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راهبردهای امام سجاد(ع) درگسترش فرهنگ اهل بیت)ع) و تشیع

چکیده
دوران نسبتاً طوالنی پیشوایی امام سجاد را میتوان از حساسترین ادوار برای عصر امامات و
شیعیان دانست .شهادت پیروان معتقد و راستین در واقعهی عریم عاشورا و انگشت شمار بودن
آنان در آغاز امامت آن حارت و جسارت دشمنان اهل بیت در سرکوبی قیاامهاای شایعی،
امام را واداشت تا به جای فعالیتهای سیاسی آشکار که منجر به شاهادت شایعیان و شااید
خود امام میشد ،فعالیتهای فرهنگی را در بسترهای گوناگون به انجاامرسااند و باا ارایاهی
فرهنگ و تعالیم اصیل اسالمی ،ضمن کادر سازی در دوره امویان برای انتقال آماوزههاای اهال
بیت  ،زمینه گستر تشیع در دراز مدت و تاوان دساتیابی شایعیان باه تشاکیل حکومات
شیعی را فراهم نماید .این مقاله در پاسخ به این پرسش سامان یافته که نقش امام سجاد در
گستر تشیع و فرهنگ اهل بیت چه بوده است؟ رو ها و اقدامات اتخاذ شده از سوی آن
حارت برای حفظ شیعیان و گستر کمی آنان کدام است؟ دستاورد بنیادی مقالاه آن اسات
که امام بیشتر تال خود را در راستای ظرفیت سازی برای گستر فرهنگ اهل بیت
و تشیع به کار ب رد و با وجود خفقان شدید ،زمیناه هاای بنیاان گاذاری مراکاز علمای توساط
صادقین را که نقشی سترگ در گستر تشیع داشت فراهم آورد.
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مقدمه
دوران امامت  94سالهی امام سجاد

که از عصر عاشورای سال( )65آغاز شد ،باا تحاوالت

سیاسی -نرامی بزرگ مانند لشکرکشی امویان به مدینه برای رویارویی با قیام اهل مدینه و
یور

به مکه برای نابودی رقیب جدی آنان آل زبیر مصادف بود .در همین دوره ،خالفت از

شاخهی سفیانی بنی امیه به شاخهی مروانی انتقال یافت و برای چند ساال قلمارو اساالمی
بحرانی تر از گذشته گشت و رقابت ها و رویارویی ها با انگیزه های مختلف و بر سر قادرت
بیشتر شد ،و یکپارچگی وتمرکز جای خاود را باه تجزیاه ،تانش و تعصابات قبیلگای داد.
همچنین در این عصر ،قیامهای شیعی مانند توابین و مختاار و پاس از چناد ساال ،قیاام
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گستردهای دیگری از سوی عبد الرحمن بن اشعث کندی در شر قلمارو خالفات در برابار
امویان شکل گرفت .با وجود آن ،امویان با سرکوب این تحرکاات و باا هماان سیاساتی کاه
بنیان گذار این سلسله ،یعنی معاویه بناا نهااده باود ،باه حکومات پرداختناد .سیاساتی کاه
شالودهی آن را تعصب عرب بر عجم ،تبعیض مالی ،دوری از تعالیم و ارز هاای اساالمی و
توسل به خشونت و طرد مخالفان به هر نحو پی ماینهااد .درایان چناین فااای متشانج و
خفقان آلود بودکه امام سجاد

و شماراندک شیعیان آن حارت زنادگی مایکردناد .ایان

شرایط سخت ،جهت حفظ شیعیان معتقد و گستر

کمای آناان و تعمیاق ایماانی آناان،

سیاست ،راهکار و راهبردی خاص را طلب مینمود .امام سجاد

برای تحقق این مهام ،باا

در پیش گرفتن رویکرد تقیه و کوشش متمرکز فرهنگی کاه باه شادت نیااز باه آن در آن
شرایط احساس می شد ،زمینه های گستر

فرهنگ اهلبیت

را فراهم نموده و با ایجااد

ظرفیتهای گوناگون موجب افزایش تدریجی پیروان مذهب تشیع گردیاد .ایان تحقیاق در
پی آن است که نقش امام سجاد

در گستر

تشیع و فرهنگ اهل بیات

واکاوی کند .پرسش اصلی این مقاله آن است که راهبرد امام سجاد
و راهکارهای آن حارت برای آشناساختن مردم با مکتب اهلبیت
دیگر چگونه امام سجاد

را بررسای و

در گساتر

تشایع

چه باود؟ باه عباارتی

در تقویت تشیع نقش داشته است؟ مقالاهی حاضار در راساتای

پاسخگویی به این سواالت در چند محور ذیل سامان یافته است.

 .1وضعیت فرهنگی عصر امام سجاد
در این دوره ،عقاید انحرافی مانند اندیشاه ی جبار ،تشابیه و ارجاا در جامعاه رواج یافتاه باود.
(مفید5459 ،الف2 :ف )692البته به خاطر همسویی حاکمان بنی امیه با جبرگرایای ،ایان جریاان
به شکل یک رویکرد فکاری و کالمای در آماد؛ زیارا حاکماان اماوی بار اسااس عقیادهی جبار
میتوانستندکارهای خود را توجیه کنند( .محرمی555 :5988 ،؛ حساینی جاللای)88-35 :5458،
به گونه ای که پس از فاجعهی دلخرا

عاشورا ،عبیداهلل بن زیاد با اشاره به اماام ساجاد

گفات:

«مگر خدا علی بن الحسین را نکشات؟» (ابان طااووس562 :5948 ،؛ طبرسای5 :5457،ف )472و
نیز یزید در خطاب به آن حارت ،علت شهادت پدر

را ،مخالفت او باا حکومات دانسات.

(طبرسی ،همان 474 :و 2ف956؛ طبری )697:5989 ،مالحره می شود که چگوناه شاهادت
امام حسین

و یارانش ،از طرف حکام بنی امیه ،امری جبری دانسته و به خدا نسبت داده

شد تا به این وسیله ،اعمال خود را توجیه کرده باشاند .در ایان دوره مساایلی چاون جعال
حدیث ،پیدایش و غلبه ی اندیشه های منحرف و مذاهب کالمی ،مثل مرجئه نیز در جامعاه
خود را نشان داد و آن را دچار پراکندگی ساخت .معتزله هم در حال شکل گارفتن باود .در
مورد احکام و مسایل فقهی نیز ،وضع بهتر از این نبود .مسلم است هنگامی که مردم از اهال
بیت

فاصله بگیرند ،انتراری بیش از این نمی توان داشت .به نقل مسعودی ،یزیاد فاردی

عیا

و شرابخو ار بود و فسق وی بر اطرافیان و کارگزارانش هم غلباه داشات .در دوران او
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غنا در مکه و مدینه رونق گرفت و وسایل لهاو و لعاب ماورد اساتفاده قارار گرفات و ماردم
آشکارا به شرابخواری پرداختند(.مسعودی9 :5463 ،ف )67گفته شده در ایان دوران ،غالاب
گریستن یادآور شد که چیزی جز نماز ،از آن چه درک کاردم را نشاناختم و آنهام ضاایع
گشت .از حسن بصری نقل شده « :اگر اصحاب رسول خدا

بر شما وارد گردناد ،جزقبلاه

شما را نمی شناسند( ».ابن عبد البر5:5938 ،ف  )413درهمین زماان پاس از شاهادت اماام
حسین

بذر فرقه های شیعی شروع به رشد کرد و در میان شیعیان اخاتالف نررهاایی در

مورد امام و رهبر بروز نمود و منجر به پیدایش فرقه شیعی کیسانیه شاد( ،جعفاری:5986 ،
 )277این گرایش مذهبی ،باعاث شاکل گیاری نخسااتین فرقاه در تاریااخ تشایع و آغااز

راهبردهای امام سجاد(ع) درگسترش فرهنگ اهل بیت)ع) و تشیع

مردم چگونگی انجام درست فرایض دینی را نمیدانستند ،چنانکه انس بن مالاک در حاال
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انحاراف در آن است .مقصود امام صاد

از حدیث «ارتد الناس بعد قتل الحساین

بال

ثالثة» (کشی )529 :5948 ،را میتوان بازگشت مردم از امامت حاق و وجاود انحاراف در میاان
شیعیان دانست و طبعاً مراد از ارتداد معنایی واژگانی خواهد بود که در جای خود نیازمناد کااو

