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استادیار دانشگاه آیت اهلل بروجردی (ره)

اندیشه سیاسی امام سجاد(ع )
چکیده
پرسش مقاله این است که بحران سامان سیاسی جامعه امام سجاد (ع) چه بوده است وبرای برون
رقت از آن وجود مبارک امام سجاد ع چه تجویز آرمانی ارائه داده اند؟
فرضیه پژوهش بر اساس الگوی جستاری اسپریگنز چنین است:
« در اندیشه مبارک امام سجاد (ع) بحران ،انحطاط ،استبداد  ،بدعت و فساد بوده است دلیل برروز
آن جدایی ملت از والیت؛ آرمان ،پیوند ملت و زمامداران با والیت ؛و راه حل ،نیز بازسرازی حوومرت
حویمانه معصوم (ع) میباشد».
برای بررسی جنبه زوایای پنهان جامعه زمان امام سجاد در قالب مشول سیاسی ،دلیرل شناسری،
آرمان شناسی و راه حل شناسی با روش پژوهش تاریخی -توصیفی ( تحلیل محتوا) تجزیه و تحلیل
شده است .روش گردآوری اطالعات ،کتابخانهای است.
واژگان کلیدي :امام سجاد (ع) ،اسپریگنز ،بحرران سرامان سیاسری ،جامعره آرمرانی ،بازسرازی
حوومت نبوی (ص) ،علوی (ع).
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مقدمه
حضرات ائمه (ع) در زمانی امامتشان آغاز شد که مصادف با رحلت پیامبر (ص)بود؛ و شررای بره
گونهای پیش آمد که بعد از رحلت پیامبر (ص) بحران سامان سیاسری جامعره دامنگیرر کرل جامعره
مسلم ین شد و بعداً شرایطی پیش آمد که منجر به حادثه تاریخی کربال شد ،و در سال  61برود کره
وجود مبارک امام حسین (ع) به شهادت رسید ووجود مبارک امام سجاد (ع) امامت مسلمین را کره از
جانب خداوند تبارک تعالی به او تفویض شده بود ،بر عهده گرفت و امامت آن امام بزرگوار آغاز شرد.
البته شیعیان در بدترین شرای  ،از لحاظ کمی و کیفی و نیز موقعیت سیاسی و اعتقادی قرار داشرتند.
کوفه که مرکز گرایشهای شیعی بود ،تبدیل به مرکز سرکوبی شیعیان گردید .شرایطی که ابرن زیراد
در کوفه به وجود آورده بود شیعیان جرأت ابراز وجود نداشتند؛ جامعه به عصبیت گذشته برگشته برود
و استبداد و انحراف و بدعت سه ویژگی جامعه شده بود.
امام سجاد(ع) با چنین جامعهای روبرو شد که شرای بسیار سختی داشرت و اصرالآ آن نیراز بره
مدت زمان طوالنی و مبارزهای عمیق داشت .امام سجاد (ع) از ابتدای اسرارت تاسرال 95کره سرال
شهادتش بود،به روشهای مختلف اوال به تبلیغ دین اسالم و معرفی امامت به عنوان سرچشمه حیات
بشر اقدام کرد .ثانیاً از طریق دعا و عبادات و همچنین مبارزه با زاهد نماهرا ،غالیران ،مسرتبدان ،بره
معرفی حاکم اسالمی مورد تأیید خداوند می پرداخت و از همه مهمتر تشویل حوومت اسرالمی را برا
محوریت والیت از اهم برنامه های خود میدانست.
 -1امام سجاد (ع)
علی ابن الحسین مشهور به زین العابدین و سجّاد ،چهارمین امام شیعیان است کره بنرا بره قرول
مشهور در سال  38هجری متولد شده است 1.امام سرجاد (ع) دوران حیرات امرام علری (ع) و امرام
مجتبی (ع) و امام حسین (ع) را درک کرد .و دوران خفقان معاویه را دیده بود .و پس از شهادت پدر،
در سال  61ق زعامت و امامت شیعیان را به امر خداوند بر عهده گرفت و به مردت  35سرال امرام
مسلمین بود و سرانجام در  2صفر سال  95به وسیله زهری توس ولیدبن عبدالملک که بره او داده
شد؛به شهادت

رسید2.
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 -2چارچوب نظري
این جستار با الگوی روش شناسی توماس اسپریگنز میکوشد بحران سامان سیاسی جامعه زمران
اما سجاد ع واندیشه سیاسی امام سجاد (ع) را با پردازش جدید و با نگاهی دیگر ،با توجره بره زمران
بازخوانی کند .اسپریگنز اندیشه سیاسی فالسفه بزرگ غرب را با الگوی چهارگانه جستاری خود یعنی
مشول شناسی ،علت (دلیل) شناسی ،آرمانشناسی و راه حل شناسی پردازش کرده اسرت .او در گرام
اول ،مدعی است که اندیشمندان سیاسی هر دوران به شدت پرردازش کررده اسرت .او در گرام اول،
مدعی است که اندیشمندان سیاسی هر دوران به شدت واقع گرا بوده و اندیشه های آنان پاسرخ بره
م شوالت محی سیاسی آنان است .بر این اساس نظریه هرای سیاسری آنران پاسرخ بره مشروالت
سیاسی آنان است .بر این اساس نظریه های سیاسی صرفاً تفریح آکادمیک نبروده ،بلوره عمیقراً بره
موضوعات عملی و روزمره ی سیاست مربوط است .تالش آنها بر این اسرت کره تصرویری جرامع و
درکی نسبی از دنیای سیاست ارائه دهند 3.به تعبیر او دسرتور کرار اک رر نظریرات سیاسری بعضری از
مشوالت واقعی و مبرم است .نظریه پردازان به علت ضررورت عملری فهرم آن دسرته از مشروالت
سیاسی که موجد دردسر و رنج شده اند و چه بسا افراد زیادی را در چنبر خود اسیر کرده اند ،این آثار
را خلق کرده اند .او از قول ادموندبرک تأکید میکند عطش حریصانه برای نظریرات سیاسری نشرانه
این است که جامعه به وضع بدی اداره شده و بیمار است 4.به اعتقاد اسرپریگنز ،تقریبراً تمرام نظریره
پردازان سیاسی از مشاهده ی بی نظمی در زندگی آغاز کرده و آنان آثارشان را در زمانی نگاشته انرد
که جامعه شان دچار بحران بود 5،بنابراین اولین مسأله ،شناسایی مشرول بروده کره سربب بالنردگی
اندیشه سیاسی است.
گام دوم پس از مشاهده ی بی نظمی ،جستجوی دلیل بی نظمی بوده که بح ری دلیرل شناسرانه
است .آنگاه در گام سوم ،وقت طرآ این سوال میرسد که اگر این وضرعیت نرامطلوب و بری نظمری
است ،پس وضعیت مطلوب و نظم آرمانی کدام است؟ نظریه پرداز در این مرحله از «هست ها» گذر
کرده ،به «بایدها» می رسد .طرآ موضوع آرمانشهر در این مرحله است .البته تقدم و تأخر گرام دوم و
سوم به اختیار نظریه پرداز است .یعنی مرحله آرمان شناسی همانند جسم شناوری است که میتوانرد
قبل و بعد از دلیل شناسی قرار گیرد .سرانجام آخرین جرز نظریره هرای سیاسری «ارائره راه حرل»
پیشنهادها و توصیه های عملی است .این توصیه ها گاه صریح و گاه تلویحی است 6.با ایرن نگررش
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پرسش اصلی پژوهش چنین طرآ میشود :امام سجاد بحران سامان سیاسی را چگونره دلیرل یرابی
کرده و برای برون رفت آن چه تجویز آرمانی ارائه میدهد؟
فرضیه اصلی پژوهش -چنین است :در اندیشه سیاسی امام سجاد (ع) ،مشول ،انحطاط ،اسرتبداد،
بدعت در دین و فساد در جامعه بود .و جدایی ملت از امامت و والیت دلیل بروز آن بوده است .آرمان
آن پیوند ملت با والیت ،حوومت با والیت و راه حل نیز بازسازی حوومت حویمانه نبروی ،علروی و
والیی است.
با تعمق در سوال و فرضیه ها ،و بر مبنای نظریه ها ،محورهای اصرلی در اندیشره سیاسری امرام
سجاد را در چهار موضوع ذیل دنبال میکنیم:
الف -بحران سامان سیاسی ( انحطاط و استبداد ،بدعت در دین و فساد)
ب -دالیل بحران سامان سیاسی ( جدایی ملت از امامت (ع))
ج -سامان سیاسی ( پیوند ملت با والیت)
د -بازسازی حوومت حومت نبوی ،علوی و والیی
الف -بحران سامان سیاسی (انحطاط ،استبداد ،بدعت ،فساد)
امام سجاد(ع) در دوران امامت خود با زمامداران زیر معاصر بوده است -1.یزید بن معاویه (-61
64ق)  -2عبداهلل بن زبیر ( -3 )73 – 61معاویه بن یزید (64ق)  -4مروان بن حوم (نه مراه از
سال  -5 )65عبدالملک بن مروان ( -6 )86 -65ولید بن عبدالملک ( :)96 -86این زمامرداران
دارای دو ویژگی مهم بودند  -1استبداد  -2مبارز با دین و توجه بره دنیراگرایی .آنهرا شررایطی را از
طریق اختناق برجامعه حاکم کردند که این دوره ،به دوره اختناق بر شیعیان معروف است.
عصر اختناق:
در دوره امامت امام (ع) شرایطی بر جامعه حاکم شد که کسی جرأت اظهار عقیده تشریع را نمری
کرد به گونهای که از روایات این گونه بر می آید که آن قدر ی اختناق و استبداد و رعب و وحشت بر
جامعه حاکم بود ،بخصوص که این رعب و وحشت با بروز «فاجعه حرّه» و سرکوب شدید و بیرحمانه
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مردم مدینه و موه  ،شدت بیشتری یافت .که امام سجاد (ع) با اشاره به این وضعیت ناگوار میفرماید
« در تمام موه و مدینه بیست نفر نیستند که ما را دوست بدارند» 7،یا مسعودی مورخ نامدار تصرریح
میکند که « :علی ابن الحسین ،امامت را به صورت مخفی و با تقیه شدید و در زمانی دشروار عهرده
دار

