
 

  اخالق سیاسی امام سجاد بعد از واقعه کربال
  ، فاطمه کرمی1غالمرضا رئیسیان

  
  
  
  

  چکیده: 
با نگاهی به سیره ي امام سجاد (ع) به عنوان اسوه و الگوي چهارم شیعیان در عرصـه ي سیاسـت و اخـالق سیاسـی اقـدامات و تـدابیر آن       
حضرت به خوبی روشن می شود که گرچه آن امام به خاطر برهه ي خاص زمانی که در آن قرار داشت ,دست به جهـاد مسـلحانه نـزد، امـا     

ا رویدادهاي سیاسی عصر خود، بهترین مواضع را انتخاب نمود، به طوري که امام در اولین اقدام سیاسی عصر خود امام همواره در مواجهه ب
ی بعد از واقعه کربال با شهامت و قاطعیت و در لباس اسارت پیام عظیم واقعه کربال را در مرکز خالفت جور و ستم و در مقابل یزید به مردم

اشته شده بودند ابالغ کرد و زمینه اي فراهم نمود که این پیام به نسل هاي بعدي هم برسد. سپس امام در که توسط امویان در غفلت نگه د
مدینه با اقدامات بی نظیر خود به تثبیت موقعیت امامت و رهبري شیعه پرداخته و پناه مـردم مدینـه در جریـان قیـام حـرّه گردد.امـام در       

و هشام با تدابیر سنجیده سیاسی و در فضاي اختناق سیاسی توانست ضـمن حفـظ هیبـت و     رویارویی با خلفاي خونریزي چون عبدالملک
د اقتدار امامت به هدایت شیعیان پرداخته و فرصت را دوباره براي بازسازي و زنده شدن روح اسالمی در عصر خود و در بعد از آن ایجاد نمای

 .  
  

  ـ  اختناق اخالق ـ  سیاست ـ  امام سجاد ـ  تدابیرکلید واژه : 
   

                                                             
 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد -1
 



 

  
 

  طرح مسئله 

در باره ي زندگی چهارده معصوم کتب و مقاله هاي بسیاري به طرزهاي مختلف واسلوب هـاي گونـاگون نگاشـته شـده و افـراد      
بسیاري در این زمینه قلمفرسایی کرده وداده سخن داده و بسهم خویش در نشر آثار خاندان پیغمبر اسالم (ص) خـدماتی بسـزا   

از آن جا که نقش ائمه در شکل دادن به شخصیت فکري ـ  اخالقی ـ اجتمـاعی و سیاسـی مسـلمانان را نمـی تـوان        نموده اند   
انکار کرد بنابراین ضرورت دارد تا شناخت جامعی از زندگی آنان داشته باشیم آنان که همواره به عنوان الگـو و اسـوه ي حیـات    

  زندگی همه ي انسان ها در همه ي زمان ها هستند . 

سخاوت و معاشرت  ،زهد اخالقی ، لآنچه درباره ي تک تک امامان گفته و نوشته شده ،  بیشتر پیرامون شخصیت فردي و فضائ
،  القاب ،  فرزندان و نحوه شهادت آنان بوده ولی بعد اخالق سیاسی آنان و شیوه هاي مقاومت آنان در این زمینه در مواجهـه بـا   

ی و در مقابله با خلفاي زمان خودشان خصوصاً  در مورد امام سجاد (ع) کمتر مورد بحـث و  شرایط و جریان هاي فکري و سیاس
در صورتی که این امام واال مقام هم در عرصه ي عبادت و زهد وهـم در عرصـه ي سیاسـت و    بررسی و تحلیل قرار گرفته است 

بسیار سنجیده و متناسب داشته اند  کـه چنـین   اخالق سیاسی امامی الگو بوده که در شرایط سیاسی پیچیده عکسل العملهایی 
  .  اقدامات هوشمندي جز از معصوم بر نمی خیزد  و حضرتش هیچگاه از عرصه ي سیاست به دور نبود ه اند

مسئله ي اصلی این پژوهش آن است که اخالق سیاسی امام سجاد بعد از واقعه کربال چگونـه بـوده اسـت ؟ بـراي واکـاوي ایـن       
ي زیر ضروري است .نوع اخالق سیاسی امام در کوفه وشام در مقابل ستمکارترین افـراد بنـی امیـه یعنـی     پژوهش طرح پرسشها