و

تأمل جدی است.
 .5-5ضرورت و چرایی فعالیت فرهنگی امام سجاد
وجود رسوبات افکار جاهلی ،خو گارفتن بزرگاان باه رفااه و اشارافیگاری ،فاصالهگیاری از
سیرهی پیامبر

 ،تحت تأثیر فتح ها قرارگرفتن و دیگر مساایل ،موجاب وضاعیت وخایم

فرهنگی شد .از این رو مجموعهی عوامل یاد شده اقتاا میکرد تاا فعالیاتهاای فرهنگای،
سرلوحه ی دیگر عملکردها قرار گیرد و ثمره آن در دراز مدت پدیدارگردد .در این وضاعیت،
18
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پاسداری از سنگر اعتقادی اسالم و تشیع جز اصولیترین امور به شمار میرفت ،باه هماین
جهت امام

بر آن شد تا بهترین و سودمندترین راه را که ایجاد انقالب فرهنگای و علمای

بود ،برگزیند .این سیاست با توجه به مسایل انحرافی و عقیدتی کاه باعاث رکاود فرهناگ
اسالمی گشته بود ،می توانست در برون رفت از آن نقش به سزایی ایفا کناد ،بناابراین اماام
سجاد

که افکاری بلند داشتند و افقهای دوردست را میدیدناد و بارای اهاداف طاوالنی

مدت برنامه ریزی کرده بودند و در اندیشهی پیریزی زیر ساخت های فرهنگی برای آیناده
شیعیان به سر می بردند تا زمینه را به مقدار تحقق تعلیم و تهذیب اخالقی آنان در راساتای
شکل گیری آرمانی جامعاه شایعی فاراهم ساازند .اماام

درچناان دورهی تاریاک بارای

جویندگان انسانیت ،به حقیقت چراغی روشن بود که با رفتار و گفتار خود ،سیرهی فرامو
شده ی خاندان رسالت را زنده کرد و مردمی کاه ساالهاا باا عصار نباوت فاصاله داشاتند،
توانستند نمونه ای از تربیت اسالمی را به چشم خود ببینند.
 .2وضعیت و کمیت شیعیان در عصر امامت امام سجاد
حاکمان اموی ،اهل بیت

و شیعیان آناان را باه عناوان دشامنان درجاه اول خاود مای

دانستند ،از این رو نهایت سختگیری را نسبت به ایشان روا میداشتند .عناد و سرسختی
امویان با اهلبیت

و پیروان آنان به خاوبی در قیاام کاربال جلاوه نماود .ایان حادثاهی

هولناک ،جامعهی شیعی را دچار وحشت و حیرت کرد .تهاجم سپاهیان یزید بن معاویه به
حرمین شریفین در سالهای آغازین امامت امام سجاد

و قتل و غارت حارم نباوی نیاز

مؤید اعمال خشونتآمیز نسبت به آنان است .این سیاست توسط دیگر خلفاای بنای امیاه
نیز در پیش گرفته شد .در امارت کوتااه مادت ماروان بان حکام ( )61-64وی باه علات
درگیری با طرفداران ابان زبیار و دیگار بحارانهاای موجاود ،فرصات پارداختن باه اماام
سجاد

و شیعیان را نیافت و این به رغم آن بود که مروان در دوران اماارتش بار مدیناه،

به ناسزا گفتن بر امام علی

حرص و ولعی فاراوان داشات وهار جمعاه بار منبار باه آن

حاارت ناسازا مایگفات( .قرشای2 :5463 ،ف )947وی بااوجود اعتاراف در حااور امااام
سجاد

مبنی بر بیگناه بودن امام علای

در قتال عثماان ،در توجیاه عنااد

باا آن

حارت میگفت«:حکومت جز از این طریق برای ما حاصل نمیشاود» (ابان ابای الحدیاد،
59 :5978ف )226دورهی حکومت عبدالملک بن مروان ( )86-61از دورههای سخت بارای
و شیعیان به شمار میآیاد .هرچندکاه وی پیشانهاد قتال آن حاارت را از

امام سجاد
سوی کارگزار

در حجاز -حجاج بن یوسف ثقفی -مطرح شده باود ،باا ایان اعتقااد کاه

ممکن است فتنه هایی دیگربه دنبال آورد ،نپذیرفتاه باود( .مساعودی )5426: 5426 ،اماا
سیاست ضد شیعی این خلیفه اموی تداوم یافات .مساعودی در معرفای عبادالملک ،وی را
فردی خونریز و کارگزارانش مانند حجاج در عرا  ،مهلب در خراسان و هشام بن اساماعیل
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در مدینه و دیگر عمال وی را نیز همانند خود او میداند و در این میان حجااج را از هماه
ستمگرتر و خونریزتر به شمار میآورد(.مسعودی9 : 5463 ،ف )35عبدالملک بر ایان اعتقااد
وی را به تقوا امر کند ،گردنش را خواهد زد(.سیوطی )218 :5468 ،او حجااج را والای عارا
ساخت و در ضمن نامهای به او سفار

کرد که «کوفه را چنان لگاد کاوب کان کاه اهاالی

بصره با آن خوار شوند ،و از مدارا و همراهی با مردم حجاز بپرهیز( ».یعقوبی ،بی تاا2 :ف)279
حجاج نیز بنا به سفار
پیامبر

خلیفه اموی سخنانی که بی حمد و ثناای خداوناد و صالوات بار

برزبان آورد و گفت«:گردنهایی را میبینم که بر افراشته و سرهایی را که هنگام

چیدنشان فرا رسیده است و این کار به دست من انجام میگیرد ،گویی میبیانم خاونهاا

راهبردهای امام سجاد(ع) درگسترش فرهنگ اهل بیت)ع) و تشیع

بود که مردم را جز با شمشیر نمیتوان به تسلیم واداشت .وی تهدید کرده بود که اگر کسای،
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میان عمامهها و ریشها روان است( ».مسعودی ،هماان )527 ،شادت مخالفات و دشامنی
حجاج با شیعیان به اندازهای بود که امام باقر

فرمود«:حجاج ،شیعیان را باا فجیاعتارین

شیوه میکشت و با هر تهمت و سو ظنی دستگیر میکرد و زندیق و کافر در نازد او بهتار
از شیعه علی

بودند( ».ابن ابی الحدیاد55 :5978،ف )44-49کشاتن برخای چهارههاای

شاخص شیعی مانند یحیی بن ام الطویل پس از قطع دستها و پاهاای او(کشای:5948 ،
 )529و قتل سعید بن جبیر به علات ساتایش اماام علای

از آن جملاه اسات(،همان ،

 )553آشکار ساختن کینه به آن حارت و ابراز دوستی نسبت به دشمنان وی که موجاب
نزدیکی به حکومت بود .ابن ابای الحدیاد مایگویاد« :اگار خداوناد متعاال ،رازی در ایان
مرد(امام علی

51
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) قرار نداده بود ،راویان حدیث از شدت خوف و تقیه از بنی مروان ،حتای

یک حدیث هم در فایلت و بزرگواری آن حارت نقل نمیکردناد( ».هماان4 ،ف )77ولیاد
بن عبد الملک ( )86-36نیز سیاست نیاکان خود را در برابر شیعیان پایش گرفات ،چناان
که دورهی خالفت او هشام بن اسماعیل مخزومای (والای مدیناه) نهایات ساختگیاری را
نسبت به امام سجاد

و مردم به عمل می آورد ،چنان که اعتارا

عماومی را باه دنباال

داشت( .یعقوبی ،همان286 :؛ طبری55 :5989 ،ف)695
درباره کمیت شیعیان راستین ،برخی اخبار و گزار ها حاکی از آن است کاه در ساالهاای
آغازین امامت امام سجاد

تعداد آنان بسیار اندک بوده است .در روایتی از امام صاد

،

شمار شیعیان تنها سه نفر(یعقوبی ،همان529 :؛ مفید5459 ،الف64 :؛ کشی ،هماان)529 :
در نقلی دیگر پنج نفر بودهاند( .همان )551 ،به نقل منابع ،ابوخالد کابلی در آغاز از پیاروان
محمد حنفیه بود(همان )526 ،و قاسم بن عوف هم در پیروی از امام سجاد

