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سیره علمی امام سجاد در برابر انحرافات فکری؛
بررسی موردی آسیبشناسی توحید
محمد محمودپور
چکیده

سللیره معصللومین

بللس ویللژه وامللاع مسللتمد از امشللا از بملللس ممللابع مللو د

استفاده د بر سی ها م اندمشس اسممی است .آغاز خمفلت بملیامیلس و هبلدیل

خمفت بلس سللطمت از حسلاسهلرین دو ههلای ملنثر بلر اندمشلس سیاسلی اسلمم
بودهاست .د آ امام اماملا شلیعی

بملا بلر وظیفلس الهلی د بهلت حفل و

احیای اندمشس اسممی د برابر انحرافاع اموی اقداماع خاصی انجلام دادنلد.

مکی از انحرافاهی کس د زما امام سجاد

بس اوج خود سیدی هحرمف مسألس

هوحید و خداشماسی و شکلگیری عقامد انحرافی مشبهس و مجسمس بلود .املام

سجاد

د برابر انحرافاع فکری این گروههای اقدام بس فعالیتهای علملی و

فرهمگی کرد ها بدو برانگیختن حساسیت دستگاه اموی با آنها مقابللس کمملد.
ایلن نوشللتا بللر آ اسللت هللا بهلتگیللری امللام سللجاد

د حسللاسهللرین دو ه

هلا م اسللمم ا بلر اسللاس «صلحیفس سللجادمس» ملو د بر سللی قلرا دهللد .د ایللن
نوشللتا بللا اسللتفاده از هحلیللل محتللوایی صللحیفس سللجادمسی مسللألس هوحیللد بللس

عموا مکی از ابعاد سیاسی _ اعتقلادی د صلحیفس سلجادمس ملو د بر سلی قلرا
گرفتساستی ها از این طریق مقدا هأثیرگاا ی اندمشس امام سجاد

بر بامعلس

اسللممی عصللر امللوی و اهبللرد امشللا د بهللت حفل مفهللوم و بامگللاه هوحیللد

نشلا داده شللود .امللام سللجاد
 .1استادما
ها م د مافت97/08/25 :

بللا هسلل بللر وضللع سیاس لی و ابتمللاعی عصللر

پژوهشکده علوم انسانیm.mahmoudpour@rch.ac.ir .

ها م پایرش97/11/04:
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خومشی با بهرهگیری از وش دعا ضمن آسلیبشماسلی هوحیلد بلس عملوا
اصلی بامعس اسممیی بس باز هعرمف و هبیین آ هوبس کردهاند.

کلیدوا هها :امام سجاد

کلن

ی بمیامیسی هوحیدی صحیفس سجادمس.

درآمد
مصادف با فجیعهرین واقعلس هلا م اسلمم معملی واقعلس عاشلو ا بلود

آغاز امامت امام سجاد

(مسعودیی  .)264 :1968آ حضرع همعصر با خلیفس ضد دممی و خو یلزی یزملد بلن معاوملس

بود کس پس از واقعس عاشو ا بلا شلدع بیشلتری بلس سلرکوبی مخالفلانش پرداخلت و دو سلال بعلد از
عاشو ا کشتا ی د مدممسالمبی بلس اه انلداخت کلس د هلا م بلا نلام واقعلس ح ّلره شلماختس ملیشلود.
دچلا اضلطراب سیاسلی و

بدو هردمد هیچ عصری از اعصا اسممیی مانمد عصلر املام سلجاد

ابتماعی نبودهاست .این دو ه چما د آشوبها و وملدادهای سلهمگین فلرو فتلس بلود کلس و

آ امللش و اممیللت از میللا فتللس و مسلللمانا همللوا ه دچللا اضللطراب و نگرانللی بودنللد و بللس واقللع
هرگونللس امیللد بللس زنللدگی بللا عل ّلزع از میللا فتللس بللود .د ایلن دو ا اندمشللسهللای کمملی -سیاس لی
گونلاگونی د حلال شلکلگیلری بلود و بامعلس د زمیملسهلای اعتقلادی و فرهمگلی دچلا انحرافللاهی

شدهبود .از این و امام سجاد

بما بس وظیفلس الهلی بلا ایلن اعتقلاداع انحرافلی بلس طلو قاطعانلس
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برخو د کردنلد .افلزو بلر مملابع هلا مخیی دملدگاه و بیلا املام د برابلر انحرافلاع فکلری بامعلس ا

میهوا د صحیفس سجادمس بستجو کرد.

صللحیفس کاملللس سللجادمس شللامل  54دعللای از بملللس آثللا بللاقی مانللده از قللر اول هجللریی و بللس

عقیده شیعیا ی اولین مکتوب حدمثی شلیعس اسلت .ایلن کتلاب از اواسل قلر ششلم هجلری بلس

صو ع فعلی هدوین شلد (مد سلی طباطبلائیی  )60 :1383و نسلخسهلای فراوانلی از آ د دسلت

است .بدو شک صحیفس سجادمس شهرع و واج کملونی خلود ا ملدیو مجلسلی اول (متوفلای

 ) 1070است (مد سی طباطبائیی 59 :1383؛ معلا فی  .)222 :1377بلس طلو ی کلس پلس از آ
مو د هوبس علمای شیعس قرا گرفتسی با ها شرح و هفسیر و هربمس شد.
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افللزو بللر صللحیفس کاملللس سللجادمسی کوشللشهللای فراوانللی بللرای گللردآو ی همللامی دعاهللای
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ممسلوب بلس املام سللجاد

صلو ع گرفتلس اسللت .برخلی از آنهلا چلو ادعیللس االملام زیلن العابللدین و

الصللحیفس السللجادمس الجامعللس بللس هرهیللب شللامل  267و  270دعللا اسللت (آقللابز

ههرانللیی -1343

. .1ک :حکیمی سید محمد حسین؛ نسخس هلای خطلیی شلرو و هربملس هلای صلحیفس سلجادمس؛ کتابخانلس آملت اهلل مرعشلیی قلم:
1382؛ مدیرشللانس چللیی کللاظم؛ «دعللا و نیللامش»؛ نشللرمس دانشللکده الهیللاع و معللا ف اسللممیی شللما ه سللیی مشللهد1374:ی
ص.39- 10

18-21 /15 :1384؛ مد سی طباطبائیی  .)59-60 :1383اما از آنجا کس هیچ کدام از این آثا بلس

شللهرع و مقبولیللت صللحیفس کاملللس سللجادمس نرسللیدهی از ایللن و د ایللن هحقیللقی صللحیفس کاملللس

سجادمس مو د بر سی قرا گرفتساست.

د این نوشتا با استفاده از هحلیل محتوایی صحیفس سجادمسی مسألس هوحیلد بلس عملوا مکلی

از ابعاد سیاسی _ اعتقادی صحیفس سجادمس مو د بر سی قرا میگیلرد .شلیوه ملا د ایلن هحقیلقی

بر سللی مقللدا هأثیرگللاا ی اندمشللس امللام سللجاد

بللر بامعللس اسللممی عصللر امللوی اسللت .چمللین

بر سیهایی از لحاظ وششماختی مربوط بس بامعسشماسی معرفت است کس د آ نسلبت میلا

فکلر و سلاختا بامعلس ملو د بر سلی قلرا ملیگیلرد هلا مشلخص شلود آ هفکلر هلا چلس حلد برگرفتلس ملا

برآمللده و متماسللب بللا فضللای موبللود بللوده و بللا چللس اهللداف و انگیللزههللایی گفتللس شللدهاسللت و د

نهامت ها چس حد هوانستس بلس اهلداف خلود باملس عملل ب وشلاند .مهمتلرین و قلدممیهلرین کلا برد

هحلیللل محتللوا د متللو دممللی اس للت (سللا وخانیی  .)293 /2 :1377بللا اسللتفاده از ای للن وش

میهوا خصوصیاع و ویژگیهای ابتماعی مک دو ه ا هبیین کرد .بس عبا ع دمگری بلا اسلتفاده
از این وش میهلوا ویژگلیهلای نومسلمده و ویژگلیهلای دو ه وی ای شماسلایی و بر سلی کلرد و

بالطبع آ میهوا ی شرام کلی فرهمگ آ دو ه و عقامد ویژه آ بامعس ا ملو د بر سلی قلرا داد
پیشینه تحقیق
مهمترین علت هوبس علمای شیعس د سالهای اخیر بلس ایلن کتلابی عبلا اع و مضلامین بلملد

اخمقیی عرفلانی و هربیتلی آ بلودهاسلت و د ایلن میلا ابعلاد سیاسلی و ابتملاعی آ کمتلر ملو د

هوبس واقع شدهاست .بس نظر می سد این نگاه بس واسلطس مضلامین بلملد عرفلانی و اخمقلی آ ملا
بس واسطس شک و هردمدهای وایی د سمد آ بوده و از این و بیشتر هألیفاهی کس هلا کملو د بلا ه
صحیفس نوشتس شدهی د مو د مباح اخمقی و عرفانی آ بودهاست.
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«امامللت د صللحیفس سللجادمس» 2و «نبللوع د صللحیفس سللجادمس» ی دو مقالللس از نومسللمدهانللد
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(هما ی .)291-288