یزید و سپس ابن زیاد چگونه بود؟امام در دوران حیاتش در مدینه به چه شکلی در مقابل جریانات سیاسی اقـدام نمـود ؟شـیوه    
و در شرایط دشوار سیاسی جهت هدایت و رهبري و نجات شـیعه   یاخالقی او در برخورد با خلفا و حاکمان هم عصر خود چه بود

  ها براي بیدار سازي و بازسازي شیعه در آن برهه از زمان بهره برداري کرد ؟ تچه روشی را در پیش گرفت ؟و چگونه از فرص

  واقعه اسارت 

  قاطعیت در کوفه و معرفی اهل بیت صراحت و 

نقشی که امام سجاد بعد از واقعه ي کربال ایفا کرد ،  این بود که با شهامت قهرمانانه و با بیان وبالغتی معجزه آسا حق را آشـکار  
ساخت و به روشنی حجت را برهمگان تمام کرد و نیرنگ حاکمان ستمگر را کامالً برمال ساخت و پرده از روي فساد ستمگران و 

فرمانروایان تبهکار به مراتب از اثـر شمشـیر برنـده اي کـه امـام (ع) آن را در      ت ،  اثر این نقش بر ضد انحرافشان از اسالم برداش
. در بین مـردم برابر ستمگران از نیام بر می کشید ، بیشتر بود ،  چرا که ان حضرت در آن شرایط سخت یاور و مددکاري نداشت 

گریـه و نالـه    آنـان دند ابتدا در مواجهه با کوفیان در حـالی کـه در اطـراف    امام سجاد (ع)  که در قالب کاروان اسرا وارد کوفه ش
مردم ؛  آنکـه مـرا مـی شناسـد ، آنکـه      :« ه ان ها اشاره کرد که خاموش شوندو چون خاموش شدند چنین فرمود بسرمی دادند 

و سـپس بعـد از ذکـر گوشـه اي از     من علی فرزند حسین فرزند علی بـن ابیطـالبم ...    "نمی شناسد خود را به او می شناسانم : 
مصائبی که در کربال گذشت ،  نیرنگ ،  فریب کاري و عدم وفاي به عهد کوفیان را به آنان گوشزد و بعد از آن که کوفیان خـود  

ع را گوش به فرمان و وفادار به امام سجاد (ع) (به جهت جبران کوتاهی هاي گذشته ) و بیزار از ستمکاران خواندند با پاسخ قـاط 
اعتمادي نیست و بعد از نکوهش آنان کالمـش را چنـین بیـان    د ندیامام سجاد مواجه شدند که دیگر به پیمان و عهدي که می ب

  »از شما می خواهم نه با ما باشید و نه برما «می دارد که 



 

بـن زیـاد اسـم امـام را     عیت خود را به خوبی نمایان ساخت به طوري که وقتی اطامام سجاد در مجلس ابن زیاد نیز صراحت و قا
پرسید امام با بی اعتنایی به جبروت ظاهري عبیداهللا پاسخ داد علی عبیداهللا که با لحن تمسخر آمیز گفت مگر خداوند علی بـن  
حسین را در نکشت امام با آگاهی ازاینکه او می خواهد کشتار فجیح روز عاشورا را به حسـاب خـدا بگـذارد بـا صـراحت حـق را       

و با پاسخ امام مواجه شد که فرمود : علی برادر من بود او را خدا نکشت بلکه شما و لشکریان کوفه او را به نـاحق  آشکار می کند 
کشتید این قاطعیت امام والی خودخواه کوفه را به آتش خشم انداخت به گونه اي که به جالد خود دستور داد کـه تنهـا یادگـار    

ابن زیاد مـرا بـه مـرگ    «زینب (س) رو به رو شد و امام سجاد (ع) در جواب فرمود :  امام حسین را به شهادت برساند که با دفاع
سـیره عملـی اهـل بیـت  سـید کـاظم رافـع        (!»تهدید می کنی ؟ نمی دانی که کشته شدن شعار ما و شهادت کرامـت ماسـت   

آزادي منتهـی االمـال   چاپخانه احمدي چـاپ طلـوع   –ناشر :مطبوعات حسینی  19-15ناشرموسسه تحقیقاتی فیض کاشانی ص 
طبرسی ترجمه عزیزاهللا عطاردي انتشارات اسـالمیه   353اعالم الوري با اعالماهدي صفحه  -شیخ عباس قمی  481-500صفحه 