و محمد بان

حنفیه مردد بوده که البته در روایتی دیگر نام جابر بن عباداهلل انصااری نیاز بار ایان عاده
افزوده شده است(.همان )529-524،در روایتی از آن حارت آمده که  ،دوساتداران وی در
حرمین شریفین کمتر از  26نفر بوده اند(.ابن ابی الحدید ،همان4 :ف )564البتاه نمایتاوان
پوشیده داشت که جمعیت شیعه به معنای عام و دوستدار اهال بیات

باهویاژه در عارا

فراوان بوده اند ،چنان که هزاران نفر از آنان در قیام توابین و پس از آن در قیام مختاار کاه
هر دو به هدف خونخواهی امام حسین

انجام شد ،حااور داشاتند ،اماا آمااری دقیاق از

شیعیان معتقد به امامت امام سجاد

در این دوران در دست نیست .به هر روی در چناین

شرایطی است که بنا بر نقل مسعودی ،امام سجاد

 ،امر امامت را به صاورت مخفای و باا

تقیهی شدید در زمانی دشوار بر عهده گرفت(.مسعودی )568 :5426 ،اتخااذ ایان سیاسات
در فاای خفقان و وحشت که پیش از آن معاویه ایجاد کارده و جانشاینان او از آن پیاروی
کرده بودند ،بسیار به جاا و کارآماد جلاوه ماینماود .دیگار اماماان
سجاد

نیاز سیاسات اماام

را دنبال کردند و زمینهساز جنبش علمی فرهنگی مهمای گردیاد کاه از آثاار آن،

توسعهی مذهب شیعه اثنیعشری بود.
بی گمان شیعیان معتقد و برگزیده در رویداد عریم کربال باه شاهادت رسایده بودناد و باه
دنبال آن شرایط بسیار وخیمی گریبانگیر شیعه شده بود ،زیرا این فاجعه ،رعب و وحشاتی
شدید را بر محافل شیعی حکمفرما گشته و بر آنان مسلم شده بود که ،یزید برای اساتحکام
پایه های حکومتش حتی از کشتن فرزند پیامبر

و اسایر کاردن زناان و فرزنادان او نیاز

خودداری نمی ورزند .این اختناا و وحشات ،باا وقاوع حاوادثی چاون واقعاه حاره ( )69و
سرکوب شدید نهات مردم مدینه به دست عامالن یزید به اوج خود رسید .افزون بر آن که
با شهادت امام حسین

تشکیالت شیعه نیز که هدایت و رهبری آن بار عهادهی حاارت

بود تقریباً از هم فرو پاشید؛ چرا که امامت امام ساجاد

هناوز بارای بسایاری از شایعیان

مورد تردید بود و به همین سبب امامت عمویش محمد بن حنیفه را پذیرفته بودند .از نرار
برخی اصل بالمنازع پس از شهادت امام حسین
ازامام زین العابدین

اکثر شیعیان از محمد بان حنفیاه و ناه

 ،پیروی کردند(.کشی ،همان529 ،؛ جعفری ،همان )286 :قتال عاام

را به دنبال داشت.

 .3راهبردهای امام سجاد

برای گسترش فرهنگ اهل بیت

و تشیع

پس از روشن شدن فاای سیاسی و فرهنگی عصر اموی در زماان امامات اماام ساجاد
اکنون به تبیین برخی از راهکارها ،مواضاع و مباارزات اماام
فعالیت های سیاسی و فرهنگی ایشان در جهت حفظ و گساتر

،

در برابار حکومات اماوی و
فرهناگ اهال بیات

و

راهبردهای امام سجاد(ع) درگسترش فرهنگ اهل بیت)ع) و تشیع

شیعیان در قیام کربال و رویدادهای پس از آن ،مانند قیام تاوابین و مختاار کااهش پیاروان
اهل بیت
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تشیع میپردازیم .آن حارت در این شرایط سهمگین توانست با انجام فعالیتهای فرهنگای
و با فرهنگ و تعالیم ناب اسالمی ،ضمن کادر سازی برای انتقال آماوزههاای تشایع ،زمیناه
گستر

تشیع در طوالنی مدت و توان دساتیابی شایعیان باه تشاکیل حکومات شایعی را

فراهم آورد( .خامنه ای)55 :5965 ،
.5-9شناساندن اهل بیت
رسالتی سنگین بارای نشاان دادن چهارهی واقعای اهال بیات

امام سجاد

داشات .او

میدانست که اتخاذ چنین تصمیمی ،موجب تساخیر دلهاای آمااده مایگاردد ،چناانکاه
فرمود «:از خصلتهای اهل بیت

آن است که دل مؤمنان را جایگاه دوستی و منزلت قرار

داده است ».آن حارت پس از واقعه عاشورا ،مردم کوفه را مورد خطااب قارار داد و پاس از
51
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معرفی خود ،به وقایع و فجایع رخ داده در کربال اشاره نمود و با یادآوری گناه کوفیاان براثار
پیمانشکنی ،آنها را مورد سرزنش قرار داده و کژیهاا و خطاهایشاان را باه آنهاا متاذکر
شدند( .همان ) 5،وی همچنین ستم حکومت وقت و غاصب باودن و عادم مشاروعیت آن را
مورد تأکید قرار داده (همان )966 ،و از معذور نبودن و پاسخ نداشتن در قبال هتک حرمت
خاندان رسول خدا

و خروج از امت محمدی ساخن گفتناد( .طبرسای5 :5457 ،ف )966

این خطابه به گونه ای ایراد شد و تأثیر گذاری آن باه انادازه ای باود کاه ماردم بلناد بلناد
ماایگریسااتند و گروهاای از آنهااا بااه یکاادیگر ماایگفتنااد« هااالک شاادید ونماایدانیااد»
(طبرسی2 : 5469 ،ف ( -)966-961هالک شدید و نمیدانید) -وی با خطاب به مردم شاام
که به وسیلهی امویان اغفال شده بودند (بالذری2 :5457 ،ف )252خود را باه عناوان فرزناد
پیامبر

معرفی نمود و در پاسخ پیرمرد شامی که از روی جهل به اماام

تاوهین کارده

بود( ،خوارزمی2 :5429 ،ف 63؛ ابن طاووس1 :5948 ،ف )596خود را از ذوی القربی (انفاالف )45و
از کسانی برشمرد که آیهی تطهیر در شأن ایشان نازل شاده اسات( .احازابف )99هامچناین در
خطبهی دیگرشاان در شاام باه شناسااندن خاویش پرداخت(مجلسای41 :5969 ،ف)598-593
تکیااه کااالم حااارت
امیرمؤمنان

 ،بیااان انتساااب خااویش بااه رسااول خاادا

 ،ذکاار فاااایل

و حارت زهرا(س) و افتخارات خاندان خود در خدمت به اساالم و یاادآوری

خیانتها و گذشتهی بد یزیاد و اجاداد

باود(.رنجبر )545-542 :5986 ،آن حاارت در

بخشی ازاین خطبه ،امام علی

را قاتل مارقین ،نااکثین و قاساطین معرفای نماود و عادم

مشروعیت آنان را اعالم کرد .ایراد این خطبه چنان مؤثر واقع گشت که گفتاه شاده صادای
مردم به گریه و ضجه بلند گردید و یزید ترسید که شورشی درگیرد و یا حکومتش بر چیده
شود  ،پس به مؤذن دستور داد تا اذان بگویاد( .طبرسای2 :5469،ف  )955چاون ماؤذن باه
« شهد ن محمد رسول اهلل

»رسید ،امام

فرمود :ای یزید! آیا این محمد

جد مان

است یا جد تو؟ اگر بگویی که او جد توست ،دروغ گفته و کافر شدهای و اگار بگاویی کاه او
جد من است پس چرا عترت او را کشتی؟ بنا بر نقلی اماام
ضمن تأکید بر قرابت خود با رسول خدا

در پایاان خطباهی خاویش،

و اشاره به شاهادت مرلوماناهی پادر و اساارت

خاندانش ،فرمود «:ای یزید وای بار تاو! روز قیامات ،جاد و پادر مان دشامن تاو باشاند».
(طبری55:5989 ،ف )641چنین مامونی در سخنان امام

در جمع مردم مدینه نیاز کاه

پس از بازگشت از اسارت ،بر زبان آوردناد ،وجاود دارد( .ابان طااووس ،هماان)265-262 ،
همچنین آن حارت