گردید»8.

در این دوران که تفاوت اساسی با دوران امامت حضرت علی (ع) و امام حسن (ع) و امام حسرین
(ع) داشت؛ علی رغم استبدادی که بعد از رحلت پیامبر (ع) بر جامعره اسرالمی حراکم بروده اسرت و
حوام در ظاهر خود را خلیفه پیامبر معرفی میکردند؛ اما در زمان امام سجاد (ع) سردمداران حوومت
به صورت آشوار و بدون هیچ گونه پرده پوشی ،به مقدسات اسالمی ،دهن کجی میکردند و آشروارا
اصول اسالمی زیر زیر پا میگذاشتند و هیچ کس جرأت کوچوترین اعتراضی را نداشت 9.بیشتر ایرن
شرای در زمان حوومت سیاه عبدالملک بن مروان برود کره بیشرتر دوران امامرت امرام سرجاد (ع)
مصادف با زمامداری این حاکم بود .مسعودی مینویسد« :عبدالملک مردی خونریز بود؛ عمالی ماننرد
«حجاج» حاکم عراق «مهلب» حاکم خراسان ،و «هشام بن اسماعیل» حاکم مدینه نیز همچون وی
سفاک و بیرحم بودند» 10.از همه مهمتر حجاج حاکم او در مدینه بود که جنایات او در تراریخ اسرالم
مشهور است .و او در مدینه گردن گروهی از صحابه مانند «جابرابن عبداله انصاری ،ابن مالک ،سهل
بن ساعدی» و جمعی دیگر را به قصد خوار کردن آنان داغ نهاد 11. ...حجاج پس از مدینه در عرراق
به مدت بیست سال فرمانروایی کرد که به گفته مسرعودی در ایرن مردت صدوبیسرت هرزار نفرر را
شونجه و به قتل رساند 12.ولیدبن عبدالملک هم از این قاعده مست نی نبود .آدمی هوسران وبی قیرد
و فاقد ادب و شایستگی انسانی بود 13.لذا دورهای که امام (ع) در آن زندگی میکرد ،دورانی برود کره
همه ارزشهای دینی دستخوش تحریف و تغییر امویان قرار گرفته و مردم یوی از مهمترین شهرهای
مذهبی می بایست به عنوان برده یزید با او بیعت کنند .احوام اسالمی بازیچه دست افرادی چون ابن
زیاد ،حجاج و عبدالملک بود .حتی حجاج ،عبدالملک را برتر از رسول اهلل میشمرد 14.در سایه چنرین
حوومتی آشوار است که تربیت دینی مردم تا چه اندازه تنزل کرده و ارزشهای جراهلی چگونره احیرا
خواهد شد.
اینها نمونههایی از استبداد حاکم بر جامعه است .یا نمونه دیگر عبداهلل بن عفیرف ازدیّ کره مررد
نابینایی است؛ در همان مراحل اولیه ورود اسرا به کوفه از خود عورس العملری نشران مریدهرد کره
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دستگاه استبدادی بنی امیه سریعاً او را به شهادت میرساند 15،که از این قبیل افراد در کوفه ،مدینه و
شام زیاد بودند که توس دستگاه استبدادی به طرز فجیعی به شهادت رسیدند.
آنچه که از بیان و سیره مبارک امام سجاد (ع) استنباط میشود این است که جامعره زمران او بره
جامعهای جاهله ،فاسقه ،و ضالّه ،تبدیل شده است و در چنین جامعهای سرعادت را نمریشناسرند ،بره
سوی آن ارشاد نمی شوند و بدان معتقد نیستند به همین دلیل است که حجاج هنگرام تررک مدینره
چنین گفت:
«خدا را سپاس میگویم که مرا از این شهر گنده بیرون میبرد ....در این شهر جز پاره جویی کره
منر پیامبر خوانند و استخوان پوسیدهای که قبر پیامبری میدانند چیزی نیست» 16.از این بیان حجاج
ال اعتقرادی بره اسرالم و پیرامبر اسرالم نداشرت اگرر اعتقرادی مریداشرت کره
بر می آید که او اص ً
استخوانهای پیامبر را به پوسیده تعبیر نمی کرد .و مسأله بعد اینوه این جامعه به نزاله یا بذاله تبردیل
شده بود که هدفش مال اندوزی نه برای رفع نیاز،بلوه قصدشان مال اندوزی و ثروت پرستی بود .و
بهترین فرمانروا در این جوامع حیله بازترین فردی است که مردمش را در به دست آوردن بیشرترین
ثروت یا ری برساند .البته این خصیصه از زمان خلیفه سوم به اوج رسید و همین مسأله باعر شرول
گیری طبقه ثروتمند در زمانهای بعد می گردد که نتیجه آن شول گیری جنر