  جواد محدثی انتشارات مدرسه برهان 76-80تاریخ سیاسی ائمه صفحه  -

  شهامت و شجاعت و افشاگري در مقابل یزید 

و دور تـرین آنـان از تمـامی مفـاهیم دیـن ،  انسـانیت ،  جـوانمردي و حتـی         یزید از ستمکارترین افراد بنی امیه ،  ناپاك ترین 
سیاست بود ،  زمانی که اهل بیت را بعد از عبور از کوفه به کاخ یزید در شام آوردند در حالی کـه امـام سـجاد (ع) همچنـان در     

حضور مردمترتیب داده بود و خطیبی را بر باالي منبر فرستاده بود که به اهل بیت ناسزا بگویـد  غل و زنجیر بود یزید مجلسی با 
و معاویه و یزید را ستایش کند  در این حال با فریاد امام مواجه شد که بر آن خطیب بانگزد که اي گوینده خشنودي آفریـده را  

خواست کرد که بر باالي منبر برود که یزید اجازه نداد و بعد از آن جایگاهت آتش باد آن گاه امام دربا خشم آفریدگار خریدي ؟ 
حاضـران  یزید پرسیدند گفت این شخص اگر باالي منبر برود من و خاندان ابوسفیان را رسوا می سـازد .   از که مردم علت آن را

نواده اي اسـت کـه بـا علـم تغذیـه      گفتند مگر این جوان چقدر به سخن گفتن آشنایی دارد ؟ یزید اعتراف کرده و گفت او از خا
شده اند . مردم که همچنان پافشاري می کردند با اصرار مردم امام بر باالي منبر رفت و خداي را سپاس و ستایش کرد و سپس 
 چنان خطبه اي غرّا ایراد کرد که چشمان را گریاند و موج بیداري و افشاگري بنی امیه را در آن فضاي اختناق آور ، در پایتخـت 
فرمانرواي اموي ایجاد کرده و امام سجاد (ع) در این خطبه به معرفی خود و اهل بیت پرداخت و از فضیلت هایی که خداونـد در  
وجود این خاندان نهاده است براي مردم سخن گفت سخنان امام سـجاد (ع) سرشـار از یـادآوري واشـاره بـه نسـب شـریفش و        

گمراه کننده اي که سیاست امـوي  سخنان امام سجاد (ع) موجب شد تمامی تبلیغات  پیوندش با اسالم و پیامبر بزرگوارش بود .
آن را ترویج می کرد مبنی بر این که اسیران از خوارج هستند بر باد بـرود و بـا حکمـت و تـدبیر سیاسـی امـام از ایـن فرصـت         

آگاه و دشمنی حاکمـان امـوي نسـبت بـه      استفاده کرده و مردم را که در ناآگاهی و بی خبري نسبت به خاندان اهل بیت بودند
و با این حرکت سیاسی امام بود که مردمی که در اوج بی خبري نسبت به خانـدان پیـامبر    ختاهل بیت را براي مردم آشکار سا

و واقعه ي کربال بودند به عمق سخن امام سجاد پی بردند و از همین رو فریاد گریه ي آنان بلند شـد و دریافتنـد کـه حاکمـان     
اموي تنها بدین سبب به جایگاه حکومت دست یافتند که خود را با اسالم پیوند داده اند و از این طریق ،  تقدس خالفـت را بـه   

منتهی االمـال صـفحه    -سید کاظم رافع ناشر انتشارات فیض کاشانی 23-28سیره ي عملی اهل بیت صفحه (دست آورده اند . 
  )ینی چاپ : چاپخانه احمديشیخ عباس قمی ناشر مطبوعات حس 500-481

  امام در مدینه

    نحوه اقامت  امام در مدینه 

به چشم مـی خـورد و تنهـا چنـد      (ع) حسینالکاروان اهل بیت در حالی به مدینه بازمی گردند که در میان آن ها تنها علی بن 
  که همگی به دست باند تبهکار به شهادت رسیده اند .  مردانیکودك و زن او را همراهی می کنند 



 

در کـربال سـر   کـه  به مدینه بازگشت او که تنها وارث قانونی خون هاي تمام کشته شدگان و شهیدانی است  (ع) آري امام سجاد
سوسـان امـوي   بریدهشدند و تنها شاهد تمام جنایتهایی بود که در کربال مرتکب شده بودند و بنـا بـراین طبیعـی اسـت کـه جا     

  همواره او را تحت تعقیب قرار دهند و تمام حرکتهاي امام را زیر نظر بگیرند .