در موسم حج به کسانی که از ایشان خواساته بودناد بارای باار

باران دعا کنند ،یادآور شدند که اجابت دعا با محبوب باودن در پیشاگاه خداوناد باا هماین
ویژگی نزد اهل بیت
پیروان حارت

ارتبا و پیوند دارد(طبرسی2 :5469،ف  )956 -957تا آناان کاه از

نبودند به اشتباه خود  ،یعنی عبادت جدا و تهی از والیت پی ببرند.
53

.4تبییس جایگاه امامت و امامان
امام سجاد

میدید که فساد و تبهکاری بنیامیاه و عادم پیاروی ایشاان از اساالم و نیاز

شده که هیچکس توان پنهانکاری آن را ندارد ،الزم دانست از امامت سخن بگوید .احادیاث
پرشاامارى از آن حااارت در ایاان باااره نقاال شااده است(.طبرساای؛ 257: 5469؛ خاازاز
قمی296 :5465،ا ،)291بنابراین از آنجا که امامت از ارکان دین اسالم به شمار مایرفات،
اما پاس از پیاامبر

مهجاور ماناده باود .شناسااندن ایان مقاام و صااحبان اصالی آن در

موقعیت های مناسب و بایسته به مردم ،یکی از محورهای مهام فعالیات اماماان باود .اماام
سجاد

نیز از راههای گوناگون ،به تبیین مفهوم امامت میپرداختند و خود را اماام حاق و

راهبردهای امام سجاد(ع) درگسترش فرهنگ اهل بیت)ع) و تشیع

ناشایستگى آنان براى حکومت بر مسلمانان و ادارهی مناطق حکمرانی ،باه انادازهاى آشاکار
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عترت پیامبر

معرفی می کردند تاا ماردم را از تااریکی باه روشانایی هادایت دهناد .آن

حارت ،در بخشی از سخنان خود که در هر جمعه بارای ماردم ایاراد ماینماود ،امامات و
والیت را در ردیف توحیاد و نباوت قارار مایداد کاه انساان باه عناوان نخساتین پرساش
میبایست به آنها پاسخ دهد(.ابن شعبه5 :5962 ،ف )243امام سجاد

ضمن برحذر داشتن

مؤمنان از طاغوتیان ،به صراحت و آشکارا بازگشت به ساوی اطاعات خادا و کساانیکاه باه
پیروی شایستهتر هستند ،تأکید می ورزیاد .آن حاارت مخالفات باا اولیاای الهای و رفتاار
مستبدانه در برابر امر ولی خدا را سزاوار دوزخ مایدانسات(.ابن شاعبه ،هماان)212-211 ،
معرفی خود به عنوان مصدا « ذوی القربای» در مااجرای گفتگاو باا پیرمارد شاامی (ابان
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طاووس )576-577 :5948 ،در این راستا بود .امام سجاد

در پاسخ به ایان پرساش کاه

اولی االمر چه کسانی هستند؟ فرمود  «:علی بن ابیطالب

و

حسین
امام

سپس دو فرزند

حسن

و پس از آنان امر به ما منتهای گردیاد( ».صادو 5 : 5931 ،ف )953در ساخنان
که در هر جمعه برای مردم ایراد میشد (قرآن2:ف ،)96آن حارت باا یاادآوری بازگشات

به سوی خداوند متعال و پرسش از توحید ،نباوت وامامات ،اهمیات مساأله را باه ماردم متاذکر
میشدند و بیان پیامدهایی پیش روی آنان خودنمایی میکند( ».ابن شعبه ،همان)243-216 :
امام سجاد

برای رویارویی با امویان که سعی در حذف نام و یاد امام علای

تکیهگاه اصلی تشیع داشتند ،با استناد خود باه پیاامبر
«من و علی

باه عناوان

ایان احادیاث را نقال مایکارد:

از یک نور آفریده شدهایم»« ،بهشت مشاتا علای ،عماار ،سالمان ،اباوذر و

مقداد است» (ابن بابویه5 :5985،ف)969؛ «علی ابن ابی طالب

خلیفهی خادا و خلیفاهی

من  ...و او سرور و آقای اوصیا ،و بهترین فرد امتم است(».خوانسااری ،بایتاا6 :ف)589-584
«خداوند اطاعت مرا بر شما واجب ساخته ،و شما را از معیصت و نافرماانی مان نهای کارده
است و پس از من ،اطاعت علی

را بر شما واجب سااخته واز نافرماانی از او نهای فرماوده

است؛ او وصی و وارث من است ،و او از من ،و من از او هستم ،دوستی نسبت باه او ،ایماان،
و باض و دشمنی نسبت به او کفر است( ».قنادوزی5 :5456،ف )963-976نیاز در مباحاث
پیشین ،آورده شد کاه اماام ساجاد
علی

در خطباهی شاام در حااور یزیاد از فااایل اماام

یاد نمود و خطیبی را که به دستور یزید ،امام علای

و اماام حساین

را ماورد

نکوهش قرار داده بود ،بسیار سرزنش کرد(.ابن طاووس )588 :5948،آن حارت افازون بار
آن ،با نقل روایاتی از پیامبر

 ،محبت نسبت به اهال بیات

جمله ،حدیث پرسش از دوستی اهل بیت

را مطارح مایکارد .از آن

در قیامات اسات(.ابن بابویاه5 :5985 ،ف219؛

برقی 55 :5926:،ف ،)519سودمند بودن مهرورزی باه آناان هنگاام مارگ ،در قبار ،رساتاخیز،
هنگام گرفتن نامهی اعمال ،زمان حسابرسی و به هنگاام سانجش اعماال و بزنگااه گاذر از پال
صرا (ابن بابویه2 :5985،ف )966در بااره فااایل شایعیان(عطاردی5 :5976 ،ف )947-915نیاز
روایات زیادی از حارت نقل شده که در گستر

تشیع و فرهنگ اصیل آن ،نقش داشته است.

 .5-4بیان مرلومیت اهلبیت
از دالیل واضح نفوذ تشیع در قلوب مردم ،صرفنرر از تقواى اهلبیت
بود .اهلبیت

خود نقش بسیاری در آشنایی مردم با زنادگی مرلوماناهی خاود داشاتند،

چنانکه امام سجاد

سالها در سوگواری پدر

که در کربال به شهادت رسایدند ،اشاک

مىریخت(صدو 158 :5931 ،؛ اربلی2 :5425 ،ف )546دیگر امامان
بر امام حسین

 ،مرلومیات آناان

سعی بلیغ داشتند .شاعران دوستدار اهلبیت

نیز در رواج عزاداری

سارودههاای خاود را در

مرلومیت آنان می خواندند و مردم را هرچه بیشتر به این مرلومیت آشنا میکردند .گفتنی
است ریشهی مرلومیت اهلبیت

در کربال بود ،چناانکاه خاوارزمى در ناماه ای کاه باه

شاایعیان نیشااابور نوشااته بااه بهتاارین شااکل ایاان مرلومیاات را ترساایم کاارده اساات.
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(خوارزمی2 :5429،ف )564-561تأثیر این مرلومیت ،در حادثاهی شاهادت زیاد و فرزناد
یحیى در سو دادن خراسانیان به سمت بنىهاشم قابل درک است(.جعفریان5 :5971 ،ف)81
اصوالً هادف سیدالشاهدا

از هماراه سااختن خانادان خاود ،پیاامرساانی و تبلیاغ باود.

خنثی سازی تبلیاات دشمن ،تحریفزدایی ،زنده نگاهداشتن هادف و یااد سیدالشاهدا
جمله فعالیت های امام سجاد

از

بود (مطهری5 :5961 ،ف ،)272زیرا امویان پس از واقعاهی

جانسوز عاشورا و به اسارت گرفتن بازماندگان آن برای مشاروع جلاوه دادن اقادامات خاود،
امام حسین

و یارانش را خارجیها معرفی میکردند که میخواهند مردم را باه نافرماانی

از حکومت وا داشته و امت اسالمی را پراکنده ساازند(.جمعی از نویساندگان1 :5986 ،ف)51

راهبردهای امام سجاد(ع) درگسترش فرهنگ اهل بیت)ع) و تشیع

 .2-4خنثی سازی تبلیاات دشمن و پاسداشت نهات حسینی
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به نقل ابن جوزی ،یزید ،ضمن ستایش ابن زیاد او را قاتل خارجی ،یعنی اماام حساین

و

نابود کنندهی دشمنان و حسودان معرفی کرد (ابنجوزی )266 :5458 ،و در گفتگوی خود
با امام زین العابدین

 ،شهادت پدر

را به خدا نسبت داد و علت آن را مخالفت باا یزیاد

برشمرد؛(طبرسی5 :5457،ف )474یعنی القای این مطلاب کاه هار کسای حتای از خانادان
پیامبر

با حکومت امویان مخالفت کند ،خدا او را مجازات مینماید!