کللس بللس بر سللی محت للوای ایللن دو اصللل د صللحیفس س للجادمس پرداختللس و از نظللر وش و الگ للو د

ای للن مقال للس نی للز م للو د اس للتفاده ق للرا گرفت للسان للد .همچم للین کت للاب سیاس للت و ابتم للا د ص للحیفس
. .1ک :د گاهیی حسین؛ کتابمامس صحیفس سجادمس؛ نشر ایز ی ههرا ی .1378
« .2امامت د صحیفس سجادمس»ی نشرمس مطالعاع اسممی دانشکده الهیاع دانشگاه فردوسی مشهدی 1388ش.
« .3نبوع د صحیفس سجادمس»ی مقالس برگزمده دومین همامش بین المللی امام سجاد ی مجموعس مقاالع دومین هملامش
بین المللی امام سجاد ی ج2ی مجمع بهانی اهل بیت ی 1394ش.
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سلجادمس 1نیللز بللا همللین ومکللرد نوشللتس شللد بللا ایلن وصللف کللس مولللف بللدو د نظللر گللرفتن فضللای
ا
سیاسی و ابتماعی عصر امام سجاد و صرفا با هدف نشا داد ا هباط عرفا و سیاستی بس
گزممش پا های مطالب مفید اما پرا کمده و آشفتس بسمده کردهی و با هکیس بس د مافتهای شخصی

و برخی استماداع قرآنیی د صدد هحلیل آنها برآمده است.

پیش از هحلیل محتوای صحیفس سجادمس و بر سی مسألس هوحید د آ ی ابتدا وضع سیاسلی و

ابتمللاعی آ عصللر بللس هصللویر کشللیده خواهللد شللد هللا د پرهللو آ ی مضللامین و گفتللسهللای امللام

سجاد

مو د مداقس قرا گیرد.

وضع سیاسی _ اعتقادی عصر امام سجاد
هبرا بوامع اسممیی با اهداف و انگیزههای مشابس از سوی خداوند برگزمده شدهاند .آنچس

شللیوه عملکللرد آنللا

ا نسللبت بللس مسللائل سیاسللی و ابتمللاعی از مکللدمگر متمللایز کللردهی شللرام و

مقتضیاع زمانی است .از ایلن و د هجزملس و هحلیلل مواضلع سیاسلی و اعتقلادی املام سلجاد
شماخت شرام عصر امشا ضرو ی است.

هللیچ عصللری از اعصللا اسللممیی بللس انللدازه عصللر امللام سللجاد

سال چهارم ،شمتتاره هفتم ،پاییز و زمستان 1397
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دچللا اضللطراب سیاسللی و

ابتماعی نبودهاست .این دو ه چما د آشوبها و وملدادهای سلهمگین فلرو فتلس بلود کلس و
آ امللش و اممیللت از میللا

فتللس و مسلللمانا همللوا ه دچللا اضللطراب و نگرانللی بودنللد و بللس واقللع

هرگونس امید بس زندگی با عزع از میا

فتس بود .دو ا سی و چهلا سلالس اماملت امشلا مصلادف

با خمفت عبلداهلل بلن زبیلر د مکلس و سلسللس اموملا د دمشلق بلود .آ حضلرع بلا خلفلای املوی
دمشق از بملس یزمد بن معاومس (حک)64-60 .ی معاومس بن یزمد (حک)64 .ی مروا بلن حکلم

(حلک)65-64 .ی عبللدالملک بللن ملروا (حللک )86-65 .و ولیللد بلن عبللدالملک (حللک-86 .

 )96هم عصر بود.

آغللاز فعالیللتهللای امللام سللجاد

مصللادف بللا فجیللعهللرین واقعللس هللا م اسللمم معمللی واقعللس

عاشو ا بود (مسعودیی  .)264 :1968یزمد بلن معاوملس بلس عملوا شخصلیتی ضلد دمملیی پلس از

واقعس عاشو ا با سرکوبی دمگر مخالفانش برمانی بس اه انداخت کس از آ میا میهوا بس واقعلس
حل ّلره اشللا ه کللرد .د پللی ا هکللاب معاصللی متعللدد از سللوی یزمللدی از بملللس قتللل امللام حسللین
(مسعودیی )78 /3 :1948ی مردم مدمملس د سلال  63هجلری بلا هلدبیر و حیللس عبلداهلل بلن زبیلر
(طبلریی بللیهللا )478 /5 :و بللا هبلری عبللداهلل بللن حمظلللسی د مدمملس شللو ش کردنللد و بللا بیللرو

 .1هبری محمد هقیی سیاست و ابتما د صحیفس سجادمسی معاونت فرهمگی سازما هبلیغاع اسممیی ههرا ی 1366ش.

کرد حا کم مدممسی یزمد ا از خمفت عزل و با عبداهلل بن زبیر بس خمفت بیعت کردنلد (ابلن اثیلری

 .)219 /3 :1970این حرکت ملردم مدمملس د هملا سلال بلس شلدع از سلوی یزملد سلرکوب شلد و

ا غللا ع کردنللد (سللیوطیی :1411

سل اهیا یزمللد بللس دسللتو ویی سللس وز چمللا شللهر پیللامبر

209؛ طبریی بیها484 /5 :؛ سهیلیی بیها )253-4 /6 :کس از آ بس بعد مدمملس طیبلس ا مدمملس

نتمس (=متعفن) میخواندند (مسلعودیی  )78 /3 :1948چملا کلس مسلعودی ( )264 :1968آ
ا فجیعهرین حادثس پس از شهادع امام حسین

برشمردهاست.

پس از سرکوبی مردم مدممسی س اه یزمد برای سرکوبی شلو ش عبلداهلل بلن زبیلر بلس سلوی مکلس

هجوم بردند و د بحبوحس بمگی کس ممجر بس هخرمب و آهش گرفتن کعبس نیز شدی با سید خبلر
مر یزمد بس ناچا س اه بس دمشق برگشت.

د چمین شرامطی کا بس آنجا سید کس بس هعبیر املام صلاد

شده بودند (کشیی  .)113 :1404ا گرچلس املام سلجاد

بلز سلس نفلر ملابقی ملردم مرهلد

بلا د املت وا د دعواهلای قلد ع نشلد .بلا

ایلن حللال اختمفللاع زمللادی بللین شللیعیا بللس وبللود آملد هللا بللایی کللس شللیعیا شللش فرقللس شللدند

پیامبر

از نسل فاطمس

بلس فرزنلد دمگلر املام عللی

ی محملد بلن حمفیلسی ممتقلل کلرد و بلس

ایللن هرهیللب اولللین انحللراف ا د مرکزمللت هشللیع بللس وبللود آو د (بعفللریی  .)277 :1374ای للن
انحراف بس حدی ّ
بدی بود کس ا کثر شیعیا بس بای امام سلجاد از اماملت محملد بلن حمفیلس
پیللروی کردنللد و حتللی مختللا هوانسللت بقامللای هللوابین ا کللس امللام سللجاد

کردهبودندی بس سوی محمد بن حمفیس باب کمد (هما ی ص.)280

ا امللام خللود معرفللی

پس از مر یزمد د سال  64هجریی خمفت د بها اسمم دو شلاخس شلد .عبلداهلل بلن زبیلر

کس از چمد سال پیش مدعی خمفت شلده بلودی بلا اسلتفاده از اخلتمف نظلری کلس د دمشلق بلر سلر

بانشیمی یزمد شدهبودی کا ش باال گرفت و با هسل بر شهرهای مکس و مدممس د حجاز بس خمفت
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(نوبختیی 28 :1381ی  .)51-55از مهمترین این فرقسها د آ برهس زمانی میهوا بلس کیسلانیس
اشللا ه کللرد .بعللد از واقع للس عاشللو ای مختللا ب للس خللاطر ّ
هقیللس ام للام سللجاد ی امامللت ا از اعق للاب

نشست و بس قابت با دمشق پرداخت .عبداهلل بن زبیلر د سلختگیری بلر قیبلا و مخالفلانش از

چیزی فروگاا نبود .او شیعیانی ا کس از بیعت با او امتما کردهبودند د د های پر از هیزم بملع و

آنها ا ههدمد بس سوزاند کلرد (مسلعودیی  .)85 /3 :1948وی حتلی چهلل وز د خطبلسهلامش

ا حاف کرد (هما ی ص  .)88د چملین فضلایی املام ضلمن فتملس
سمم و صلواع بر پیامبر
ا
خواند حرکتهای ابن زبیر کس بلس بهانلس بیعلت انجلام ملیشلدی عملم سلکوع اختیلا کلردهبودنلد
(ا بلیی .)256 /2 :1381
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د بین اموما دمشقی معاومس بن یزمد (حک)64 .ی بلا هوبلس بلس شلماخت د سلتی کلس از وضلع

موبللود داشللتی عمقللسای بللس خمفللت نشللا نللداد (سللیوطیی  .)211 :1411از ایللن و خمفللت بللس
مللروا بللن حکللم (حللک )65 -64 .سللید .مللروا کسللی بللود کللس از زمللا حضللرع سللول

بللس

دشللممی بللا دیللن خللدا پرداختللس بللود .وی ایللن دشللممی ا د خمفللت عثمللا و س ل س د دو ا

خمفت خود بس اوج ساندی هلا بلایی کلس د مملابر وابسلتس بلس حکلومتشی آشلکا ا بلس املام عللی

هوهین میکردند (ابن ابی الحدمدی  .)220 /13 :1967ا گرچلس خمفلت ملروا دیلری ن اییلد وللی
بدعتی کس او بمیا نهاد با شدع د زما خلفای بعدی ادامس مافت.