در نخستین سال هاي پس از واقعه کربال مهم ترین وظیفه امام این بود که زیر نظر قرار گرفتنش را به وسیله حکومت تا انـدازه  
یعیان و سرپرستی خانواده شهدا را به شکلی درسـت و مطلـوب   کند تا بتواند مسئولیت هاي دشوار امامت و رهبري شاي بی اثر 

انجام دهد به همین خاطر امام در یک اقدام بی نظیر چند سال را در بیرون مدینه و در بیابان سیاه چـادري بـراي خـودش زد و    
گرفتن او در چنین مکانی از در آنجا اقامت نمود این اقدام و اخالق سیاسی او در این زمینه بدان سبب بود که تعقیب و زیر نظر 

هـ . هنگامی کـه اهـل    61طرف دستگاه حکومت بی فایده بود برحسب روایات این وضعیت ، چندسال به درازا کشیده و از سال 
پایان یافـت ، ادامـه یافـت ؛ امـا     » هحرّ«هـ . زمانی که کشتار وحشتناك  63بیت (ع) به مدینه بازگشتند آغاز شد تا پایان سال 

  خبر و اثري به چشم نمی خورد .ین دوره از این سیاه چادر ،  در تاریخ زندگیامام (ع) پس از ا

برجسته ترین فایده ي این پدیده شگفت انگیز ،  آن بود که سرکرده ي خونخوار اموي مسـلم بـن عقبـه در هجـوم وحشـیانه و      
ورده نـه بـدخواه .   آ رود ، او را خیرخـواه بـه شـما   گمان خویرانگرش به مدینه و باشندگان آن به امام سجاد آسیب نرسانید و به 

  روشن است که در اندیشه ي این اموي خونریز ،  مقصود از خیرخواهی و بدخواهی چیست ! 

امام سجاد (ع) مهم ترین آرمان ها و هدفهایش را از این اقدام بی نظیر به دسـت آورد و بـه همـین سـبب در حـالی بـه مدینـه        
مقامات حکومتی را به حالتی معمولی دگرگون ساخته بود و امام در نظر آنان به صـورت شـهروندي   بازگشت که بد گمانی هاي 

(جهاد امـام سـجاد صـفحه    درآمده بود که می تواند در مدینه سکونت داشته باشد ،  بدون اینکه جاسوسان او را زیر نظر بگیرند .
  محمد محمدي اشتهاردي) 407-408سیره ي چهارده معصوم صفحه ي  -محمدرضا حسینی جاللی  72-63

  عدم حمایت از قیام مدینه 

یکی از حوادثی که بعد از واقعه کربال مصادف با امامت امام سجاد رخ داد قیام مردم مدینه بود که در زمان خالفت یزیـد رخ داد  
و  به اختصار به شـرح ایـن قیـام   با آن همراهی نکرد که به دالیلیمنجر گردید امام » حرّه«خراش دلاین قیام که به حادثه بسیار 

  می پردازیم .  دالیل عدم همراهی امام

ظلم و طغیان یزید وماجراي شهادت امام حسین (ع) و یارانش ،  موجب شد که جمعی از مردم مدینه به شـام رفتـه از نزدیـک    
ضد او شد همین باعث شورش و اوضاع یزید و مفاسد اخالقی او را به روشنی دریابند که باعث تحریک شدید احساسات مردم بر 

مسـلم بـن   "انقالب مردم مدینه گردید و این مسئله باعث شد که یزید براي سرکوبی شورشیان لشـکري مجهـز بـه فرمانـدهی     
جمـع شـده   »حـرّه «ي سرکوب شورشیان به سوي مدینه فرستاد . مردم مدینه که براي دفـاع از خـود ،  در سـرزمین    ابر "عقبه

به رو شده و جنگ شدیدي رخ داد که باعث شد عده زیادي از مردم مدینه کشته شده و بعـد از مغلـوب    بودند با لشکر مسلم رو
ر پیامبر (ص) در مدینه پناه برده بودند سپاه مسلم با بـی رحمـی و گسـتاخی بـه     شدن مردم مدینه سایر افراد که به حرم مطه

هزار نفر از مردم  10یامبر (ص) ریختند در این حادثه که حدود مسجدالنبی هجوم برده و خون مسلمانان مدینه را درکنار قبر پ
  معروف شد . » حرّه«مدینه کشته شدند به قیام 

  جهات مثبتی چون ضدیت با بنی امیه را به همراه داشت اما به جهاتی امام از شرکت در آن امتناع ورزید :» حرّه«هر چند قیام 

قیقاً در خط زبیر قرار داشت چرا که عبداهللا بن زبیـر درمیـان صـفوف شورشـیان     قیام مدینه ماهیت اصیل شیعی نداشت و د -1
  نفوذ زیادي داشت و امام نمی خواست فردي چون عبداهللا امام را به عنوان وسیله اي براي پیروزي خود قرار دهد .