این تبلیاات بر مردم شام که دست پروردهی امویان بودند کارگر میافتاد و آناان غالبااً بار
کارهای حکمرانان خود مهرتایید میزدند(.شهیدی )61 :5986 ،ماجرای دیدار پیرماردی در
شام با امام سجاد

و هدایت شادن وی باا روشانگریهاای آن حاارت ،مؤیاد آن اسات.

(خوارزمی ،همان )63 :نمونهای دیگر از تحریف واقعهی عاشورا توسط حکومات اماوی ایان
51

51

بود که یزید به امام سجاد

گفت«:سپاس خدای را که پدرت را به قتال رسااند ».اماام در

پاسخ فرمود«:مردم پدرم را کشتند( ».طبرسی )955-956 :5457 ،و نیز مااجرای خطیبای
که یزید ،وی را امر به ایراد سخنانی در نکوهش امام علی
منبر ،معاویه و یزید را ساتود .اماام ساجاد

و امام حسین

کارد و او بار

بار خطیاب باناگ زد و فرماود«:وای بار تاو!

خشنودی و رضایت مخلو را به بهای خشم خاالق خریادی حقاا کاه جایگاهات در آتاش
خواهد بود»(ابن طاووس ،)588 :5948 ،سپس امام

از یزید اجازه سخن گفاتن خواسات

که وی باوجود ترس از رسوایی خود و خاندان ابوسفیان ،پس از اصارار ماردم ،باه اماام
اجازه ایراد خطابه داد و آن حارت از فرصت بهدست آماده بارای شناسااندن خاود و اهال
بیت

 ،کمال بهره را برد و با افشاگری ،توطئهی امویان را نقش بار آب ساخت(.مجلسای،

همان41 :ف )597در این هنگام یزید از ترس بر پایی شور

و به خطار افتاادن حکاومتش

(طبرسی ،همان ،)955 :به مؤذن دستور داد تا اذان بگوید و سخن اماام ساجاد
نمود(.مجلسی ،همان) پیش از آن نیز امام

را قطاع

در جمع مردم کوفه ،به هنگام معرفای خاویش،

به افشای چهرهی امویان پرداخت و از اعمال آنها پرده برداشت(.طبرسی ،همان2 :ف )961وی
هنگام بازگشت به مدینه نیز تمام تال

خود را به کار بست تا با افشاگری ،مردم آن شهر را از

حقایق و واقعیات رویداد کربال آگاه سازد .آن حارت پس در جمع استقبال کنندگان محزون،

با بیان آن چه بر سرخاندان پیامبر

آمده ،مصیبت عاشورا را آزمون الهی و آن را در مقایساه باا دیگار

مصائب ،بسی بزرگتر دانست و پرده از جنایات امویان برداشت(.ابن طاووس ،همان)537-262 :
درباره پاسداشت نهات حسینی نیز باید یادآور شد که گرچه حادثه عاشورا بارای شایعیان
بسیار اندوه بار بود و جامعه شیعی را در غمی جانکاه فرو بارد ،ولای در واقاع نقطاه عطفای
برای تاریخ تشیع به شمار میآید .تأثیر فراوان این حادثه بر تاریخ تشیع به حدی بوده است
که برخی به اشتباه عاشورا را منشأ پیدایش این مذهب دانستهاند ،در حالی کاه شاهادت آن
تنها مهر رسمیت بر آن نهاد(.جعفری )216 :5986 ،بای شاک حادثاه دردنااک

حارت

کربال ،اشتیا و احساس عمیق مردم را نسبت به تشیع فزونی بخشید .این واقعه دورهای نو
را برای ظهور و بروز این نهات پدید آورد(.همان )583 ،شاید بتوان گفت شیعیان تا پایش
از فاجعه کربال در دفاع از عقیده و مرام خویش از اراده و غیرت چندانی برخوردار نبودند ،اما
پس از این واقعه این وضع دگرگون شد .شیعه از این زمان باه بعاد همیشاه بازرگتارین و
خطرناکترین دشمن دستگاه های خالفات باه حسااب مای آماد( .خامناهای ،هماان)67 ،
شهادت امام حساین

در افکاار عماومی بارای حکومات اماوی بسایارگران تماام شاد و

مشروعیت حکومت امویان را زیار ساؤال بارد و بارای اینکاه ایان فاجعاه فراماو
امام

نشاود،

با گریه بر شهیدان و زنده نگهداشتن یاد و خاطره آنان ،مبارزه منفای را باه صاورت

گریه ادامه داد .بدون شک این گریه ها ،ریشه عاطفی داشت ،زیرا عرمت مصیبت کاربال باه
قدری بزرگ و دلخرا
آنرا فرامو

57

بود که هیچ یک از شهود عینی آن حادثه ،تا زمانی که زنده بودناد،

نمیکردند ،اما چگونگی برخورد امام ساجاد

باا ایان موضاوع ،اثار و نتیجاه

شود(.پیشوایی )266-213 :5986،در روایتی از امام صاد

(ابن طااووس ،هماان-263 ،

256؛ ابااان شاااهر آشاااوب4 :5973 ،ف566-561؛ مجلسااای ،هماااان46 ،ف568-556؛
ابنکثیر3 :5467،ف567؛ اصفهانی9 :5467 ،ف )598امام سجاد

 ،جزو پنج نفاری شامرده

شده که گریه فراوان می کردند(.مجلسی ،هماان )563:بناا باه نقلای کاه البتاه در راساتی
آزمایی آن می توان بحث هایی بنیادین داشت ،امام 26ساال بار مصایبت پادر بزرگاوار
گریست(.ابن شهر آشوب؛ 561 :5973؛ ابان طااووس ،هماان )263 ،گریساتن اماام

در

راهبردهای امام سجاد(ع) درگسترش فرهنگ اهل بیت)ع) و تشیع

سیاسی داشت و یادآوری مکرر آن نمیگذاشت ،ظلم و ستم حکومت اموی از خاطرهها محو
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هنگام دیدن آب وغذا و یادآوری ظلم و ستم امویاان و توصایه دیگاران باه گریاه بار اماام
حسین

 ،سجده ی امام

بزرگوار

در کربال(رنجبر ،)544-541: 5986 ،از دیگر موارد زنده نگاه داشتن و مانادگاری

نهات امام حسین

بر تربت امام حسین

و نیاز سافار

به شمار میآمد و موجب تنفار از امویاان مایشاد( .موساوی مقارم،

 )281-286 :5974امام سجاد

در پاسخ خدمتکار خود که گفته بود ،چرا حازن و انادوه

شما پایان ندارد؟ یاد آور شد که یعقوب

با ناپدید شدن یکی از دوازده پسار  ،از شادت

گریه بر او ،چشمانش نابینا و از غم و اندوه ،مویش سپید و کمار
پسر

باه زیاارت قبار پادر

خام شاد ،درحاالی کاه

زنده بود ،اما من ناظر شهادت پدر و برادر و عمویم و هفده تن از خاندانم بودم ،پاس

چگونه غم و اندوهم پایان یابد؟ (صدو  ،همان2 :ف)158-153
58

58

 .9-4مبارزه با جاعالن حدیث و عالمان درباری
در عصر امام سجاد

یکی از اقدامات امویان در جهت مشروع نشان دادن حکومتشان ،باه

خدمت گرفتن عالمان دینی بوده است کاه داناش خاویش را بارای حفاظ دنیاای خاود در
خدمت خلفای ستمگر به کار میگرفتند .در واقاع دساتگاه حکومات باا جاذب محادثان و
علمای دینی ،آنان را وادار به جعل احادیثی از زبان پیاامبر اکارم