عبلدالملک بلن مللروا (حلک )86-65 .د آغللاز خمفلتش اعلمم کللرد کلس چللو عثملا خلیفللس

زبو و هحقیر شدهی چو معاومس آسا گیر و چو یزمد بیخرد نیست و بر عکس خلفلای گاشلتس

نس با مال و ثروع بلکس با شمشیر همس ا مطیع خواهد کرد (سیوطیی  .)218 :1411وی با هکیس بر

سللردا ی چللو حجللاج بللن یوسللف ثقفللی (متوفللای  )94بللس ادعاهللای خللود بامللس عمللل پوشللاند.

حجلاج بللس حللدی سللختگیر و خللونریز بللود کللس فقل د عللرا صللد و بیسللت هللزا نفللر ا کشللت (ابللن

حجری  )211 /2 :1415و د آنجا زندا های مختلطی ساختس بود کس حدود پمجاه هزا مرد و سلی
هزا ز کس نیمی از آنا مجرد و برهمس بودندی بس دستو حجاج زندانی بودند (هما ؛ مسعودیی
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 .)175-6 /3 :1948وی د سلختگیری بللر اهللل بیللت
عبلدالملک ا برهلر از پیلامبر

کللا ا بلس بللایی سللانده بللود کللس مکللر

معرفلی ملیکلرد و ملردم ا بلس طلواف گلرد خانلس وی فلرا ملیخوانلد

(ابن ابی الحدمدی  .)242 /15 :1967وی د آزا شیعیا کا ا بس بایی سلاند کلس بلس گفتلس املام

باقر

ی شمید نام زندیق برای او بهتر از شمید نام شیعس عللی

بلود .حجلاج بلرای محلدود

کللرد شللیعیا بللر دسللت و گردنشللا عممللت گااشللتس (سللیوطیی  )220 :1411و حتللی علللی غللم

خواست عبدالملکی اصرا بر قتل امام سجاد

داشت (ا بلیی .)311 /2 :1381

د امللام خمفللت ولیللد بللن عبللدالملک (حللک )96-86 .کللس سرکشللی خللدا نشللماس و سللتمگری

بیللدادگر بللود (مسللعودیی )166 /3 :1948ی زمللین از ظلللم و بللو پللر شللدهبللود (سللیوطیی :1411
 )223و انحرافاع اخمقی با محو مت خلیفس بس بایی سیده بود کس از محبوبهرین کا هلای اوی

بخشللش بللس آوازهخوانللا بللود (ابللوالفرج اصللفهانیی  .)111 /5 :1960ولیللدی کیمللسهللوزهرین خلفللا
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نسبت بس اهل بیت

و شیعیا شا ی د نهامت د سال  95هجلری املام ا بلا زهلر بلس شلهادع

ساند (طبریی 80 :1383؛ شوشتریی 10 /12 :1409؛ اصفهانیی .)142 :1361

امام سجاد

و جر یان های سیاسی-اعتقادی

د زما پیامبر

مسلمانا ساده دلی با شمید کمم خدا و سلخما پیلامبر

بلس اسلمم

میگرومدندی هر چیزی ا با اطمیما بس استگویی پیامبر

پایرفتس و مکسره بس دنبال برهلا

و اسللتدالل ممطق لی بللرای اثبللاع آ نبودنللد .امللا پللس از ن لیم قللر بللا اهی لابی افکللا سللایرمللی

مسلمانا د مسائل مختلف دقیق شده و شبهسهایی ا مطرح میکردند.
هللر انللدازه مسلللمانا از عصللر پیلامبر

دو م لیشللدند خللوی و خصلللتهللای مسلللمانی ا بللس

فراموشی س ردهی بسهد مج سیرعهای عصر باهلی بین آنها زنده ملیشلد (شلهیدیی 60 :1359ی

 .)109پس از نقض پیما صل هوس معاومس و بانشیمی یزمدی بیش از پیش زمیمس برگشلت بلس

دو ا باهلیت فراهم شد و اموما د صدد هجدمد حیاع سمتهای باهلی بر آمدند .آنها اندك
مخالفا خود ا با هطمیلع ملا ههدملد بلس شلدع سلرکوب ملیکردنلد .واقعلس کلربم انحرافلاع دمملی و
اخمقی و ابتماعی بامعلس ا بلس خلوبی نشلا ملیدهلد .ملردم ایلن عصلر چملدا از هربیلت اصلیل

اسللممی دو شللدهبودنللد کللس فرزنللدا پی لامبر

ا کشللتمد .پللس از واقعللس کللربم فضللای حللا کم بللر

بامعس با وبود سردا ا و حا کما خونریزی فعالیت برای گروههای متعدد بس ویژه شیعیا بسیا
خفقلا آو و عللبآو شلده بللود .هشلکل و انسللجام شلیعیا

و بللس سسلتی گراییلد بلا وبللود ایلن د

مماطقی بمبشهایی صو ع گرفت .از بملس د سال 63هجری مردم مدمملس علیلس فسلاد د بلا و
اموما از مدممسی یزمد س اهی گرا قرمب بس پمجاه هزا نفلر بلس فرمانلدهی مسللم بلن عقبلس ملری
(مسلرف) بلس آنجللا گسلیل کللرد و شلهر پیلامبر

ا غلا ع و خللو مسللمانا

ا مبللا شلمرد .ایلن

سللرکوبی شللدمد و ب لی حمانللسی هللرس و وحشللت زم لادی د دل مسلللمانا انللداخت و هشللکلهللای

ش لیعی ا متمشللی کللرد .د چم لین فضللایی ه لیچ حرکللت و عمل لی از دم لد باسوسللا امللوی پمهللا

نمیماند و هر قیامی بس شدع سرکوب میشد.

د حدود سالهای  64ها  65هجری قیام هوابین بس هبری سلیما بن صرد خزاعلی د کوفلس
داد؛ هوابین کسانی بودند کس بس سبب همراهی نکرد با امام حسین

پشیما شده و هوبلس

کرده بودند؛ هوابین بعد از حادثس کربم مخفیانس فعالیت کرده و د صدد امجاد فرصتی برای انتقلام

خو امام حسلین

و ملا انش بودنلد .آنهلا پلس از ملر یزملد فرصلت ا مماسلب دملدهی د کوفلس

قیام کردند .بس غم شکسلت هلوابینی زمیملس قیلام مختلا ثقفلی د کوفلس فلراهم شلد .مختلا کلس د

زما وقو حادثس کربم د زندا عبیداهلل بن زماد بس سر میبردی پس از آزادیی خواهلا انتقلام از

خللو ام للام حسللین

ش للد و همللس ع للامم واقع للس کللربم از بمل للس عبیللداهلل ا از دم هیل لغ گا ان للد

(معقوبیی  .)203 /2 :2536مختا برای مشلروعیت بخشلید بلس قیلام خلود بلس مانملد هلوابین از
امام سلجاد

سیره علمی امام سجاد در برابر انحرافات فکری

هوهین علمی خلیفس بس احکام و مقدساع اسلممی قیلام کردنلد .د ایلن قیلام پلس ازبیلرو

انلد

ی هبلر شلیعیا ایلن عصلر د خواسلت کلرد هلا هبلری قیلام ا ب لایرد املا از پلایرش
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هبری امتما کرد و بس هأیید هلومحی آ بسمده کرد .بس نظر می سد امام کس شرام

ا بلرای قیلام

مماسب نمیدمدند و از شکست قیام مطمئن بودند نخواستمد هعداد انلدك ملا ا مخللص خلود ا
از دست بدهمدی از این و امشا مبا زاع فرهمگی و باال برد آ گاهی مردم ا د الومت قرا دادند.
د دو ه بمی امیس اندمشسهای کممی _ سیاسی د حال شکلگیری بود و بامعس د زمیمسهلای

اعتقللادی و فرهمگ لی دچللا انحرافللاهی شللده بللود .از بملللس د ایللن دو ه هوحی لد دچللا انحرافللاع و

شبهاهی شده و هوحید خالص بس دست فراموشی سل رده شلدهبلود .بلا وبلود عالملا د بلا ی دنیلا

طلبی عقیده بس هجسیم 1و هشبیس 2واج مافتلس بلود .ایلن گلروههلا (مجسلمس و مشلبهس) د هوحیلد
قائل بس هجسیم بوده و خداوند ا بس مخلوقاع هشبیس میکردند .امام سجاد

با این اعتقاداع

انحرافی بس طو قاطعانس برخو د کردند .د صحیفس سجادمسی عبا اع فروانلی د د عقیلده و نظلر

این گروههای انحرافی مافت میشود.