ثروتمنردان اصرحاب

جمل با حضرت علی (ع)و پس از آن به وجود آوردن حادثه کربال گردید.
امام سجاد (ع) با چنین جامعهای سروکار داشت که هیچ الفبایی از اسالم را نمی شناختند و قدرت
اندوزی میکردند که امام از آن تعبیر به مدینه تغلب(استبدادی) میکند لذا شرای به گونرهای پریش
آمد که هدف مردم و جریانهای فوری در این زمان اعم از زبیری ،اموی ،بصری و . ...قهرر و تسرل
بر دیگران بود؛ و آنان می کوشیدند فق از طریق غلبه بر دیگران به لذت و خوشی خودخواهانه دست
یابند .فرمانداران و فرمانروایان در این زمان از تسل بر مرردم لرذت مری بردنردو ازکشرتن اصرحاب
امام(ع) خوشحالی میکردند و گرایش شدید به جباریت شدید شده بود.
البته بخشی ازاین جامعه را هم میتوان تعبیر به مدینه فاسقه کرد چرا کره عقایرد مرردم هماننرد
عقاید مسلمانان ابتدایی بودند که سعادت و امامت را میشناختند و بره خردا ایمران داشرتند؛ ولری در
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کردار و رفتار همانند مردم جاهل عمل می کردند و بصیرت واقعی نداشتند که همین مسأله در حادثه
کربال وجود داشت و خیلی از مردمی که در سپاه ابن زیاد بودند اهل عبادت بودند اما جاهل بودند.
خیلی از مردم هم طالب سعادت بودند ولی سعادت نزد آنان دگرگرون شرده و بره سرعادت ظنری
تبدیل شده بود .آنها در مورد خداوند ،پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) به آرا و عقاید فاسد معتقد شردند.
به تعبیری جامعه زمان امام سجاد (ع) بدترین دوران تاریخی برای امامت بوده است .و مدینه و موره
به همان وضعیت صدر اسالم بازگشته بود و از لحاظ اجتمراعی بره اوج فسراد رسریده برود 17.اغلرب
شخصیت های بزرگ سر در آخور تمنیات مادی که به وسیله رجال حوومت برآورده میشد داشرتند.
شخصیت بزرگی م ل «محمد ابن شهاب زهری» که خودش یک زمانی شاگرد امام سرجاد (ع) هرم
بود وابسته به دستگاه

شد18.

امام (ع) با چنین جامعهای روبرو بود که ابرن الحدیرد عرده زیرادی از شخصریت هرا و رجرال را
میشمرد که اینها همه از اهل بیت (ع) ،منحرف بودند 19.مسعودی در مروآ الرذهب از فسراد رجرال
سیاسی که ریشه آن به صدر سال سی ام هجری بر میگردد اشاره میکند که یوی از اینها یزیدبوده
است و فساد و آلودگی یزید ،به اطرافیان و عمّال وی نیز سرایت کرد ،در زمان او ساز و آواز در موره
و مدینه آشوار گردید و مجالس بزم برپا شد و مردم آشوارا به شرابخوری پرداختند» 20.وضع سراز و
برگ در موه و مدینه به گونهای بود که؛ رقص و آواز مختل تشویل میشرد بردون آنوره در میران
زنان و مردان پردهای باشد 21.حتی کار به جایی رسیده بود که یوی از مشهورترین زنران آوازه خران
آن عصر به نام «جمیله» سفری به موه کرد ،در طول مسیر ،آن چنران از وی اسرتقبال شرد کره در
مورد هیچ موی و فقیه و محدث و قاضی و زاهدی سابقه نداشت 22.و هنگرامی کره کراروان جمیلره
نزدیک موه رسید ،از طرف گروهی از اشراف موه و دیگران مورد استقبال قررار گرفرت و چرون بره
مدینه بازگشت ،از طرف اهالی مدینه مردان و زنان اشراف استقبال شد و چنان شور و هلهلرهای بره
وجود آمد که اهالی مدینه بر در خانه ها صف کشیده این صحنه را تماشا میکردنرد 23.ایرن داسرتان
نشان دهنده گوشهای از سقوط ارزشها در جامعه مدینه در آن عصر اسرت .انحطراط اخالقری ،فسراد
اخالقی آن قدر دامنگیر جامعه شده بود که سعادت را از این امور میدیدند و اینهارا ارزش میداشتند،
در حالی که امام (ع) خود را نمی شناختند ،اما اینوه چطور میشود که دین پیامبر بعد از مردتی ایرن
گونه می شود .بایدمسؤلیت را به نخبگان جامعه رب داد .و البته به حوادث بعد از رحلت پیرامبر (ص)
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رب داد .امام سجاد (ع) با چنین جامعهای روبرو بود؛ چگونه جامعه را باید اصالآ مریکررد و چگونره
میتوانست تحولی ایجاد نماید در سطور بعد اجماالً اشاره خواهد شد.
ب -دالیل بحران سامان سیاسی ( :جدایی ملت از امامت)
در بح دلیل شناسی امام سجاد (ع) این پرسش مطرآ میشود :از دیدگاه امام سرجاد (ع) دلیرل
انحطاط و استبداد و فساد که نماد نابسامانی سیاسی در جامعه مسلمین بود ،چیست؟
با توجه به سوال ،فرضیه قابل توجه از دیدگاه امام سجاد (ع) «جدایی حومت از حوومت یره بره
عبارتی جدایی بین نظر و عمل و جدایی مردم از والیت» است .در دیدگاه امرام (ع) هرگراه رهبرری
فاضل ،و معصوم درجامعه وجود نداشته باشد سامان حوومت فاضله دچار گسست مریشرود .در ایرن
صورت ارزشهای حوومت فاضله وارونه شده ،رذایل سیاسی کره منزلره بیماریهرای سیاسرت فاضرله
هستند با رهبری غیر حویمانه و مستبدانه فضایل سیاسری تلقری مریشروند لرذا پیونرد حومرت برا
حوومت،مردم باوالیت قطع میشود،سیاست عاری ازخردورزی میشود ،زوال سیاسی فراگیر میشود.
با تأمل در سیره امام سجاد (ع) فرضیه فوق تقویت می شود .امام سجادع در رساله حقوق و صرحیفه
سجادیه پایداری جامعه سالم و فاضله را منوط به رعایت حق امام معصوم (ع) و پیروی زمامرداران از
شرای واحد و امام معصوم (ع) دانسته و بیان می دارد که فرمانروایان فاقرد حومرت ،تردبیر و فاسرد
هرگز شایسته فرمانروایی نیستند؛ 24زیرا آنان در هیچ یک از احوال ،کردار و سیاست خود ،از اسالم و
آیین پیامبر (ص) پیروی نمیکنند.
فرمانروایان دوران امامت امام سجاد (ع) که بازمانده های جریان فوری اشرافی بعرد از پیرامبر ،و
اموی و جملی بودند بر جامعه چنبره زدند و به تقلید از روش فرمانروایی سلف خود ،در پری هردفهای
خودخواهانه مانند لذت ،شووه نمایشی ،عصبیت گذشته بودند ،که در احواالت عبدالملک ابن مرروان
مینویسند او با شنیدن مرگ پدرش قرآن را بست و گفت «:اینک بین من و تو جدایی افتاد و دیگرر
با تو کاری ندارم» 25و نوشته اند که او با زنی به نام «ام الدرا » گفتگو میکرد 26.روزی «ام الردرا »
به وی گفت:ای امیرالمومنین! شنیده ام پس از عبادت و تهجد ،شراب نوشیده ای؟! و او پاسرخ داد«:
نه تنها شراب که خون مردم را نوشیده ام» 27یا در احواالت حجاج در مدینه و کوفه مسعودی نوشته
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است که بی رحم ترین و خشن ترین فرمانروا بوده
عنوان امیر و فرمانروا بر مسلمین مسل

است28.