و صاحابهی بازرگ آن

حارت ،به نفع خویش میساختند( .خامنهای ،هماان )16 ،نموناه ای از آنهاا محماد بان
شهاب زهری است که احادیثی به نفع حکومت اموی ،مانناد حادیث براباری ثاواب زیاارت
مسجد االقصی با بیات اهلل الحرام(یعقاوبی ،بای تاا2:ف265؛ اصابهانی9 :5467،ف)549-544
جعل کرد .هم او بود که به نقل از عایشه ،امام علی
که به جز آیین پیامبر

و عباس را از افرادی معرفی می کارد

از دنیا میروند( .ابن ابی الحدیاد4:5978 ،ف )69-64باا توجاه باه

چنین فاای غبارآلود امام سجاد

به مباارزه باا ایان شاگرد امویاان پرداخات تاا اثارات

زهرآگین ناشی از جعل حدیث آنان را خنثی سازد و آن دسته از عالمانی راکه ناان باه نارخ
روز میخوردند ،نسبت به وظایفشان متنبه وآگاه نماید .نوشتن نامهای مفصل و پندآموز باه
زهری در این راستا انجام شد و امام

ضمن یادآوری انحرافات و کژیهایش او را از آنهاا

بیم داده و به طریق هدایت رهنماون مای ساازد(.ابن شاعبه ،هماان )277-274 :در واقاع،
هشدارهای امام به زهری ،باعث شناساندن عالمان منحارف زماان باه ماردم عصار خاویش و

دورههای آینده و در نتیجه ،دوری گزیدن مردم از این گوناه علماا و بایاعتناایی باه احادیاث
مجعول توسط آنها شده است( .ابن شعبه ،همان)274-277 :
 .4-4ستیز با عقاید باطل
آن حارت با شیوه های گوناگون چون پند و اندرز و خطابه ،دعا و راز و نیاز ،ناماه نگااری و
احتجاج به تبیین مسایل عقیدتی ،کالمی ،فقهی و ...می پرداخت و تحریفات و انحرافات وارد
شده در معارف اسالمی را گوشزد میفرمود و از آن پرهیز میدادند؛ زیرا امام

در شرایطی

زندگی می کرد که ناچار بود اصل تقیه را رعایت کند (همان )72 :و برای حفظ یارانش آنان
را نیز به رعایت آن توصیه نماید( .رنجبر )556-557 :5986 ،مبارزه باا عقیادهی جبار کاه
امویان در راستای نیل به اهداف خود آن را رواج میدادند از آن جمله اسات ،چناان کاه در
توجیه سرکوب قیام کربال به آن تمسک جساتند( .طباری ،هماان697 :؛ طبرسای:5457 ،
5ف474؛ اباان اعااثم )596 :5455 ،از انحرافااات دیگاار ،مسااأله ارجااا بااود کااه بناای امیااه
باااا آن مخالفااات نکردناااد ،اماااا ائماااه

باااهشااادت باااا آن مقابلاااه کردناااد.

(ربانی گلپایگانی288-281 :5981 ،؛ بادادی )535-536 :5378 ،امام ساجاد
پیامبر

 ،از قاول

ایمان را شناخت قلبی و اقرار به زبان و عمل به وسیلهی اعاا و جوارح میشمرد.

(ابن بابویه5 :5985 ،ف19؛ بادادی5 :5378 ،ف )275از دیگر انحرافات موجود در زماان اماام
سجاد

پدیده ی غالیگرایی و غلو بود که حارت

درباره آن موضع میگرفت و با اشاره

59

به اشتباه پیروان ادیان گذشته در پیمودن مسیر غلو ،جمعی از شایعیان را نیاز کاه در بااره
ائمه

 ،غلو میکردند ،نکاوهش و مایفرماود«:ناه آنهاا از ماا و ناه ماا از آنهاا هساتیم»

که به ستایش بیش از حد پرداخته بودند ،ضمن کافی دانستن این کاه ماا از صاالحان قاوم
خود هستیم ،فرمود «:ما را دوست بدارید آن چنان که اسالم را دوست دارید ،تا زماانی کاه
محبت و دوستی شما نسبت به ما مایاهی نکاوهش نباشاد ،محبات و دوساتی شاما پذیرفتاه
است( ».نیشابوری5 :5429 ،ف)446

راهبردهای امام سجاد(ع) درگسترش فرهنگ اهل بیت)ع) و تشیع

(کشی ،همان )526،همچنین حارت

با دروغگو خواندن برخی مالقاات کننادگان خاود
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 .1-4فرهنگ سازی و انحراف زدایی در قالب دعا
امام سجاد

با توجه به فاای خفقان ،باا اساتفاده از مااامین و مفااهیم بلناد دعاا و

م ناجات با پروردگار عالم ،توانست اثرات بسیار سازنده ای را برای مردم به ارماان آورد .در
مجموعه نفیس صحیفه سجادیه به تمام ابعاد زندگی انسانی توجه شده و افزون بر مسایل
عبادی و اخالقی ،به رویکردهای مختلف سیاسی ،اعتقادی ،فقهی و حتی مسائل اجتماعی
نیااز پرداختااه شااده اساات( .پیشااوایی 276 -263 :5986 ،؛ رنجباار)36-74 :5986 ،
مباااارزه باااا عقیاااده مشااابهه و بیااازاری جساااتن از دارنااادهی چناااین عقیاااده ای
(مفید5459 ،الف2 :ف512-519؛ اربلی2 :5425 ،ف )699نیز در قالب دعا و مناجات ،ذکار
نام امام علی

11

11

در کنار نام پیامبر

که نامگذاری به این اسم ،گناهی غیر بخشاودنی و

بیزاری از او وسیله تقرب به دستگاه حکومت به حسااب مای آماد ،باا بیاان حقانیات آن
حارت ،عدم مشروعیت حاکمان زمان خود را زیر سؤال می برد .همچناین باا برشامردن
حقو متقابل مردم و حکومت و دیگر حقوقی که رعایت آن هاا تاامین کنناده ساعادت
فرد و جامعه است ،نشان داد که قانون مترقی و هماهنگ با روح بشری را فقط امام عاالم
و متصل به منبع وحی مای تواناد وضاع نمایاد .از نرار آن حاارت در حقیقات ،دیان و
شریعت برای تحقق این حقو نازل شده است.
 .6-4شاگرد پروری و کادر سازی
امام سجاد

در جهت گستر

تشیع باید تشکیالت شایعه را کاه متالشای گشاته باود

نوسازی و یا بازسازی می کرد تا محور اصلی حرکت های شایعیان در آیناده باشاد؛ یعنای
امام

باید تشکیالتی را پدید می آورد که اعاای آن ،تشکیل دهناده ی دساتگاه امامات

باشند( .خامنه ای ،همان )96-99 ،و در راستای تحقق حکومت شایعی -هار چناد بارای
آینده و در طوالنی مدت -گام بردارند و این از طریق کادرسازی و افازایش یااران تربیات
شده امکان پذیر می گشت .آن حارت پس از واقعه ی کربال و بازگشت به مدیناه ،مساجد
پیامبر

را به کانون آموز

معارف و اندیشه های دینی مبدل ساخت و در کناار تبیاین

انگیزه ها ،اهداف و فلسفه ی قیام امام حسین

و زنده نگه داشتن آن ،مجالسی گونااگون

برای ارایه تفسیری درست از قرآن و بیاان روایاات و احادیاث راساتین ،تبیاین احکاام و

وظایف شرعی و به دست آوردن الگویی انسانی از زندگی اخال مدار برپا نماود .باازگویی
احادیث رسول خدا

و پدر بزرگوار

را می توان آغاز یک نهات علمی دانسات کاه

ثمره ی آن در دوران امامان بعادی ،خاود را نشاان داد و نتاایج ارزناده باه جاگذاشات.
سفار هاای اماام

در فراگیاری علام و داناش (موساوی مقارم289-284 :5974،؛

قرشی ،) 266-265 :5463ارز

تعلیم وآداب متعلم و ثواب او ،حقاو معلام و احتارام

نسبت به او(قرشی ،همان ) 213-269 :موجب روی آوردن افرادی بسیار به فراگیری علم
از امام

شد .تبیین معارف اصیل اساالم و آگااهی ماردم ،جامعاه آفات زده و دچاار

انحراف شده را که راهنمایان اصلی دین را گم کرده بودند ،متوجه خود ساخت و افرادی
به تدریج به آن حارت پیوستند و تعدادشان رو به فزونی گذا شت( .کشی ،همان)529 :
حاصل این رویکرد ،پرور

افرادی فقیه ،محدث ،مفسر ،متکلم و آشنا باه آماوزه هاای

اصیل اسالمی و شیعی بود ،به گونه ای که شیخ طوسی از  575نفر به عنوان اصحاب و
راوی امام نام می بارد(.طوسای85-562 :5986،؛ قرشای ،هماان )264-923 :در حادیث
منقول امام صاد

 ،پس از ذکر عبارت «:ارتاد النااس بعاد قتا ل الحساین اال ثالثـة،»...