خوا جی از دمگر گلروههلای مخلالف وضلع سیاسلی و نظلامی بملیامیلس بودنلد و بلرای اموملا د

نقاط مختلف مشکمهی امجاد کردهبودنلد .خلوا ج د زمیملس اعتقلادی بسلیا سلختگیر و متعصلب

بلوده و اممللا افللراد ا بللر اسللاس ظللاهر و اعمالشلا ملیسللمجیدند .د مقابلللس بللا همللد وی خللوا جی
امومللا از اندمشللسهللای فرقللس مربئللس حمامللت کردنللد .مربئللس بللس دنبللال بحللرا هللای سیاس لی و
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ابتماعی ناشلی از قتلل عثملا اندمشلسهلای کمملی و سیاسلی شلکل گرفتلس بلود (قلاد یی :1378

)65؛ هلا بلس عملوا ابلزا ی کمملی و سیاسلی د خلدمت سیاسلتهلای اموملا قلرا گیلرد .د چملین
اوضللا و احللوالیی بللدو هردمللد مکللی از مهمتللرین وظللامف امللام سللجاد

حف ل اصللول و عقامللد

اساسی اسمم بود .د این استا امشا ضمن آسیبشماسی اصلول اسلممی از بمللس هوحیلد بلس بلاز

هعرمفی هبیین و هثبیت بامگاه آ پرداختساند.
تحلیل محتوای صحیفه سجادیه

هدف اصلی از هحقیق و کاوش د زندگی معصومین

ی شماخت مواضع دمملی و ابتملاعی و

معرفت پیامها و د سها و شیوه عمللی امشلا اسلت .زیلرا املام معملی بللودا قافللس صلالحا بلس

سلوی ا زشهللا و هللدامتگلر خلللق بللس سللوی خلدا و کسللانی ملیهوانمللد اهلل والملت و ه للوی مسلیر
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 .1بیشتر فرقسهای اهل هجسیم معتقدند کس خداوند مرکب از گوشت و خو است و شکل و صو ع دا د و برخی از آنها اعتقاد
دا ند کس خداوند مانمد نو ی است کس مید خشد (ههانویی . )261/1 :1996
 .2مشبهس دو دستساند :گروهی کس اع خداوند ا بس اهی بز او مانمد می کمملد و گلروه دمگلر کلس صلفاع او ا بلس صلفاع غیلر او
هشبیس می کممد .هر مك از این دو گروه بس دستسهای گونلاگو نظیلر سلبامسی بیانیلسی مغیرملسی ممصلو مس و خطابیلس هقسلیم
میشوند (بغدادیی .)165 :1344

صم و هدامت باشمد کس نخست پیشوای خود ا آ گونس کس باملد بشماسلمد و براسلاس شلماخت

و معرفللتی وی ا الگللوی عمللی و اعتقللادی خللود قللرا دهمللد .مهمتللرین بعللد ایلن شللماخت ا بامللد

د پی ل لامهل للای اعتقل للادیی اخمق ل لیی ابتمل للاعیی سیاس ل لی و عبل للادی بسل للتجو کل للرد .د ادامل للسی

مسلئلس هوحیللد و چگللونگی هعرمللف و هبیللین آ از نگللاه امللام سللجاد
بر سی قرا میگیرد.

د صللحیفس سللجادمس مللو د

 -1تبیین اصل توحید

د دو ا امللام سللجاد

اندمشللسهللای سیاسلی و کمملی د حللال شللکلگیلری بللود و بامعللس د

زمیمسهای اعتقادی و فرهمگی دچا انحرافاهی شدهبود .پاملس انحرافلاع و فسلاد املج بامعلس آ

وزی فاصلس گرفتن از هعالیم الهی و د أس آ خداشماسی و هوحید بود .بامعلسی د زمیملس هوحیلد

دچللا انحرافللاع و شللبهاهی شللده و هوحیلد خللالص بللس دسللت فراموشلی سل رده شللدهبللود .بللا وبللود
عالملا د بلا ی دنیاطللبی عقیلده بلس هجسلیم و هشلبیس واج مافتلس بلود .ایلن گلروههلای د هوحیلد

قائل بس هجسیم بوده و خداوند ا بس مخلوقاع هشبیس میکردند .از سوی دمگری مربئلس کلس د اثلر

همد وی خوا ج بس وبود آمدهبودی بلس طلو افراطلیی امیلدوا بلس حملت الهلی بودنلد و قضلاوع د
امام سجاد

با این انحرافاعی مشسای و بس طو قاطعانس برخو د کلرده و د ادعیلس خلومشی

از زوامل لای گون للا گو ب للس هوضل لی ی هوصل لیف و هبی للین هوحیل لد خداون للد پرداخت للسان للد ه للا د مقاب للل
فرهمگسازی عثمانیا ی فرهمگ مشسدا اهل بیت

معا ف وحیانی آشما سازد.

ا بس ملردم معرفلی کلرده آنهلا ا بلا عملق

و دو شللد بامعللس از
د دو ا املام سللجاد ی بللا گاشللت نلیم قللر از زمللا پیلامبرا کرم
ا
مفللاهیم اساس لی و محللو ی دی لن و بازگشللت بامعللس بللس سللمتهللای بللاهلیی هقریبللا آمللوزههللای
پیامبرا کرم

بس فراموشی س رده و بامعس دچا انحراف شدهبود .امام سلجاد

بلرای مقابللس

با این انحرافاع و آ گاه کرد ملردمی احکلام و معلا ف دیلن ا از نلو پاملس یلزیی سل س ملردم ا بلس

سیره علمی امام سجاد در برابر انحرافات فکری

مو د اعمال افراد ا بس خدا وا گاا کرده و خود ا د مقام داو ی نمیدمدند (هما ).

سوی آ هدامت کرد.

بلدو هردملد د ملك بامعلس بحلرا زدهی نخسلتین مسلئلس و مهمتلرین نیلاز انسلا ی بازگشلت و

هوبس بس خداست .بلا هوبلس بلس انحرافلاع و مشلکمهی کلس د زمیملس خداشماسلی بلرای ملردم عصلر
املام سلجاد

بللس وبلود آملدهبللود و نیلاز ملردم بللرای معرفلت خداونلدی امللام

بلس بهتلرین وبللس

ممکن و از بمبسهای مختلف خداوند متعال ا معرفی کردند .امشا با زبا دعا و طرح اسلتدالی
مضامیمی چلو دو ی از کفلر و الحلاد نسلبت بلس خداونلدی بلیمانملدی خداونلد د صلفاع و اعی
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حضو خداوند د هملس بلای قیلاسناپلایری و علدم ؤملت خداونلد و نظلایر اممهلا ا هبیلین کردنلد.
امام سجاد

د بیشتر نیلامشهلای صلحیفس سلجادمسی از هوحیلد و خداشماسلی سلخن بلس میلا

ملیآو نللد؛ از بملللس د ابتللدای دعللای سلی و مکللم صللحیفس سللجادمسی بللا کللر پللمج فللراز د هوحی لدی
دعای هوبس ا چمین آغاز میکممد:

ّ
َ
ُ
ین»ّ(نیایشّ/31بندّ )1
اص ِف َ ّ
«لل ُه ّ ّمّ َیاّ َمنّّ ّلّ َی ِصف ُ ّهّ َنع ُ ّ
تّال َو ِ
«با الهای ای کسی کس وصف وصفکممدگا (آنچما کس هست) هوصیفش نمیکمد».

این کمم شرمف امام

د عین اممکس ناهوانی افکا و عقول اندمشممدا بشری ا از شلماخت

کمس اع خداوند اثباع مینمامدی د عین حال اع او ا از وصف واصفا کس الزمس اصل معرفت

و شماسایی آفرممملده بهلا اسلتی نهلی نملیکملد .معملی املام

نفرملوده اسلت :خلداما هلو کسلی

هستی کس واصفا ی نبامد هوصیفت کممد .بلکس فرموده است :خداما هو کسی هسلتی کلس واصلفا ی

نمیهوانمد آنچما کس هستی وصفت نماممد.