یا ولیرد عناصرر فاسرد و جنایتورار را بره

میکرد29.

گویا با توجه به این بیدادگریهای سردمداران و مظلومیت و بی پناهی مسلمانان بود که امام سجاد
(ع) طی بیا نی ،مردم آن زمان را به شش دسته تقسیم کرده ،زمامداران را به شریرو مسرلمانان را بره
گوسفندانی تشبیه می نماید که در بین شیر و گرگ و روباه و سر
پوست و استخوانشان توس شیر دریده

و خروک گیرر کررده ،گوشرت و

میشود30.

امام (ع) ضمن معرفی وضعیت موجود جامعره ،و معرفری خرود و پیرامبر (ع) بره مرردم ،و ارتبراط
عصمت با وحی ،یک بیدادگری روشنی را علیه بنی امیه در پیش گرفت.
امام سجاد (ع) در این برهه از زمان ،علی رغم خفقان حاکم بر جامعه و استبدادی که وجود داشته
است ،در خالل بیانات مختلفی واقعیتهای موجود را بیان میکرد و یا در قالب دعا ،مناجات ،نامه ها و
رسالههایی برای اصحاب به موارد زیر روشنگری میکرد .بیان صرریح حقرایق مربروط بره وضرعیت
سیاسی جامعه و تبیین جریان حق و جریان باطل :مانند آنچره در خطبره برا اهرل کوفره ،سرخن برا
«منهال» ،خطبه در شام ،خطبه در بازگشت به مدینه و ...انجام گرفت.
حضرت امام سجاد (ع) در حالی به مدینه بازگشت که مردم شهر به خاطر مشغول شدن بره امرور
دنیایی و عیش و نوش و غوطه ور شدن در انحرافات اخالقی و فساد اجتماعی ،به اهل بیرت پیرامبر
(ص) گرایش ضعیفی داشتند.
در این شرای با توجه به اختناق شدیدی که در اثر فاجعه کرربال ایجراد شرده برود ،زمینره بررای
فعالیت آشوار امام (ع) نبود ،در نتیجه کسی جرأت برقراری ارتباط با حضرت ،به عنوان نماینده اهرل
بیت را نداشت .البته در این جدایی که بین حومت و حوومت با مردم و امامت رخ داد نقش خرواص
را نباید نادیده گرفت .و از طرف دیگر حوادث بعد از رحلت پیامبر(ص) را هرم مزیرد برر علرت بایرد
دانست .این جدایی به حدی بود که حدی ی از امام صادق (ع) نقل شرده اسرت کره فرمرود :از میران
هزاران شیعه فق سه نفر وفاداری نسبت به اهل بیت (ع) حفظ کردند 31.امام سجاد (ع) مریبایسرت
پیوند را ایجاد میکرد میبایست شیعه را احیا میکرد و حیات نوی به آنها میداد ترا زمینره را بررای
فعالیت های بعدی امام باقر (ع) و امام صادق (ع) فراهم آورد.

26

پژوهشنامه تاریخ -سال دهم  -شماره سی و هفتم

پ -سامان سیاسی جامعه( :پیوند مردم با والیت)
با تحلیل و تبیین مشول و دلیل از دیدگاه امام سجاد (ع) این پرسش مطرآ است کره او سرامان
سیاسی مطلوب را چگونه سامانی میداند؟
با توجه به سوال ،فرضیه مورد نظر «پیوند ملت و زمامداران با والیت» بوده اسرت زیررا امرام (ع)
کمال و نهایت جامعه و انسانها را نیل به سعادت میداند (رساله الحقوق) و تحقق سعادت را در پرترو
سیاست حویمانه (سیاست معصوم (ع) ) که متصل به وحی است دانسرته کره در آن صرورت نسربت
سیاست با والیت ضروری می شود .ودرکالم امام سجاد (ع) والیت و امامت منشرأ فضرائل اسرت و
بالهت و استبداد منشأ رذایل

است32.

امام (ع) در تبیین مشول ،به دنبال این بود که اوالً امامت را ،دین را و پیرامبر (ص) را بره مرردم
بشناسد؛ ثانیاً ماهیت واقعی زمامداران جامعه اسالمی را که در آن برهره از زمران برر برالد اسرالمی
حوومت می کردند به مردم بشناساند؛ این که چگونه و از چه طریقری ،بره دلیرل شررای سیاسری و
خفقان حاکم ،و فاصله گرفتن مردم از ارزشهای الهی ،امام میتوانست این دو کار را انجام دهرد نیراز
به توضیح هست.
 -1از طریق صحیفه سجادیه
از آنجا که در زمان امام (ع) شرای اختناق آمیزی حومفرما برود ،امرام (ع) بسریاری از اهرداف و
مقاصد خود را در قالب دعا و مناجات بیان میکررد .مجمروع دعاهرای امرام (ع) بره نرام «صرحیفه
سجادیه» معروف است که بعد از قرآن مجید و نهج البالغه ،بزرگترین و مهمترین گنجینه گرانبهای
حقایق و معرفت الهی به شمار می رود ،به طوری که از ادوار پیشین از طرف دانشمندان برجسرته مرا
«اخت القرآن» «انجیل اهل بیت» و «زبور آل محمد» لقب گرفته

است33.

صحیفه سجادیه تنها شامل راز و نیاز با خدا و بیان حاجرت از پیشرگاه وی نیسرت بلوره دریرای
بیورانی از علوم و معارف اسالمی است که طی آن مسائل عقیدتی ،فرهنگری ،اجتمراعی ،سیاسری و
پارهای از قوانین طبیعی و احوام شرعی در قالب دعا مطرآ شده است .رساله حقوق امرام سرجاد (ع)
که حاوی جامعه فاضله است و بدنبال توامل بشریت و جامعه انسانی است بر ابعاد مرادی و معنروی
انسان تأکید دارد.
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امام (ع) در رساله حقوقی خود از حق خداوند ،حق نفس ،حق زبان ،حق گوش ،حق چشم ،حق پا،
حق دست ،حق حوم ،حق نماز ،حق حج ،حق صدقه ،حق حاکم (که در این بح به مبراح ی ماننرد
عشق به کمال ،اطاعت عبدالعزی ،اسالم و هیأت حاکم ،پیامبر مهربان و )...اشاره میکند) و ...بحر
کرده است ،در صحیفه سجادیه از ستایش خدا ،دعا برای خود و دوستانش ،دعا هنگام حزن ،سرختی
و مشقت ،دعا پس از نماز شب ،دعا در روز عرفه ...بح کرده است که همه اینها به دنبرال آرامرش
،امنیت و سعادت بشر میباشد که سعادت از طریق معصوم (ع) ترسیم گردیده است.
امام (ع) در رساله حقوقی خود از حق حاکم سخن به میان میآورد .و بیان میدارد:
«و اما حق پیشوای حوومت بر قوانین است که بدانی تو عامل امتحان او قررار داده شردهای و او
نیز به وسیله حق سلطهای که بر تو دارد آزمایش میشود .مخلصانه به نصیحت او گوش فرا میدهی
و با او به منازعه برنخیزی ،در حالی که او بر تو مسل است که سبب هالکت خود و او خواهی شرد،
و برای او فروتنی و نرمش داشته باش تا آنجا که رضایت او را به دست آری و زیرانش بره دیرن ترو
نرسد و در این باره از خداوند کمک میجویی و با او در عزت معارضه نون و عناد و دشرمنی نرورز ،زیررا
اگر چنین کنی هم خود و هم اورا ناسپاس کردهای و خودت را در معرض بی میلی او قرار دادهای و او را
در معرض هالکت خود قرار دادهای و تو سزاواری که کمک کار و معین او شمرده شوی بر ضرر خرود ،و
شریک او باشی در هر چه تأثر کند .و حول و قوهای جز از ناحیه خدا

نیست»34.