عبارت « ثم بن الناس لحقوا وکثروا»(کشی ،همان)529 :؛  -سپس مردم به آن حاارت
پیوستند و زیاد شدند -نقل شده که مؤید افزایش قابل توجاه یااران اماام ساجاد

و

اهتمام آن حارت به جذب و تربیت نیرو می باشاد .ناام شاما ری از شااگردان حاارت
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چنین است :ثابت بن هرمز بن عمرو بن ابی مقدام فارسای از راویاان مشاهور (قرشای،
تابعین و مفسران مشهور( طوسی ،)556 :5986 ،طاووس یمانی از مفسران برجسته و از
راویان حدیث غدیر(مفیاد ،هماان الاف2:ف549؛ ابان شهرآشاوب ،هماان4 :ف511و575؛
شهرستانی ،بی تا5:ف ،)536اسحا بن یسار مدنی(قرشی ،همان2 :ف ،)277حبیب بن معلی
(علااای) سجستانی(طوسااای559:5986،؛ اماااین ،بااای تاااا4 :ف ،)166صاااالح بااان
کیسان(عطاردی9 :5976،ف ،)969عمران بن میثم تمار(قرشی،همان2 :ف  ،)954قاسم بن
عااوف شاایبانی(برقی  ،)46:5989،اسااماعیل باان عبدالرحمن(طوساای،)565:5986،
ابوسلیمان یحیی بن یعمر عدوانی(ابن سعد7 :5458 ،ف48؛ ابان خلکاان7 :5454،ف226؛

راهبردهای امام سجاد(ع) درگسترش فرهنگ اهل بیت)ع) و تشیع

همان276 ،؛ عطاردی9 :5976،ف ،) 987ابوالقاسم ضحاک بن مازاحم خراساانی بلخای از
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طبرسی8 :5457 ،ف ،)577سلمه بن دیناار مدنی(طوسای35:5986 ،؛ ابان شهرآشاوب،
4:5973ف )82و عاصم بن ابی النجود اسادی قااری قارآن(ابن جازری5 :5462 ،ف444؛
شافعی .)553:5426 ،شاید بیش تار یااران اماام
امام

را بتاوان ماوالی دانسات .آناان باه

عالقه ی شدید داشتند ،به گونه ای که وقتی یک نفر به آن حارت ناسزا گفات،

موالی بر او هجوم آوردند ولی امام

مانع شد(.اربلی2 :5425 ،ف )565امام سجاد

در

راستای شاگرد پروری ،بردگان زیادی را می خرید .به قولی او در مدینه هزار برده را آزاد
کرد(.سااید االهاال67:5319 ،؛ عاااملی5 :5454،ف ) 69در ماادتی کااه آنااان در مناازل آن
حارت

زندگى مى کردند ،از نزدیک با شخصیت علمى و اخالقاى عرایم و تقاواى او

آشنا مى شدند و طبیعى بود که در قلوب بسایارى از آناان عالقاه اى شادید نسابت باه
11
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شااخص و طاارز تفکاار اهاال بیاات
حارت

پیاادا مااى شد(.سااید االهاال )11:5319،آن

بردگان خود را فرزند خطاب می کرد و با تعبیر« یا بنی :ای پسرکم» آناان را

صاادا ماای زد تااا اعااالم کنااد در نراار او مساالمانان آزاده و غیاار آزاده هاار دو براباار
هسااتند( .معروف الحساانی5938 ،ف83و 87؛ پیشااوایی 962 :5986،و 966؛ حسااینی
جاللی516 :5458 ،و)544

نتیجه گیری
امام سجاد

در دوران امامت پر برکت خود ،با شناخت و درکی صحیح که از تحاوالت

زمانهی خود داشتند ،با پرهیز از فعالیت های مستقیم سیاسی که امام ورود به آن عرصاه را
در آن شرایط صالح نمیدانست ،هدف خود را در فعالیت هاای فرهنگای متمرکاز سااخت.
اتخاذ چنین راهبرد مناسب و تأثیر گذار ،موجب شد تا آن حارت افزون بر حفاظ شایعیان
معدود از گزند آسیبهای زمانه و کیفیت بخشی به اعتقادات و باورهای آنان ،از لحاظ کمای
نیز تعداد شیعیان را گستر

بخشد و فرهنگ اهل بیات

را انتشاار دهاد .ارایاهی ایان

کارنامهی موفق که جز از اولیای الهی ساخته نیست در سایه تدابیر ،افکاار بلناد و اقاداماتی
چون شناساندن خود و اهل بیت

به مردم ،تبین جایگاه امامت و امامان راساتین ،افشاای

ماهیت امویان ،مبارزه با عالمان درباری ،تربیت غالمان و آزاد سازی آناان ،برپاایی مجاالس
درس ،رفتار و سلوک اسالمی انجام شد .چنین سیاست ها و راهبردهاا و آمااده ساازی زیار
ساخت ها ،به تدریج زمینه های گراییدن بسیاری را به مکتب اهل بیت
تردید گامهای استواری که امام سجاد

فراهم آورد .بدون

در پوشاش تقیاه برداشات در حفاظ و گساتر

شیعیان بسیار ماوثر باود .باه هماین جهات در دورهی اماماان صاادقین

در بسایاری از

سرزمین های اسالمی به ویژه در عرا  ،حجاز و خراسان دعوت شیعی ریشاه دواناده و قشار
وسیعی را متوجه خود ساخته بود و این مهم ،یعنی سپری شدن دورانی که امام ساجاد
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فرموده بود دوستان و عالقهمندان به ما در تمام حجاز به بیست نفر نمیرسند.
راهبردهای امام سجاد(ع) درگسترش فرهنگ اهل بیت)ع) و تشیع
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منابع و مآخذ
 .5ابن ابی الحدید ،عبدالحمید بن هبة اهلل؛  ،5978شرح نه البالغه ،ج 4و ج ،55تحقیاق:
ابراهیم محمد ابوالفال ابراهیم ،بیروت :دار احیا الکتب العربیه.
 .2ابن جزری ،محماد بان محماد؛  ،5462غاییةرالنهاییةر رطبقیا رالقیءا  ،ج ،5باه کوشاش
برگشتر ،بیروت :بی نا.
تذکءةرالخواص ،قم :منشورات الشریف الرضی.
ر
 .9ابن جوزی؛ ،5458
 .4ابنخلکان ،احمدبنمحمد؛  ،5454وفیات االعیان و أنباء أبناء الزمان ،ج ،7به کوشش:
احسان عباس ،بیروت :دار صادر.
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 .1ابن سعد ،محمد؛  ،5458الطبقات الکبری ،ج 1و ج ،7بیروت :دارالکتب العلمیة.
 .6ابن شهر آشوب ،محمد بن علی؛  ،5973المناقب ،ج ،4قم :عالمه.
 .7ابن عبدالبر؛  ،5938جامع بیان العلم و فضله و ماینبغی فی روایته و حمله ،بیاروت:
دار الکتب العلمیة.
 .8ابن کثیر ،بوالفدا اسماعیلبنعمر؛  ،5467البدایةرورالنهایة ،ج  ،3بیروت :دارالفکر.
 .3اربلی ،عیسی؛ ،5425کشفرالغمةر رمعءفةراألئمة ،ج  ،2قم :رضی.
 .56اصفهانی ،احمد بن عباداهلل اباونعیم؛  ،5467حلییةراألولییا رورطبقیا راألای یا  ،ج ،9چ،1
بیروت :دار الکتب العربی.
 .55امین عاملی ،سیدمحسن؛ بی تا ،اعیان الشیعه ،ج ،4به کوشش :حسان االماین ،بیاروت:
دار التعارف للمطبوعات.
 .52برقی ،احمدبنمحماد؛  ،5926المحاسس ،ج 5و ج ،46تصاحیح و تعلیاق :محادث جاالل
الدین ارموی ،تهران :دار الکتب االسالمیه.
 .59بادادی ،عبدالقاهر بن طاهر ؛  ،5378ال ء ربیرال ء رروربیانرال ءقیةرالنایییةرمینه  ،چ،9
بیروت :داراآلفا الجدیدة.
 .54بالذری ،احمدبن یحیی؛  ،5457أنسجاب ا شجراف ،ج  ،2چ ،5تحقیاق :ساهیل زکاار و
ریا

زرکلی ،بیروت :دارالفکر.