َ ُ
ین»ّ(نیایشّ/31بندّ )2
اءّ ّالر ِاج َ ّ
« َ ّوّ َیاّ َمنّّ ّلّ َیج ِاو ُز ُ ّهّ َر َج ُ ّ
«و ای کسی کس امید امیدوا ا از او فراهر نمی ود».
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انسللا نیازممللدی از هللر مقللام کرمملی کللس ناامیلد شللودی دل بللس مقللام ا کللرم دمگللری خللوش کللردهی

دست نیاز بس سوی وی د از میکمدی ها آنگاه کلس از هملس بلا ملأیوس گشلتسی دل بلس خلدا بملدد .د

آ موقع است کس دمگر ناامیدی از وی ا ماملس بلدبختی بلاودا دانسلتسی از ایلن و بلس هلیچ وبلس

دسللت از طلللب بللر نمللیدا د و چشللم امیللد از وی نمللیپوشللد .چللس آنکللس مقللامی کللرممهللر از خللدا

نمیشماسد .بملدگا صلال پرو دگلا از نظلر اخلتمف د مراهلب معرفلتی دا ای مراهلب متفلاوع از

« بللا» هسللتمد :دسللتسای بللرای سلید بللس «بهشللت» اطاعللت و بمللدگی م لیکممللد و گروه لی بللرای
هللایی از «بهللمم» بللس عبودم لت خللدا م لیپردازنللد و گللروه سللوم کللس د مرهبللس عالی لس از عرفللا خللدا

هستمد و د زمره مقربین حق قلرا گرفتلسانلدی بلز اع خداونلد بلس چیلزی نملیاندمشلمد چلس آنکلس

مطلوب و مربوی برهر از خدای هصو نمیشود.

1

ُ َ َ
َ
ُ
ینّ»ّ(نیایشّ/31بندّ )3
یعّل َدی ِ ّهّأج ُّرّالمح ِس ِن َ ّ
« َ ّوّ َیاّ َمنّّ ّلّ َی ِض ّ
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«و ای کسی کس ابر نیکوکا ا ی نزد وی ضامع نمیشود».

هضییع ابر کسیی ممکن است بس سلبب بهلل بلس اسلتحقا وی هحقلق ب لایرد و ملا بلس خلاطر
ا
ُ ْ
ا ْ
ْ ا ْ
ُ ُ
ا ُ
ا ُ
 .1و قال امام علی «إ ّ ق ْوما عبدوا اهلل غبة فتللك عبلادة ّالت ّجلا و إ ّ ق ْوملا عبلدوا اهلل ْهبلة فتللك عبلادة العبیلد و إ ّ ق ْوملا
ُ ْ
ْ ا ْ
عب ُدوا اهلل ُشکرا فتلك عبادة األ ْحرا » (نهج البمغسی کلماع قصا ی .)237

عجز از ادای حقی و ما مسبب از ملس بخل باشد و چلو هلیچ ملك از ایلن سلس عیلب و نقلصی بلس
ا
سللاحت پرو دگللا عل لیم و قللدیر و بللوادی اه نم لیمابللدی طبعللا ضللامع شللد ابللر نیکوکللا ا ی نللزد او
امکا پایر نیست.

َ
ین»ّ(نیایشّ/31بندّ )4
فّال َع ِاب ِد َ ّ
« َ ّوّ َیاّ َمنّّ ُه َ ّوّ ُمن َت َهىّخو ِ ّ
«و ای کسی کس او نقطس پاما هرس عبادعکممدگا است».

آنچس کس عابدا عا فی با همام سعی و همششا د امر طاعلت و بملدگیی سلخت نگلرا آنملدی

همانا عااب اعراض خدا و آهش فرا خداست .عا فا حقی ا گر از همام موبباع عااب بر کما و
از بمیع عقوباع د اما باشمدی باز هم د عمق با خومش از عوایق وصول بس لقای محبوبی

بس هرسا و هراسانمد؛ ها آنگاه کس حموع عماماع خاصس حضرع حق ا د سراسر وبود خومش

احساس کرده و خود ا فانی و مستغر د بحر محبلت ملیبیمملد .د ایلن حاللت خلوف از صلفحس
ا
بانشا برچیده میشلود و هلا بلس ایلن مرحللس از املن و اطمیملا نرسلمد دائملا بلا نگرانلی بانکلاه و

خوفی د دانگیز دست بس گریبانمد.

َ ُ َ
ین»ّ(نیایشّ/31بندّ )5
« َ ّوّ َیاّ َمنّّ ُه َ ّوّغ َای ّةّخش َی ِ ّةّال ُم ّت ِق َ ّ

هقوا نیروی ضب نفس و خلود نگهلدا ی از بلی پروایلی د املر گملاه و عاملت بانلب خداسلت.
ا
این نیرو طبعا ممزم با نوعی بیم و هراس است و آدمی ا از اقدام بلس گملاه بلاز ملیدا د .ایلن حلال

خوف و نگرانی از عواقب طغیا بر خدای ممکن است د ابتدای امر از هصو کیفرهای اخروی و ما
ا
عوامل دمگلر از بهلاع اخمقلی و ابتملاعیی د انسلا بلس وبلود آملد؛ وللی هلد مجا بلر اثلر بلاال فلتن
د بس عرفا بس مقام بوبیت و آشمایی بیشتر با قها مت حضرع حقی آ حال خوف و نگرانلی از
آممده کا ی هبدیل بس حال «خشیت» و انکسا و خشو و از د ك مهابت حضرع قها میگردد و

آدم آ گاه هر چمد بیگماه ا هم میلرزاند.

افلزو بللر نیلامش سللی و مکللم املام سللجاد

سیره علمی امام سجاد در برابر انحرافات فکری

«و ای کسی کس او نهامت خشیت پرهیزگا ا است».

د دمگلر نیللامشهللا نیلز بللس هبیلین اصللل هوحیلد و

خداشماسی پرداختسانلد .از بمللس امشلا ملیفرمامملد کلس :خداونلد اول اسلت بلی آنکلس پلیش از او

اول لی باشللد و آخللر اسللت ب لیآنکللس پللس از او آخللری باشللد (نی لامش /1بمللد)1؛ مکتللا و ب لیهمتاسللت

(نیامش /35بمد)5؛ د ادا ه امو آفرممش شلرمکی نلدا د (نیلامش /27بملد)8؛ او نلس زاییلده و نلس

زاده شللد (نی لامش /35بمللد)5؛ بللا ه لیچ چی لز قابللل مقامسللس نیسللت و ه لیچ مثللل و مانمللدی نللدا د
(نیامش /20بمد.)23
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حتی د موا د زمادی بلس معرفلی هوحیلد محلض پرداختلسانلد؛ بلرای نمونلس امشلا ملیفرمامملد:
ّ
ّ
«بأ ّنللک أ ْنللت اهلل الللای ال إلللس إال أ ْنللت و ْحللدك ال شللرمك لللك» (نی لامش / 27بمللد)8؛ و اممکللس او نللس
ُُ ا
ّ
ُ
زاییده و نس زاده شدهی «الای ل ْم هل ْد و ل ْم ُهول ْد و ل ْم مک ْن لك کفوا أحد» (نیامش /52بمد)5؛ و «ل ْم
ُ
ُ
هل ْد فتکو م ْولودا» (نیامش /35بمد)5؛ و با هیچ چیز قابل مقامسس نیستی هیچ مثلل و مانملدی
ّ
ْ
ْ ْ
ا
ُ
ندا دی «ال أ ْبعل لك ض ّدا» (نیامش /20بمد )23و «فق ْد قد ْم ُت ه ْوحیدک و نفی االء ْضداد و االء ْنداد
و االشباه عمك» (نیامش /47بمد.)74
امللام

د صللحیفس سللجادمسی د باهللای متعللدد از وحللدانیتی بوبیلتی شللرك و الحللادی اع

خداوندی صفاع خداوندی هسبی و هقدمس خداونلدی اسلماء حسلمی خداونلدی حلب الهلیی اولیلتی
آخرمتی قاد بود خداوندی عممی حیمی غمیی هوکل بر خداوندی کبرمایی خداونلدی قلوی بلود ی

عزیز بود ی عدل الهیی حکیمی قضا و قد ی حلیم و نظایر اممهلا د سلاحت هوحیلد و خداشماسلیی

نکاع دقیق و ظرمفی بیا کردهاند.
 -2جایگاه توحید در جامعه

برای شماسایی بامگاه و ممزلت هوحید د عصر امام سجاد

و میزا

ابطس مردم با خداوند

و اممکس هلا چلس حلد نسلبت بلس او معرفلت داشلتس و بلس صلفاع و ویژگلیهلای خداونلد متعلال واقلف
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بللودهانللد؛ مللیهللوا بللس نیللامشهللای امللام مرابعللس کللرد .نیللامشهللای امللام
میهوا

د ایللن موضللو ا

یل دو عموا خداوند پماهگاه و مأمن نیازممدا و مستجابالدعوه بود دستس بمدی

و هحلیل کرد و از این طریق بامگاه هوحید ا د آ عصر و د بیاناع امام

هبیین کرد.