اما در صحیفه سجادیه در دعای موارم االخالق بح امامت و رهبری جامعه اسرالمی را مطررآ
میکند و چنین بیان میدارد:
«خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا بر آن که بر من ستم کند دسرتی (نیرویری) ،و برر
آنوه با من ستیزه جوید زبانی (برهانی) ،و بر کسی که با من دشمنی و عناد ورزد پیروزی عطا کن ،و
در برابر آن کس که نسبت به من ،به حیله گری و بداندیشی بپردازد ،راه و تدبیر ،و در برابر آن که بر
من فشار و آزار رساند ،نیرو ده و در برابر عیبجویانی که بر من عیب جویی و دشنامگویی کنند قدرت
توذیب ،و در برابر خطر تهدید دشمنان ،به من امنیت عنایت

فرما35.»....

آیا چه کسانی جز کارگزاران عبدالملک نظیر «هشام بن اسماعیل مخزونی حراکم مدینره» بودنرد
که امام (ع) مورد ستم ،ستیزه جویی ،عناد ،بداندیشی ،فشار ،آزار و تهدید آنان قرار داشرت؟ بنرابراین

28

پژوهشنامه تاریخ -سال دهم  -شماره سی و هفتم

در واقع این دعای امام شووائیه در برابر زورگوییهای حوومت وقت بوده و از ایرن نظرر برار سیاسری
داشته است .علی رغم آنوه کسانی بودند که در انتخاب امام مردد بودند حتی فردی م ل قاسرم برن
عفوف ،یوی از یاران امام سجاد (ع) بنا به اعتراف خویش ،در آغاز مردد بین امام سجاد (ع) و محمد
بن حنیفه بود 36،امّا به هر حال ،امام (ع) موفق به بنای شیعه و حتی گسترش آن گردید و زمینه این
پیوند بین مردم و والیت را فراهم کرد که می بینیم به دوره امرام براقر (ع) و امرام صرادق (ع) خرتم
میشود که شیعه تنفسی می کشد و مذهب تشیع با وجود مبارک امامین براقر و صرادق (ع) رسرمیت
پیدا می کند ،روش فقهی امام (ع) ،نقل احادی پیرامبر (ص) از طریرق حضررت علری (ع) برود کره
شیعیان تنها آن احادی را درست تلقی می کردند .بدین صورت شیعه اولین قدمهای فقهی خود را در
مخالفت با انحرافات موجود برداشت؛ گرچه بخش اعظم این کار به زمانی پس از آن موکول گردیرد.
امام سجاد (ع) در وقت گفتن اذان ،جمله «حری علری خیرالعمرل» را در آن مریآرد 37.وقتری مرورد
اعتراض قرار گرفت فرمود :هواالذان االوّل ،اذان نخستین به این صورت

بود38.

مفهوم امامت به صورت یک مفهوم شیعی ،که عالوه بر جنبره داشرتن احقیرت بررای خالفرت و
رهبری ،جنبه های الهی عصمت و بهره گیری از علوم انبیا مخصوصاً پیامبر اکرم (ص) را در حردی
واال نشان می دهد .لذا امام (ع) در صحیفه سجادیه امامت را معرفی میکند و مردمری کره از امامرت
فاصله گرفته بودند را با امامت پیوند میدهد؛ امام (ع) در قالب دعا میفرماید:
پروردگارا! بر پاکان از اهل بیت محمد (ص) درود بفرست .کسانی را که برای حوومت برگزیدی و
گنجینه های علوم خود و حافظان دینت گردانیدی و خلفای خرود در روی زمرین و حجرت خرود برر
بندگانت قرار دادی 39. ...یا می فرماید :خداوندا ! مقام خالفرت بررای خلفرای توسرت ،برگزیردگان از
خلقت و جایگاه امانتهای تو در درجات عالیه که تو آن مقام را به آنها اختصاص دادی ولی دیگران از
آن ان گرفتند ...تا جایی که برگزیدگان و خلفای تو در مقابل ستم ستمواران ،مغلوب و مقهرور شرده و
حقشان بر باد رفت .پروردگارا بر دشرمنان آنهرا از اولرین و آخرینشران ،بره کسرانی کره برر تجراوز
دشمنانشان رضا دادند و بر پیروان و تابعین آنها لعنت

بفرست40.

از جمالت فوق به خوبی روش ن است کره امرام در صردد گسرترش اعتقرادات شریعی در مفهروم
«امامت» به عنوان مهمترین مفهوم شیعی ،بوده است .اصوالً اقدامات اهرل بیرت (ع) در دوره هرای
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مختلف آن بود تا به مردم نشان دهند که اهل بیت رسول خدا (ص) تا آن انردازه در قرران و سرنت
برای آنان حقوق و فضایل آمده ،چه کسانی هستند.
شناساندن این امر کاری بود که باید انجام میشد ،به ویژه که رخدادهای بعد از پیامبر (ص) سبب
خاموشی خاندان رسول خدا (ص) در صحنه سیاست بود .در زمانی که امام سجاد (ع) بره شرام بررده
شد به معرفی اهل بیت ع پرداخت.
گریه امام سجاد (ع) در قالب این دعاها و بندگی و عبادت واقعی امام ،درسی آموزنده برای جامعه
فاسد آن روز بود که بنی امیه اسالم را مورد تمسخر قرار داده بودند.
این گریه ها برای واقعه دلخراش کربال نیز

بود41،

بدین ترتیب گریه امام نیز خود به خود موجب

گردید تا در موارد زیادی مردم نسبت به واقعه کربال هشیار شوند .این عالوه بر آن بود که امام خرود
وقایع کربال را در موارد متعدد نقل

میفرمود42.