 .51پیشوائی ،مهدی؛  ،5986سیره پیشوایان ،چ ،52قم :مؤسسه امام صاد

.

 .56جعفری ،سید حسین محمد؛  ،5986تشیع در مسیر تاریخ ،چ ،52ترجمه :سید محمد
تقی آیت اللهی ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .57جعفریان ،رسول؛  ،5971تاریخ تشیع در ایران ،ج ،5قم :انتشارات انصاریان.
 .58جمعی از نویسندگان؛  ،5986با کاروان حسینی ،ج :1ترجمه :عبد الحسین بینش ،قام:
زمزم هدایت.

 .53حرانی ،ابن شعبه حسن بن علی؛  ،5962تحف العقول عس آل الرسجول

 ،تصاحیح:

علی اکبر غفاری ،ج ،5قم :مؤسسه نشر االسالمی التابعه لجماعة المدرسین قم

 .26حسینی جاللی ،سید محمد رضا؛  ،5458جهاد االمام السجاد
 .25خامنه ای ،سید علی؛  ،5965پژوهشی در زندگی امام سججاد

 ،چ ،5قم :دارالحدیث.
 ،چ ،5تهاران :دفتار

مرکزی حزب جمهوری اسالمی.
 .22خزاز قمی ،علی بن محماد؛  ،5465ک اییةراالثیءر رالینصرعی راالئمیةراالثیی ر
رعشی ،تحقیاق:

سید عبداللطیف حسینی کوه کمره ای ،قم :بیدار .
 .29خوارزمی ،موفق بن احمد؛  ،5429مقتل الحسیس علیه السالم ،ج ،2قم :انوار الهدی.

 .24خوانساری ،محمد باقر بن زین العابدین؛ بیتا :روضات الجنات فجی احجوال العلمجاء و
السادات ،ج ،6قم :اسماعیلیان.
 .21ربانی گلپایگانی ،علای؛  ،5981فرق و مجااهب کالمجی ،چ ،4قام :مرکاز جهاانی علاوم
اسالمی.

 .26رنجبر ،محسن؛  ،5986نقش امام سجاد

در رهبری شیعه ،چ ،4قم :مرکزانتشاارات

15

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

 .28سید االهل ،عبدالعزیز؛  ،5319زیسالعابدیس علی بس الحسیس

 ،بیروت :بینا.

 .23سیوطی ،عبد الرحمن؛ ،5468تاریخ الخلفا  ،بیروت :دار الکتب العلمیة.

 .96شافعی ،کمال الدین محماد ابان طلحاه؛  ، 5426مطالجب السجوول فج مناقجب آل
الرسول

 ،تحقیق :ماجد بن احمد العطیّة ،بیروت :مؤسسة ام القرى .

 .95شهرستانی ،محمدبنعبدالکریم؛ بیتا ،الملل و النحل ،بیروت :دار املعرفة.
 .92شهیدی ،سید جعفر؛  ،5986زندگانی علی بس الحسیس
اسالمی.

 ،تهران :دفتر نشار فرهناگ

راهبردهای امام سجاد(ع) درگسترش فرهنگ اهل بیت)ع) و تشیع

 .27سید ابن طاووس؛  ،5948اللهوف علی قتلی الطفوف ،تهران :جهان .
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 .99صدو  ،محمد بن علی؛  ،5931کمالرالدینرورتمامرالنعمة ،ج 5و ج ،2تهران :انتشارات اسالمیة.
 .94طبرسی ،احمد بن علی؛  ،5469االحتجاج علی أهل اللجاج ،ج ،2مشهد :انتشارات مرتای.
 .91طبرسی ،فال بن حسن؛  ،5457إعالم الجوری بجأعالم الهجدی ،ج 5و ج 2و ج ،8قام:
موسسة آل البیت

إلحیا التراث.

 .96طبری ،عماد الدین حسن بن علی؛  ،5989کامل بهایی ،ج ،55تهران :مرتاوی.
 .97طوسی ،محمد بن حسن ،5427،اختیار معرفه الرججال ،تحقیاق :جاواد قیاومی ،قام:
مؤسسة نشر اسالمی.

 .98عاملی ،سید جعفر مرتاای؛  ،5454دراسات و بحوث فجی التجاریخ و االسجالم تحجت
عنوان (االمام السجاد علیه السالم باعث االسالم مس جدید) ،ج ،5بیروت :مرکز جواد.
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 .93عطاردی ،عزیز اهلل؛ بیتاا ،مسند اإلمام السجاد أبی محمد علی بس الحسیس علیهمجا
السالم ،ج 5و ج ،2تهران :عطارد.
__________ .46؛  ،5976مسند اإلمام الشهید ،ج ،9تهران :عطارد.
 .45قرشاای ،بااااقر شاااریف؛  ،5463حیییاةراإلمییامرلییینرالعابییدینرعلی ی رالس ی م ،ج ،2بیاااروت:
داراألضوا .
 .42قمی ،ابن بابویه؛  ،5985ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ترجمه :محمد علی مجاهادی،
چ  ،5قم :سرور.
________ .49؛ بیتا ،التوحید ،محقق :هاشم حسینی طهرانی ،ج ،5قم :جماعة المدرس ین
فی الحوزة العلمیة فی قم املقدسة.
________ .44؛ بیتا ،الخصال ،تصحیح :علی اکبر غفاری ،ج 5و ج ،2قم :جامعاه مدرساین
حوزه علمیه قم
 .41قندوزی ،سلیمان بن ابراهیم؛  ،5456ینیابی رالمیو ةرلیذو رالقیء ر ،ج ،5به کوشاش :علای
بن جمال اشرف ،حسینی ،قم :دار االسوة للطباعة و النشر.
ر
ریالرالکشیرااتتییاررمعءفیةرالءییال  ،ج ،4مشهد :دانشگاه
 .46کشی ،محمد بن عمر؛ ،5948
ي

مشهد.
 .47کوفی ،ابن اعثم؛  ،5455الفتوح ،ج ،1چ  ،5تحقیق  :علی شیری ،بیروت :دار األضوا .

 .48مجلساای ،محمااد باااقر؛  ،5969بحییاراألاواررالجامعییةرلییدرررأتبییارراألئمییةراألطهییار ،ج 41و
ج ،46تهران :اسالمیة.

 .43محرمی ،غالمحسین؛  ،5988سیره ائمه اطهار

در برخورد با اندیشه های مخالف،

چ ،5قم :پرتو والیت.
 .16مسعودی ،بوالحسن علی بن الحسین؛  ،5463مروج الجاهب و معجادن الججوهر ،ج،9
چ ،2تحقیق :اسعد داغر ،قم :دارالهجرة.

______________________ .15؛  ،5426اثبات

الوصیة لإلمام علی بن أبیطالب،

قم :انصاریان.
 .12مطهری ،مرتای؛  ،5961حماسه حسینی ،ج ،5قم :صدرا.
 .19معروف الحسنی ،هاشام؛  ،5938دراسجات فجی الحجدیث و المحجدثیس ،بیاروت :دار
التعارف.
 .14مفید ،محمد بن نعمان؛  ،5459االختصاص ،قم :کنگره شیخ مفید .
 .11موسوی مقرم ،عبد الارزا ؛ ،5974زندگانی امام زیس العابدیس علیه السجالم ،ترجماه:
حبیب روحانی ،مشهد :آستان قدس رضوی ،بنیاد پژوهش های اسالمی.
 .16نیشابوری ،فتال؛  ،5429روضةرالواعظیروربص ةرالمتعظیر ،ج ،5قم :دلیل ما .
 .17یعقوبی ،ابن واضح ،بیتا ،تاریخ الیعقوبی ،ج ،2بیروت :دار صادر ،بیتا.
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