف از  رشـگفت اسـت.ناهماهنـگ و پُ در این دورانِ مهم امام

کرد تا هسـته اصـلی که هر زمان نیاز به فقیه هوشمندي را اقتضا میممالک تابعه و مسائل نویی 

آفرینـی ایشـان از و نقش حفظ کند. اگر برخوردهاي امام ،اسلام را از خطراتی که در پیش بود

تصویري سـاخته خواهـد شـد کـه آن زمـان متوجـه ارزش ، این دوران حذف شود تاریخ پرحاشیه

اگـر تصـور دیگـري را در  ،شـویم. از سـوییمی امام نهآفرینی ویژه و هوشمنداحضور و نقش

هـا و دوران داشته باشیم که در آن ایشان در دوران یزید، دوران قیـام مورد واکنش هاي امام

داد، چـه انجام مـی ،از آنچه انجام داده است غیر رفتارهایی هاي تند واقتدار خاندان اموي، واکنش

و شرایط مـا  ست در پی داشته باشدتوانام و سایر موضوعات میاي براي شیعیان، حقیقت اسلآینده

  امروز چگونه بود؟ 

اجتمـاعی و اخلـاقی را در دعاهـاي  ،مضامین سیاسی ،ايبه شکل هوشمندانه سجاد امام

تـا  ؛انتقال این موضوعات به مـردم خـود و آینـدگان بـود ،اما مقصود او ؛کردخود با خدا زمزمه می

با تصـویري کـه  ،ق آنها و اخلاق پاك اسلامی را حفظ کند. این پژوهشحقو ،بیتارزش اهل

هاي هوشمندانه و بـه اقتضـاي زمـان ارزش واکنش ،کندارائه می از دوران زندگی امام سجاد

اجتمـاعی زمـان  ـ و شرایط سیاسـی را نمایان کرده و ارتباطی میان دعاهاي امام امام

  کند.ایشان ارائه می
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