رفتار امام (ع) در نزدیوی مردم به امامت ،باع شد که دو نهضت شیعی در عراق رخ دهد و مردم
ضمن اظهار ندامت از گذشته خود ،در عدم همراهی فرزند پیغمبر (ص) ،در حادثه کرربال ،و پرذیرش
حوو متهای فاسد ،به خود آمدند و این دو نهضت را علی رغرم تهدیردها و شرونجه هرای بنریامیره
تدارک دیدند .یوی از این دو نهضت ،نهضت توابین بود ،که رهبری آن را سلیمان بن صررد خزاعری
به همراهی تنی چند از دیگر سرشناسان شیعه در کوفه برر عهرده داشرتند ،آنچره از منرابع تراریخی
استفاده می شود اینوه آنها امامت علی برن حسرین را پذیرفتره بودنرد 43و برر آن بودنرد در صرورت
پیروزی ،امامت جامعه را ،به اهل بیت (ع) بسپارند و طبعاً از نسل حضرت فاطمه (ع) و کسی جز امام
سجاد (ع) برای این کار وجود نداشت 44.دومین جنبش ،جنبش مختار بود ،گرچه گفته انرد مخترار از
امام (ع) استمداد جست ،اما امام (ع) روی خوش نشان نداد 45.البته چنین موضعی از سوی امام (ع) با
توجه به سیاستی که امام (ع) تا به آخر دنبال کرد ،منطقی به نظر میرسد .از جمله شیوههای سیاسی
امام (ع) در معرفی امامت و پیوند مردم با والیت یا به عبارتی معرفی عردم مشرروعیت حوومرت ،در
رفتارهای حضرت (ع) در مدت  30سال امامتش واضح است.
 -1اولین برخورد امام (ع) با حاکمان اموی پس از واقعه کربال در رویارویی با عبیداله بن زیاد بود که
ابن زیاد نام او را میپرسد و امام (ع) ضمن جواب که نامم علی است به رسوایی ابن زیاد

پرداخت46.
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 -2در شام یزید با او سخن گفت و او را مورد سرزنش قرار داد که امام (ع) در خطبهای به معرفی
خود و خانواده اش برای اهل شام پرداخت و آنجا مردم متنبّه شدند.
 -3دعاهای صحیفه سجادیه که در این دعاها به معرفی اهل بیت (ع) و امامت پرداختند.
 -4امام برای پیوند بین ملت و امامت یا حومت و حوومت ،به کادرسرازی اقردام کررد .امرام در
دعای «ابوحمزه شمالی» که یوی از بهترین و نزدیوترین یاران امام (ع) بودند ،میفرماید:
«خداوندا ما و شما را از مور ستمگران و ظلم حسودان و زورگویی جباران حفظ کنرد.ای مومنران
شما را طاغوتها و طاغوتیان دنیا طلب که دل به دنیا سپرده و شیفته آن شده اند و به دنبال نعمتهای
بی ارزش و لذتهای زودگذر آن هستند ،نفریبند ...به جانم سوگند در ایام گذشته حوادثی را پشت سرر
گذاشتید و از انبوه فتنه ها به سالمت گذشرتید در حرالی کره پیوسرته از گمراهران و بدعتگرذاران و
تبهواران در زمین دوری و تبری میجستید ،ولی اکنون از خدایا یاری بخواهید و به سوی فرمرانبری
از خدا و اطاعت از ولی خدا که از حاکمان کنونی شایسته تر است ،برگردید ...امرر خردا و اطاعرت از
کسی را که خدا او را واجب کرده ،بر همه چیز مقدم بدارید...

47.

امام(ع) خیلی با درایت از شیوه جالبی برای معرفی «امامت» استفاده میکند .اول از توحید و معاد
صحبت میکند از ستمگری و طاغوت صحبت میکند .در یک بیانی مریفرمایرد «:اال و انّ اوّل مرا
یسأالنک عن ربک الذی کنتَ تعبدهُ» یعنی بترس از آن وقتی کره ترو را در قبرر بگذارنرد و نویرر و
منور به سراغ تو بیایند و اولین چیزی که از تو سوال کنند ،از خدای توست ،که او را عبادت میکنی.
یعنی انگیزه شناخت خدا و فهمیدن توحید را در ذهن مستمعشان بیدار میکنند« .و عن نبیّکَ الرذی
اُرسل الیک» از پیامبری که به سوی تو فرستاده شده ،سوال میکنند؛ انگیزه شناخت مسأله نبروت را
در آن زنده میکند« .و عن دینِکَ الذی کُنتَ تدینُ به» از دینت سوال میکنند« .و عن کتابکَ الذی
کنتَ نتلوه» از کتابت سوال میکنند.
آنگاه در خالل این عقاید اصلی و این مطالب اساسی اسالم یعنی توحید ،نبوت ،قررآن و دیرن آن
نوته اساسی مورد نظرشان را بیان میکنند؛ «و عن امامِکَ الذی کنتَ نتوال» 48از آن امامی کره ترو
والیت آن را داری سوال میکند .مسأله امامت را در اینجا مطرآ میکند ،ازمسأله امامت ،در فبر از تو
سوال میکنند ،یعنی به تو می گویند که تو امام درستی آیا انتخاب کرده بودی؟ و آن کسی که بر ترو
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حوومت می کرد و آن کسی که رهبری جامعه است به دست او بود ،آیا او به راستی امام بود ،آیا این
همان کسی بود که خدا به امامت او راضی بود؟
با این مطلب مردم را نسبت به این مسأله حساس میکند ،بیدار میکند .این یوی از روشهای آرام
امام سجاد (ع) برای معرفی امامت به مردم بوده است.
ت -راه حل سامان جامعه سیاسی؛ (بازسازي حکومت اسالمی)
راه برون رفت از نابسامانی سیاسی ،فرجام بح جستار نو در اندیشه سیاسی وجرود مبرارک امرام
سجاد (ع) است .امام سجاد (ع) به دلیل اینوه در موتب امام علی  ،امرام حسرن و امرام حسرین (ع)
بزرگ شد ،سیره آنان را در امر امامت و حوومت باید ادامه میداد؛ چرا که جهت تشویل حوومرت و
حفظ اسالم از انحرافات و بدعت ها و خفقانها طبق امر خداومند که این وظیفه و هدف بره ائمره (ع)
واگذار شده بود ،میبایست ادامه پیدا میکرد .اما سیره و رفتار امام متناسب با شرای و بحران زمانره
نسبت به امامان قبلی متفاوت بوده است .پرسشی که مطرآ میشود امام سجاد چگونه تجرویز و راه
حلی برای خروج از نابسامانی سیاسی جامعه ارائه فرمودند؟
امام (ع) راه برون رفت از نابسامانی سیاسی را « بازسازی و تداوم حوومت الهری کره از حومرت
نبوی و علوی نشأت می گرفت ،قرار داده بود» .اما چگونه این بازسازی باید صورت میگرفرت .کره
نیاز به توضیح دارد .ائمه (ع) دنبال این خ و این هدف بودنرد و همرواره بررای تشرویل حوومرت
اسالمی تالش می کردند .وقتی امام حسین (ع) در ماجرای کربال به شهادت رسریدند و امرام سرجاد
(ع) با آن وضع بیماری به اسارت رفت ،در حقیقت مسئولیت امام سجاد (ع) از آن لحظه آغاز شد .اگر
تا آن تاریخ ،قرار بر این بود ،که امام حسن و امام حسین (ع) آن آینده را تأمین کنند ،از آن وقت قرار
بر این شد که امام سجاد (ع) قیام به امر کند و سپس امامان پس از آن بزرگوار.
پس باید بدانیم که امام سجاد در صدد همان آرمانی بودند که بقیه ائمره (ع) قبرل از خرود آن را
دنبال میکردند .امام در مدت امامتش همین هدف را دنبال میکرد ،اما امام برای تشرویل حوومرت
اسالمی چه تاکنیکهایی به کار بردند و چه موقعیتهایی را به دست آوردند .تمرام جمالتری کره آن
حضرت بیان کردند و حرکاتی که داشتند و دعاهایی که خواندند و مناجاتها و راز و نیازهایی کره بره
صورت صحیفه سجادیه درآمده است تمام اینها با توجه به آن خ کلی تفسیر باید کرد.
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و همچنین موضعگیری های امام در طول مدت امامت:
 -1موضع گیری در برابر عبیداله بن زیاد و یزید که بسیار شجاعانه و فداکارانه بود.
 -2موضع گیری در مقابل مسلم بن عقبه ،کسی که در سال سروم حوومرت یزیرد و بره امرر او،
مدینه را ویران کرد و اموال مردم را غارت نمود .در اینجا موضع گیر امام بسیار نرم و مالیم بود.
 -3برخورد با عمر بن عبدالعزیز
 -4برخورد امام با اصحاب و یاران و توصیههایی که به دوستانشان داشتند.
 -5برخورد با علمای درباری و وابسته به دستگاههای ستمگر

حاکم49.