الف _ خداوند پناهگاه نیازمندان

د آ عصر کس حکام ستمگر اموی بر مردم بس ویژه فقرا و ضعفا ظلم و ستم زمادی میکردند و

خللود ا همهللا فللع کممللده مشللکمع و پیشللامدها دانسللتس و مقللام واالیللی بللرای خللود قائللل بودنللدی
املام د ادعیلس خلود خداونلد ا بلس عملوا همهلا پماهگلاه املن از شلر حا کملا سلتمگر و شلیطا
ّ
ْ
ُ
معرف لی کللرده و چللا ه مشللکمع ا د دسللت خداونللد م لیدانللد« :وأعللانی و ّ ّمت لی مللن الش ل ْیطا
ّ
ُّ ْ
ُّ
ْ
ْ
ّالربیمی وم ْن ش ّر ّ
الس ّامة واله ّامة والع ّامة والم ّمةی وم ْن ش ّر کل ش ْیطا مرمد ی وم ْن ش ّر کلل ُسللطا
ّ
ْ
عمید» (نیامش /23بمد )6ی «و أ ْستجی ُر بك ما ّب م ْن لتس فی الحیاة» (نیامش /30بمد)3ی «وال
ْ
مفز ُع م ْن لجأ إلی م ْعقل ْانتصا ك» (نیامش /49بمد10ی و نیز .ك .نیامش /7بمد4ی نیلامش/16

بمللدهای 2و 4ی نی لامش /20بمللد26ی نی لامش / 21بمللد4ی نی لامش /22بمللد5ی نی لامش /52بمللد9ی

نی ل لامش /54بمل للد6ی نی ل لامش /52بمل للدهای11,12ی نیلل لامش /51بمل للد8ی نیلل لامش /49بمل للد3ی

نیامش /32بمدهای 32,31,29,27,15ی نیامش /31بمدهای 9ی.)20

امشا همچمین خداوند ا آخرین و همهاهرین پماهگاه برای گماهکا ا و نیازممدا دانسلتس و
ْ
بللرای هللایی از خشللم خللدا و آهللش دوز بللس خداونللد پمللاه بللردهاسللت« :و أ ْسللتج ُیر بللک الیل ْلوم مل ْلن
سخطکی فص ّل علی ُمح ّمد و آلسی و أب ْرنی» (نیامش /48بملد)19ی «و أع ْلانا م ْلن علااب ّ
السلعیر»
ا
ا
(نیامش /25بمد)12ی «ال ئاا بر ْحمتکی ُموقما أ ّن ُس ال ُمج ُیرنی م ْمک ُمجیری و ال م ْمم ُعمی م ْمک مانع»
(نیامش /47بمد.)70

ب -مستجابالدعوه

د آ اوضللاعی کللس مللردم از همللس چیلز دلسللرد و ناامی لد شللدهبودنللد و ب لیاعتمللادی د بلین آنهللا

وبود داشت امام بس مردم مادآو ی میکممد کس بس شرط د خواست از د گاه خداوند با هضر ع و
زا ی و اممکللس همیشللس بللس م لاد او باش لیم خداونللد ابابللتکممللده دعللا و برآو نللده نی لاز انسانهاسللت.

بمد6ی نیامش /25بمدهای12, 9ی نیامش /31بمد30ی نیامش / 45بمد57ی نیامش /46بمد27ی

نیامش /48بمدهای29,15ی نیامش /49بمد10ی نیامش /51بمد.)11
 -3آسیبشناسی توحید در بیان امام سجاد

بللدو هردملد د م لك بامعللس بحللرا زدهی نخسللتین مسللئلس و مهمتللرین نی لاز انسللا بازگشللت و

هوبس بس خداست .بلا هوبلس بلس انحرافلاع و مشلکمهی کلس د زمیملس خداشماسلی بلرای ملردم عصلر
امللام سللجاد

بوبللود آمللدهبللود و دقللت و کمجکللاوی مللردم بللرای معرفللت خداونللدی بللا دالی لل و

براهین ممطقی مختلفی امام

بس بهترین وبس ممکن خداوند متعلال ا از بمبلسهلای مختللف

سیره علمی امام سجاد در برابر انحرافات فکری

س س بس آنها اطمیما میدهد کس دعاها و د خواستهامشا حتما از سلوی او شلمیده و بلر آو ده
ّ
م لیشللودُ « .سل ْلبحانك ن ْحل ُلن ْال ُم ْضللط ّرو ّالللاین أ ْوب ْبللت إبللابت ُه ْمی و أ ْهل ُلل ّ
السللوء الللاین وعل ْلدع
ّ
ْ ْ
الکشف ع ْم ُه ْم» (نیامش /10بمد)5ی «ما م ْن ضمن ل ُه ْم إبابة ُالدعاء» (نیامش /12بملد)10ی «أ ْنلت
ّ
ْ
ْ ُ ُ
الای أب ْبت ع ْمد اال ْضطرا د ْعوهی» (نیلامش /51بملد)4ی «فیملا وع ْلدع بلس ملن اإلبابلةی إ هقلول:
ُ
ْاد ُعونی أ ْستج ْب لک ْم» (نیامش /31بمد11؛ برای موا د بیشتر .ك  :نیامش /7بملد9ی نیلامش/11

مد نظر قرا داده من بملس د خواست دو ی از کفر و الحاد نسبت بس خداوندی بیمانمدی خداونلد
د صفاع و اعی حضو خداوند د همس بای قیاسناپلایری و علدم ؤملت خداونلد .املام هملامی

ایللن مضللامین ا د ضللمن اسللتدالالهی وشللن با هللا د نیللامشهللا هکللرا کللردهانللد کللس د ادامللس بللس

موا دی از هر کدام اشا ه خواهد شد.
الف -کفر و الحاد

با گسل للترش فتوحل للاع هوس ل ل حکل للام امل للویی افکل للا و عقام ل لد و فرهمل للگهل للای بیگانل للس وا د
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سرزمینهای اسممی شد و بر اعتقاداع مسلمانا هأثیر گااشلت .د ایلن شلرام کلس بامعلس دچلا
انحطاط فکری و اخمقی شدهبود امام

بس هبیین اصول اعتقلادی اسلمم پرداختملد .امشلا د

دعاهامشا بر نجاع از ممجمب کفر و الحاد و دو شلد از املو نفلا انگیلز هأ کیلد ملیکردنلد« .و
ُْْ
ْاعص ْلمما بلس م ْلن ُه ّلوة الکفللر و دواعلی ّالمفلا » (نیلامش /42بمللد .)12واژههلای کفلری کلافری شللرك و

مشرك د کمم آ حضرع بیشتر د وصف مشرکا قبل از اسمم و مبا زه پیلامبر بلا بلس کلا فتلس و

گاهی نیز د با ه غیر مسلمانانی کس د سرزمینهای دمگر سلکمی داشلتمد بلس کلا فتلس کلس املام
ا
ْ ْ
مسلمانا ا بس بهاد با آنها و دفا از اسمم هشویق کردهاست« .و ْاست ْمصا ا علی أ ْهل الکفلر بلک»
ّ
(نیامش /2بمد)13ی «و هجم علیه ْم فی ُب ْح ُبوحة قرا ه ْمی حتی ظهر أ ْم ُرک و عل ْلت کلم ُتلکی و ل ْلو
ْ
ُ ْ
ْ ْ
المشللرکینی وأد ْ حللی نقمتللك علللی
کللره ال ُمشللرکو » (نی لامش /2بمللد)17ی «فمللل بالغضللب إلللی
ُْ
الملحدین» (نیامش /36بمد.)3

سال چهارم ،شمتتاره هفتم ،پاییز و زمستان 1397

38

د موا دی نیز امام از مسلمانا میخواهمد ها از شك و الحاد د عظمت خداوند دو ی کرده ها
ْ ْ
ّ
ّ
اعتقللادی خللالص و پللاك بللس دسللت آو نللد« :الل ُهل ّلم صللل علللی ُمح ّمللد و آلللسی و ب ّم ْبمللا اإل لحللاد ف لی
ْ ْ
ّ ّ
ه ْوحیلدكی و ال ّتقصلیر فلی ه ْمجیلدكی و الشلك فلی دمملك» (نیلامش /44بملد)13ی «و ْاح ُج ْبملا علللی
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
اإل لحللاد ف لی عظمتللك» (نی لامش /5بمللد)1ی «و الح ْمل ُلد ّهلل علللی مللا ع ّرفمللا مل ْلن نفسللسی و ألهممللا مل ْلن
ّ
ْ ْ
ُ ْ
ْ ْ
شکرهی و فت لما م ْن أ ْبواب العلم ب ُر ُبوب ّیتسی و دلما عل ْیس من اإلخمص ل ُس فلی ه ْوحیلدهی و ب ّمبملا ملن
ْ ْ
ّ ّ
اإل لحاد و الشك فی أ ْمره» (نیامش /1بمد.)11
ب -بیمانندی خداوند در صفات و ذات

امللام

د برابللر افکللا و عقام لدی کللس بللرای خلفللا و هبللرا بعض لی فرقللسهللای مقللامی آسللمانی

قائ للل ش للده و د هوصیفش للا اغ للرا ک للرده و آنه للا ا ه للا د ب للس خل لدایی ب للاال م للیبردن للدی ب للس بیل لا

مگللانگی خداونللد د صللفاع عظ لیم و واال پرداختللس و همهللا او ا الیللق ای لن صللفاع م لیدانمللد .د

موا دی عظمت و بز گی خداوند و عجز وصفگوما از هوصیف او بیا شده و اممکلس هلیچ چیلز و