این رفتار سیاسی امام (ع) برای حفظ شیعه و اسرالم برود کره از شریوه هرای مختلفری اسرتفاده
می کردند م ال در قضیه مختار اعالم هماهنگی نمی کنند ،گرچه در بعضی از روایات آمده اسرت کره
ارتباطهای پنهانی با مختار داشتند ،ولی هیچ شولی نیست که آشوارا با او هریچ روابطری نداشرتند و
حتی در بعضی از روایات گفته میشود که امام سجاد نسبت به مختار بدگویی میکننرد؛ و ایرن هرم
خیلی طبیعی به نظر میرسد که این یک عمل تقیه آمیزی باشرد کره رابطرهای برین آنهرا احسراس
نشود50.

بدون شک هدف نهایی امام سجاد (ع) ایجاد حوومت اسرالمی بروده اسرت و همانگونره کره در
روایتی از امام صادق (ع) آمده است خدای متعال سال هفتاد را برای حوومت اسالمی در نظر گرفتره
بود و چون در سال شصت امام حسین به شهادت رسید ،به سال صرد و چهرل و هفرت ،صردوچهل
وهشت به تأخیر افتاد ،این کامالً حاکی از این است که هدف نهایی امرام سرجاد ع و سرایر ائمره ع
ایجاد یک حوومت اسالمی است .اما حوومت اسالمی در آن شرای چگونه به وجود میآید بره ایرن
چند چیز نیازمند است.
 -1باید اندیشه درست اسالمی که ائمه حامل واقعی آن هستند و همین اندیشره اسرت کره بایرد
مبنای حوومت اسالمی قرار بگیرد ،تدوین و تدریس و منتشر شرود .بعرد از اینوره در طرول سرالیان
متمادی ،جامعه اسالمی از تفور درست اسالمی جدا مانده ،چگونه میتوان حوومتی بر مبنرای تفورر
اصیل اسالمی به وجود آورد ،در حالی که زمینه سازی فوری میان مرردم انجرام نگرفتره باشرد و آن
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احوام اصیل تدوین نشده باشد .بزرگترین نقش امام سجادع این است که تفور اصیل اسرالمی یعنری
توحید ،نبوت ،مقام معنوی انسان ،ارتباط انسان با خدا و بقیه چیزها را تدوین کرده اسرت و مهمتررین
نقش صحیفه سجادیه همین است .لذا اوضاع فوری جامعه آن روز با محتوای صحیفه سجادیه را کره
نگاه میکنیم بسیار از هم فاصله دارند .در همان وقتی که همه ی مردم دنیای اسالم در جهت مرادی
گرایی و به سوی حرکات و انگیزه های مادی سیر میکردند و از شخص خلیفه تا علمای اطراف او از
جمله محمد بن شهاب زهری که از علمای درباری شد ،همه ،فور خودخواهی و دنیاخواهی را تعقیرب
میکنند .امام سجاد به مردم خطاب میکند و چنین میگوید «اوال حُرٌ یَدَعُ هذهِ اللُماظَرهَ لِاَهلهرا» آیرا
آزاد مردی نیست که این پس مانده دهان س

را برای اهلش

بگذارد51.

 -2آشنا کردن مردم نسبت به حقانیت آن کسانی که حوومت باید به دست آنها تشویل شود .در
حالی که تبلیغات ضد خاندان پیامبر در طول ده ها سال تا دوران امام سجاد غوغا کرده و عالم اسالم
را پر کرده و احادی مجعول فراوانی از قول پیامبر در خالف جهت حرکت اهل بیرت (ع) و حتری در
مواردی مشتمل بر سبّ و لعن اهل بیت (ع) جعل شده و در برین مرردم پخرش شرده برود؛ و مرردم
هیچگونه آگاهی از مقام معنوی و واقعی اهل بیت نداشتند؛ چگونه میتوان حوومتی بره دسرت اهرل
بیت (ع) تشویل داد؟ بنابراین یوی از اهداف امام سجاد در کتاب حقروق امرام سرجاد ایرن برود کره
حقانیت اهل بیت (ع) و مقام والیت و امامت را به مردم معرفی کند؛ که اینهرا خلیفره واقعری پیرامبر
هستند .این مطلب ضمن اینوه جزو ایدئولوژی و تفورر اسرالمی اسرت در عرین حرال یرک ماهیرت
سیاسی دارد ،یعنی یک حرکت سیاسی است بر ضد دستگاه حاکم.
 -3ایجاد تشویالت منسجم برای پیروان آل محمّد (ص) یعنی تشیع .در پی تدبیر حویمانه بلنرد
مدت امام سجاد (ع) و با شناخت عمیق از وضعیت عمومی اجتماع و دست زدن به کارهای فرهنگری
و تربیتی گسترده از طرق مختلف ،کم کم به تعداد شیعیان اضافه شد و افراد موجرود در عقایرد خرود
راسخ شده و از پیرایه ها و انحرافات پاالیش گردیدند و به فرموده امام صادق (ع) « ثم اِن الناس لحقرووا
و ک یرا» مردم کم کم ملحق شدند و تعداد پیروان حضرت زیاد شدند و جامعه شیعی خود را

بازیافت52.

 -4مبارزه عمیق با انحرافات فوری و عقیدتی :ذکر شد که یوری از بحرانهرای سرامان سیاسری
جامعه آن روز انحرافات فوری و عقیدتی بوده است .انحرافاتی که با نظام منحرف سیاسی بره خراطر
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اغراض پلید خود به آن دامن می زد از قبیل عقیده به چیزی که توس معاویه پایه گرذاری شرد و یرا
عقیده به تشبیه و تجسم در مورد خداوند متعال که ذات اقدس او را به جسرم پنداشرته و یرا او را بره
موجودات دیگر تشبیه میکردند 53و همچنین عقیده هرزه «ارجا » که گروه «مرجئه» مروج آن بودند
و همه در راستای اهداف فرهنگی و سیاسی بنی امیه بود؛ و یا به خاطر دور ماندن عالقره منردان بره
اهل بیت (ع) بود از قبیل عقیده به غلو و یا گرایش به «کیسانیه» 54امام سجاد (ع) در همه این زمینه
ها با برنامه های حساب شده به تالش فرهنگی وسیع دست زدنرد و بطرالن ایرن گرایشرها و عقایرد
انحرافی را اثبات و عقاید صحیح و واقعی را در بین جامعه اسالمی مطرآ و آن را تبلیغ کردند.
امام سجاد از طریق بیانات زیبا و مستدل به آیات قرآن به تمامی این عقاید خ بطالن کشریدند.
امام در بیانی دیگر مردم را به داشتن یک تشویالت اسالمی دعوت میکند .البته این دعوت تنهرا از
مردمی است که وابسته به آن امام بودند؛ چون نمی توانستند به شول عمومی مردم را دعوت کننرد،
چرا که افشای دعوت برای حضرت دشواری پیش میآورد.
امام همچنین شروع میفرماید « اَنّ عالمهً الزاهدین فی الدنیا الراغبین فری اخخررهِ تررکُهُم کرلَ
مختل ٍ و خلیلٍ و رفضُهُم کلَّ صاحبٍ ال یریدُ ما

یُریدون»55.

نشانه زاهدان در دنیا که از دنیا چشم پوشیده و به آن بی رغبتند به این است که هرر دو دسرت و
پای را که با آنان هم عقیده و همفور و همدل و همخواست نیست او را ترک میکنند و این آشروارا
دعوت به یک «تشویالت شیعی» است.
امام در رساله حقوق که نامه حضرت به یوی از دوستانش بوده اسرت ،در آن ،حقروق اشرخاص و
افراد را بر یودیگر ذکر کرده اند تمام این گونه حقوقی که تنظیم کننده مناسبات میان افراد در نظرام
اسالمی است بیان شده است .امام (ع) بدون اینوه نامی از حوومت و مبارزه و نظام آینرده بیراورد در
این نامه مبانی مناسبات نظام آینده را ذکر کرده که اگر حوومت اسالمی در زمان حضرت و یرا بعرداً
بخواهد تحقق پیدا کند از پیش در ذهن مسلمانان مناسبات جاری برین مرردم در آن هنگرام شرول
گرفته و منظم شده باشد .لذا امام (ع) مشول مردم را در عدم تشویل حوومت اسرالمی مریدانرد .و
امام با بیاناتشان حوومت اسالمی را به مردم معرفی میکردند.
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اقدام امام سجاد (ع) جهت معرفی امامت از طریق مسائل فرهنگی
الف) هشدار درباره عقاید غالیان
امام هم بر جریان منحرف فوری درون جامعه ی شیعه نظرارت داشرت و هرم برر جریران هرای
انحرافی دیگران ،حضرت وقتی میدید که بعضی از شیعیان گرفتار عقیده ی غلو شده انرد و ممورن
است امامان را از شأن بندگی باالتر برده و به الوهیت آنها معتقد شوند ،سخت با آنان مبارزه کردنرد.
به گروهی از شیعیان فرمودند :آن طور که اسالم را دوست دارید ،ما را نیز دوست داشته باشید و ما را
از حد خودمان باالتر

نبرید56.

ب) مبارزه با جبرگرایی
از جریانهای خطرناک در زمان امام سجاد ،رواج اعتقاد به جبرر از طررف دسرتگاه حراکم برود .از
مروجان این تفور می توان به معاویه اشاره کرد زیرا وقتی عایشه از او پرسید :چرا یزید را به جانشینی
خویش برگزیدی ،گفت «:خالفت یزید قضا و حوم الهی است و بندگان خردا حرق دخالرت در آن را
ندارند»57.

همچنین وقتی یزید کشته شدن امام حسین را مشیت و کار خدا معرفی کررد ،حضررت فرمرود«:
پدرم را مردم کشتند نه

خدا»58.

ج) مبارزه با مشبهه
در عصر امام سجاد ،توحید خالص؛ یعنی منزه دانسرتن خداونرد از تشربیه بره مخلروق بره دسرت
فراموشی سپرده شد و با بهره گیری از عالمان دین فروش ،عقیده به تجسیم و تشبه رواج یافت.
آن حضرت وقتی می شنید گروهی ذات مقدس حق تعالی را به مخلوقات تشبیه کرده و قائرل بره
جسمیت خدا شده اند ،ناراحت میشد و نزد قبر رسول خدا (ص) میرفت و دست دعا بر میداشرت و
در آن دعا ،بطالن این عقیده را نیز اعالم میدارد.
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د) مبارزه با متصوفه و زاهد نمایان
یوی از کارهای بسیار مهم امام (ع) ،خ بطالن کشیدن بر روش زاهد نمایرانی برود کره از دنیرا
بریده بودند و در برابر مردم عصر خویش ،هیچ گونه احساس مسئولیتی نمی کردند و فق به عبادات
و ریاضت میپرداختند.
در سالی که مردم موه و حاجیان برای طلب باران به گروهی از همین عابدان زاهرد نمرا متوسرل
شدند و آنان دعا کردند ولی اجابت نشد ،امام نزد آنان رفت و خطاب به آنان فرمود :آیا در برین شرما
کسی نیست که خداوند رحمان او را دوست داشته باشد؟
گفتند« :ای جوان! ما فق دعا داریم و اجابت از اوست»
امام (ع) فرمود «:از کعبه دور شوید! چه این که اگر یوی از شما محبوب خداوند رحمان مریبرود،
دعایش اجابت میشد ».سپس حضرت نزدیک کعبه رفت و به سجده افتاد و دعا کرد .هنوز دعرایش
تمام نشده بود که باران

گرفت59.

هـ) مبارزه با عالمان درباري
حاکمان ستمگر اموی برای آنوه بتوانند بر مسلمانان حوومت کنند ،چارهای جز جلب اعتقاد قلبی
آنان به مشروعیت آن چه انجام می دادند ،نداشتند .در جامعه اسالمی آن روزگار ،افراد زیرادی بودنرد
که دستگاه خالفت را اسالمی می پنداشتند و این به دلیل اقدامات بسیار دسرتگاههای امروی ،بررای
مشروع جلوه دادن حاکمیت خویش بود.
یوی از این اقدامات ،جذب محدثان و عالمان دینی به دربار بود تا حدی هرایی را از زبران پیرامبر
(ص) یا صحابه ی بزرگ آن حضرت به نفع خویش جعل کننرد ترا بردین وسریله زمینره ی فورری
پذیرش حوومت آنان در جامعه آماده شود.
محمد بن مسلم زهری ،یوی از عالمان درباری بود که به نفع حوومت اموی کتاب مرینوشرت و
جعل حدی میکرد و از این طریق به اهداف شوم آنان کمک

مینمود60.
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نتیجه گیري:
دوران امامت امام سجاد دوران بسیار سختی بر جامعه اسالمی شیعی بوده اسرت کره قبرل از آن
کمتر بوده است گرچه کلید این شرای از بعد از رحلت پیامبر (ص) زده شد .امّا پس از واقعره کرربال
اوضاع فرهنگی سیاسی مسلمانان دگرگون شده بود .مدینه به عنوان شهر مسلمانها به کانون فساد و
فحشا تبدیل شده بود و به لحاظ سیاسی نیز جهان اسالم در آشفتگی و التهاب و نابسرامانی بره سرر
میبرد .در چنین شرایطی امام سجاد (ع) مبارزات خود را در قالب دعرا و نیرایش دنبرال کردنرد کره
مجموعه فرمایشات ایشان در کتاب صحیفه سجادیه و رساله الحقوق جمرع آوری شرده اسرت .امرام
سجاد (ع) روشی را انتخاب نمودند که توانستند دوران تاریرک اسرالم را بره دوران تمردن اسرالمی
تبدیل نمایند به گونهای عمل نمودند که توانستند آن خفقان سیاسی که بر جامعره حراکم برود و آن
جامعه فاسد را به جامعهای تبدیل نمایند و تحویل امام باقر (ع) دهد که در موتب امام باقرع هرزاران
شاگرد شرکت می کردند .در واقع جامعه علمی زمان امام باقر (ع) و امرام صرادق (ع) را امرام سرجاد
آماده نمودند و تمدن علمی اسالمی را امام سجاد برای امامین بعدی خودش فراهم نموده اند.
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