هیچ کس قاد بس وصف خداوند نیست و خداوند د صفاع کمال مطللق بلوده و نظیلر و مانملدی
ْ
ّ
ْ
ندا د« .الای ق ُصر ْع ع ْن ُ ؤمتس أ ْبصا ُ ّالماظرینی و عجز ْع ع ْن ن ْعتس أ ْوه ُام الواصفین» (نیامش/1
ّ
ْ
ُ
بمللد)2ی «ألل ُهل ّلم مل لا مل ْلن ال مصللف ُس ن ْع ل ُلت الواصللفین»(نیللامش /31بم للد1ی و نیللز .ک .نیل لامش/32
بمدهای .)7-6

ج -عدم رؤیت خداوند

از اصول مهملی کلس د یلل مبحل مگلانگی خداونلد و وصلف صلفاع او مطلرح ملیشلود علدم

ؤملت خداونللد اسللت کللس خللود از مبللانی اعتقللادی شلیعس بللس شللما ملی ود .اشللا ه حضللرع بللس ای لن

مسئلس د پاس بس گروهی است کس خدا ا هجسیم و هشبیس بس مخلوقلاع کلرده و احادمل زملادی
ا نیز د این مو د نقل کردهاند مانمد این وامت کس «خداوند عزوبل د کجاوهای از فرشتگا بس

آسللما دنی لا فللرود م لیآم لد و عللرش زی لرین او چللو سللاز و بللر هللازه شللتر صللدا کللرده ( »....ازیی
ّ
ّ
ْ
)82 :1382ی د ضللمن نیامشللهای چللو «الللای ق ُصللر ْع عل ْلن ُ ؤمتللس أ ْبصللا ُ المللاظرین» (نی لامش/1
ْ
ّ
ُ
ْ
بمد )2و «ما م ْن ه ْمقط ُع ُدو ُ ؤمتس األ ْبصا ُ صل علی ُمح ّملد و آللسی و أ ْدنملا إللی ق ْربلك»(نیلامش /5
بمد )4بس دمده نشد خداوند هأ کید کردهاند .همچمین امشا د مو د لقای پرو دگا عبلا اهی بلا

این مضمو کس دمدا خدا د آخرع نس بس صو ع بسمانی و مادی بلکس امری وحانی است و بلا
ْ
ْ
حقیقت امما د ونی میهوا او ا د مافتی آو دهاند« :م ْوالی و ا ْ ح ْمملی فلی حشلری و نشلریی و
ْ
ْ
ا ْبعل فی لك الی ْوم ملع أ ْولیائلك م ْلوقفیی و فلی أح ّبائلك م ْصلد یی و فلی بلوا ك م ْسلکمیی ملا ّب
ْ
العالمین» (نیامش /53بمد.)8
د -قیاسناپذیری

د دو ه امامت امام سجاد

ی فرقسهای کممی _ سیاسی بسیا ی د حال شکلگیری بودندی

برخی از آنهلا مثلل فرقلسهلای مجسلمس و مشلبهس د هوحیلد دچلا انحرافلاع و شلبهاهی شلده بلرای

هجسم و حرکت و انتقال حلول د ابسام و غیر آ قائل شدهاند.
ّ
ْ
ّ
ّ
امام د د این عقامد انحرافی چمین عبا اهی آو دهاند« :الل ُه ّم و إنک ملن الض ْلعف خلقتملای
ْ
ّ
ْ
ُ
ّ ُ
و علللی الللو ْهن بم ْیتم لای و مل ْلن مللاء مه لین ا ْبتللدأهمای فللم حل ْلول لمللا إال بق ّوهللكی و ال قل ّلوة لمللا إال بع ْونللك»
ْ
(نیل لامش /9بم للد )5؛ «ف للم ُم ْص للد لم للا أ ْو ْدعی و ال ُمی ّس للر لم للا ع ّس ل ْلرعی و ال ناص للر لم ل ْلن خ للالت»
(نیامش /7بمد .)7د این عبا اع نامحدود بود قد ع و عظمت خداونلد و نلاهوانی مخلوقلاع

د خشللم و بخشللش د برابللر او بی لا شللدهاسللت .همچم لین د برخ لی مللوا د مگللانگی خداونللد بللس
همراه مثل و مانمد نداشتن او و اممکس هیچ چیلز بلا او قابلل مقامسلس نیسلت کلر شلدهاسلت« :انلت

الای ال ضد معك فیعاندکی وال عدل لك فیکاثركی وال ند للك فیعا ضلك» (نیلامش /47بملد)21ی
ّ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
«فتعال ْیللت عللن األشللباه و األ ْضللدادی و هک ّبل ْلرع عللن األ ْمثللال و األ ْنللدادی ف ُسل ْلبحانك ال إلللس إال أ ْنللت»

(نیل ل لامش /28بم ل للد12ی و نی ل للز .ك :نیل ل لامش /47بم ل للدهای 74 ,20 ,2ی نیل ل لامش /20بم ل للد23ی

نیلامش /32بمللد5ی نی لامش /36بمللد5ی نی لامش /46بمللد .)12بعضلی از ای لن عبللا اع (بمللدها) د
بخش هبیین اصل هوحید بس دلیل اهمیت و مشابهت د موضو آمدهاست.
هـ -حضور خدا

خداوند د همس با حاضر است و بر آنچس آشکا و نها است آ گاه و بر اعملال ملا نظلا ع دا د.
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د عصللر حکوم لت اموم لا انحرافللاع بللس قللد ی د بامعللس ام لج شللدهبللودی کللس ا کثللر مللردم اعمللال

بسیا ی ا بدو هوبس بس د ستی و مقبولیت آ از سوی خداوند انجام داده و گماها کوچك نزد
آنها بسیا بیا زش بودی حتی آنها احکام اساسی اسمم ا نیز ابرا نمیکردند .املام

بلرای آ گلاه

کرد آنها و نماماند حضو خدا و نظا ع او بر اعمال انسا هر چمد کس کوچلك و نهلا باشلمد و
ثبت و سیدگی بس همس کا ها د ستاخیزی عبلا اهی ا بلا ایلن مضلامین بیلا داشلتسانلد« :و ملا م ْلن
ّ
ْ
ْ ْ
ه ْظه ُر ع ْمد ُه بواط ُن األخبا ی صل علی ُمح ّمد و آلسی و ال هفض ْحما لد ْمك» (نیامش /5بملد)6؛ «ملام ْن
ْ ّ
ْ
ال مخفی عل ْیس أ ْنب ُآء ال ُمتظلمین» (نیامش /14بملد1؛ بلرای ملوا د بیشلتر  .ك :نیلامش /6بملدهای

20 ,6ی نیلامش /14بمللد2ی نیلامش /31بمللدهای17و 18ی نیلامش /32بمللد11ی نیلامش /50بمللد4ی

نی لامش /52بمللد .)1امللام د بللای دمگللری بیللا مللیکممللد کللس فرشللتگا اله لی اعمللال مللا ا ثبللت
ْ
ّ
ْ
ْ
ْ
ُ
میکمملد« :الل ُه ّلم م ّس ْلر عللی الکلرام الکلاهبین مئونتملای و ْامل لملا م ْلن حسلماهما صلحائفمای و ال ُهخزنلا
ع ْمللد ُه ْم ب ُسللوء أ ْعمالمللا» (نی لامش /6بمللد  .)14افللزو بللر اممهللا امللا د چم لدین نیللامش از خداونللد

د خواست میکممد ها همیشس و همس با بر اعمال ما ناظر بوده و هیچگلاه ملا ا بلس خلود وامگلاا د:
ْ
ّ
ّّ
«أللهم صل علی ُمح ّمد وآلسی و ْاحف ْظما م ْن ب ْین أ ْمدمما وم ْن خلفما وع ْن أ ْممانما وع ْن شمائلمای وم ْن
ا
ا
ْ ا
ا
بم ْیلع نواح ْیمللا حفظللا عاصللما مل ْلن م ْعص لیتك هادملا إلللی طاعتللك ُم ْسللت ْعمم لمح ّبتللك» (نی لامش/6
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بمد.)16

نتیجه
خمفت بمیامیس با فراز و نشیبهای زمادی آغاز شد .صل امام حسن

معاومس و بس دنبال آ واقعس فجیع عاشو ا و سرکوبی اهل بیلت

و انتقال خمفت بلس

نشلا دهملده سلمت و سلوی

خمفت بملیامیلس بلود .خمفلت ملو وثی و سللطمتی بملیامیلس بلس هلیچ کلدام از ا زشهلای ملادی و

و شللیعیا شللا ی سللرکوبی

معمللوی اسللمم وقعللی نمللیگااشللت .افللزو بللر سللرکوبی اهللل بیللت
شو ش مدممس معروف بس واقعلس ح ّلرهی بلس آهلش کشلید خانلس خلدا د مکلس و هجمللگرایلی و دنیلا

طلبی سرا بمیامیس از با زهرین بلوههای ابتاال آ دو ه است .بدو هردملد املام سلجاد

د

حساسهرین دو ه ها م ی سختهرین دو ه اماملت ا بلر عهلده داشلت و ملیبامسلت بلرای احیلای
40

اسمم استین کا ش ا از صفر آغاز کملد؛ هلا هلم اندمشلس شلیعی ا از بلاب شلد د ملاهب حلا کم
(هسللمن) حفل کمللد هللم آ

ا از دمگللر فرقللسهللای انحرافللی شللیعس چللو زمدمللس و کیسللانیس و غللمع

متمللایز و مشللخص سللازد .امومللا بللا دامللن زد بللس عقامللد انحرافللی چللو مشللبهس و مجسللمس بللس

دنبللال هحللرف عقامللد مللردم بودنللد هللا از ایللن طریللق بامگللاه پیشللواما دیللن و امامللا معصللوم ا

خدش للسدا کمم للد .از ای للن و مک للی از اق للداماع ام للام س للجاد

بودهاست .هوحید از مهمترین مسائلی است کس حضرع محمد

هوبس کرده و مردم ا بس سوی آ

مقابل للس ب للا چم للین افک للا انحراف للی
از ابتدای سلالت خلود بلس آ

هممو کرد .با گاشت زما و فاصلس گرفتن از عصر پیامبر

و سادگی خاص آ ی بس هلد مج هوبلس بلس هوحیلد از حاللت خلالص و سلاده خلود خلا ج شلد .بلا واج

فساد و انحرافاع د بامعس عصر اموی و شد عقامد و افکلا بدملد د نتیجلس گسلترش فتوحلاعی

شللبهاع و سللناالهی د زمیمللس خداشماس لی و هوحی لد مطللرح شللد .گللروههللایی نی لز مثللل مشللبهس و
مجسللمس بللا عقام لد انحرافلی شللکل گرفتمللد .از ای لن و امللام سللجاد

بللرای مقابلللس بللا عقام لد ای لن

گروههای فعالیتهای فرهمگی ا بدو برانگیختن حساسیت دستگاه اموی آغلاز کردنلد .د واقلع

امشللا آمللوزش احکللام و اصللول اص لیل اسللممی ا از صللفر شللرو کللرده و خداونللد ا از بمبللسهللای

مختلف معرفی کردنلد .بلا ایلن مضلامین کلس او مکتلا و بلیهمتاسلتی مثلل و مانملد نلدا دی صلاحب
قد هی نامحلدود و قیلاس ناپلایر اسلت بطلو ی کلس هلیچ کلس قلاد بلس هوصلیف و د ك او نیسلت.
عموه بر اممهای او آخرین پماهگاه نیازممدا و گماهکا ا بوده و خواسلتسهلای بملدگا مخلصلش
ا ابابت میکمد.
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ابللن اب لی الحدم لد (1967م) 1378/ی شللرح نهللج البمغللسی هحقی لق محمللد ابوالفضللل ابللراهیمی
الطبعس الثانیسی قمی دا احیاء الکتب العربیس.
ابن اثیلر (1970/ 1319م)ی اسلد الغابلس فلی معرفلس الصلحابسی هحقیلق ابلراهیم المبلاء و دمگلرا ی
بیروعی دا احیاء الترا العربی.
ابن حجر عسقمنی () 1415ی ههامب التهامبی بیروعی دا الفکر.
ابو الفرج اصفهانی (1960م)ی االغانیی بیروعی دا الثقافس.
ّ
ا بل لیی عل لی بللن عیس لی () 1381ی کشللف الغمللسی علللق علیللس حللاج س لید هاشللم سللولیی هبریللزی
مکتبس بمی هاشمی.
اصفهانیی محمدهقی()1361ی نو االبصا فی فضیلس االنتظا ی یزدی منسسلس خیرملس علملی و دمملی
مهدمس اشکا .
آقللا بللز ههران لیی محمللد محسللن (1384-1343ش)ی الا معللس ال لی هصللانیف الش لیعسی وی لرامش
احمد ممزویی ههرا ی دانشگاه ههرا .
بغدادیی ابوممصو ()1344ی الفر بین الفر ی هربمس محمد بواد مشکو ی چلا دومی ههلرا ی
انتشا اع امیر کبیر.
هه للانویی محم للدعلی (1996م)ی موس للوعس کش للاف اص للطمحاع الفم للو و العل للومی هحقی للق عل للی
دحروجی لبما ی مکتبس لبما .
بعفریی حسین محمد (1374ش)ی هشیع د مسیر ها م ی هربمس محمد هقی آمت اللهلیی چلا
هشتمی ههرا ی دفتر نشر فرهمگ اسممی.
حکللیمی سللید محمللد حسللین (1382ش)ی نسللخسهللای خطللیی شللرو و هربمللسهللای صللحیفس
سجادمسی قمی کتابخانس آمت اهلل مرعشی.
د گاهیی حسین (1378ش)ی کتابمامس صحیفس سجادمسی ههرا ی نشر ایز .
ازیی ابو حاهم (1382ش)ی گرامشها و مااهب اسممی د سس قر نخسلت هجلریی هربملس عللی
آقانو یی قمی مرکز مطالعاع و هحقیقاع ادما مااهب.
هبری محمد هقی (1366ش)ی سیاست و ابتما د صحیفس سجادمسی ههلرا ی معاونلت فرهمگلی
سازما هبلیغاع اسممی.
سللا وخانیی بللاقر (1377ش)ی وشهللای هحقی لق د علللوم ابتمللاعیی ههللرا ی پژوهشللگاه علللوم
انسانی و مطالعاع فرهمگی.
سهیلیی عبلد اللرحمن (بلیهلا)ی اللروض االنلفی هحقیلق عبلد اللرحمن الوکیللی بلیبلای دا الکتلب
الحدم .
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سیوطی (1370/ 1411ش)ی ها م الخلفاءی هحقیق محمد محیی الدین عبدالحمیلدی الطبعلس
االولیی قمی مطبعس امیر.
شوشلتریی نللو اهلل بلن شللرمف الللدین () 1409ی احقلا الحللقی مقدمللس شلهاب الللدین مرعشللیی
قمی کتابخانس عمومی حضرع آمت اهلل العظمی مرعشی نجفی.
شهیدیی بعفر (1359ش)ی پس از پمجاه سالی ههرا ی دفتر نشر فرهمگ اسممی.
طبریی محمد بن بریر () 1383ی دالیل االمامسی نجفی المطبعس الحید مس.
طبللریی محمللد بللن بری لر (بللیهللا)ی هللا م الرسللل و الملوك(التللا م )ی هحقیللق محمللد ابوافضللل
ابراهیمی بیروعی وائع الترا العربی.
علی بن ابی طالب () 1387ی نهج البمغسی ضبطس نصس و ابتکر فها سس العلمیس صب الصال ی
بیروعی بی نا.
علی بن حسین (1381ش)ی صحیفس سلجادمسی هربملس اسلد اهلل مبشلریی بلا مقدملس مهلدی
باز گا ی ههرا ی نشر نی.
قاد یی حاهم (1378ش)ی اندمشسهای سیاسی د اسمم و ایرا ی ههرا ی انتشا اع سمت.
کشیی محمد بن عمر () 1404ی اختیا معرفس الربال ( بال کشی)ی قمی موسسة آل بیت.
محمودپ للو ی محم للد (1394ش)ی «نب للوع د ص للحیفس س للجادمس»ی مجموع للس مق للاالع دوم للین
همامش بین المللی امام سجاد ی ج2ی قمی مجمع بهانی اهل بیت .
محمودپو ی محمد و صاحبعلی ا کبلری(1388ش)ی «اماملت د صلحیفس سلجادمس»ی مطالعلاع
اسممی :علوم قرآ و حدم ی سال41ی بها و هابستا  .مشهدی دانشگاه فردوسی.
مد سی طباطبائیی حسین (1383ش)ی میرا مکتوب شیعسی هربمۀ سید علی قرایلی و سلول
بعفرما ی قمی کتابخانس هخصصی ها م اسمم و ایرا .
مدیرشانس چیی کاظم (1374ش)ی «دعا و نیامش»ی نشرمس دانشکده الهیاع و معا ف اسممیی
شما ه سیی مشهدی دانشگاه فردوسی.
مسعودیی ابوالحسن (1968 / 1338م)ی التبیمس و االشرافی بیروعی دا الترا .
مسللعودیی ابوالحسللن (1948 / 1367م)ی مللروج ال للاهب و معللاد الجللوهری هحقیللق محم للد
محیی الدین عبد الحمیدی الطبعس الثانیسی مصری مکتبس التجا مس الکبری.
معا فی مجید (1377ش)ی ها م عمومی حدم ی ههرا ی انتشا اع کویر.
نوبختیی حسلن بلن موسلی (1381ش)ی فلر الشلیعسی هربملس و هعلیقلاع محملد بلواد مشلکو ی
چا سومی ههرا ی انتشا اع علمی و فرهمگی.
معقوبیی احمد بلن ابلی معقلوب ()2536ی هلا م معقلوبیی هربملس محملد ابلراهیم آمتلیی ههلرا ی
بمگاه هربمس و نشر کتاب.
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