 

ه بود ، امام سـجاد (ع) شکسـت   با ارزیابی اوضاع و مالحظه ي اختناق شدید که پس از شهادت امام حسین (ع) به وجود آمد -2
 بـه  رناك ترین پی آمدها را براي شـیعه طنهضت مدینه را پیش بینی می کرد و می دید که کمترین همکاریشان با مبارزان ،  خ

(سیره ي چهـارده معصـوم   دنبال دارد از این رو حفظ اقلیت شیعه براي آینده ،  امام را از شرکت در چنین قیامی باز می داشت .
  محمد محمدي اشتهاردي) 405-406صفحه 

  »حرّه«پناه بردن مردم مدینه به امام سجاد (ع) در واقعه 

زمانی که یزید بن معاویه مسلم بن عقبه را براي قتل و غارت اهل مدینه فرستاد امام سجاد چهارصد نفـر از مـردم مدینـه را بـا     
در بردند امام سجاد در جریان قتل و غـارت مدینـه چـاره اي     اهل و عیال آن ها به خود منظم نموده و درپناه او جان سالمی به

  جز این نداشت که در پشت سپر تقیه و تاکتیک ،  جان عده اي را حفظ کند .

آن حضرت ،  چهارصد نفر از مردم مظلوم مدینه را با اهـل و عیالشـان بـه همـرا خـود      :« زمخشري در ربیع االبرار نقل می کند 
و تا پایان کشتار و غارت سپاه مسلم ،آن ها را در پناه خود نگه داشت ، یکی از بانوان ..... در این مورد می  آورد و به آنها پناه داد

سوگند به خدا من در قتل و غارت مسلم بن عقبه حتی در کنار پدر و مادرم در آسایش نبودم آن گونه کـه در سـایه ي   :«گوید 
( انوار البهیـه شـیخ عبـاس قمـی و ترجمـه سـید محمـد صـحفی          »سایش بودم.این مرد بزرگوار و شریف (امام سجاد (ع)) در ا

  )157 انتشارات اسالمیه صفحه ي

(سـیره ي  بدیهی است که این امنیت از سوي امام (ع) خود نتیجه ي تـدابیر سـنجیده و شایسـته ي امـام در آن شـرایط بـود .       
  محمدي اشتهاردي نشر مطهر) 408-409چهارده معصوم صفحه 

  به خانواده مروان بن حکم   (ع) دن امام سجادپناه دا

یکی دیگر از اقدامات امام سجاد (ع) که بعدها نتایج و فواید آن به سود شیعه و رهبري امام سجاد (ع) رقم خورد پنـاه دادن بـه   
خانواده مروان بن حکم در قیام مدینه بود . مروان بن حکم که فرمانـدار یزیـد و بنـی امیـه در مدینـه بـود زمـانی کـه شـورش          

وسط اهل مدینه از شهر بیرون شد مـروان بـن حکـم کـه ابـن عمـر را مالقـات کـرد از او         مردممدینه بر ضد یزید شکل گرفت ت
خواست که زوجه اش را نزد او پنهانکند ابن عمر از این کار خودداري کرد و نپذیرفت اما بعـد در ایـن بـاره بـا امـام سـجاد (ع)       

ود عایشه دختر عثمان بن عفان و بقیه اهـل خانـه را   مذاکره کرد و امام به او اجازه داد که به خانواده اش پناه دهد سپس زن خ
(زنـدگی رهبـران اسـالم    به خانه آنحضرت فرستاد و آن حضرت نیز خانواده او را از جانب خوداز مدینه به مکانی دیگر فرسـتاد .  

فـی معرفـه    (اال رشـاد  ترجمه انوارالبهیه ، شیخ عباس قمی و ترجمه سید محمد صحفی انتشارات اسـالمیه )  106-107صفحه 
ـ  ه حجج اهللا علی العباد ،محمد بن محمد بن نعمان ملقب به شیخ مفید ترجمه حاج سید هاشم رسولی محالتی ، انتشارات علمی

  اسالمیه )

  فضاي اختناق و تدابیر سنجیده

  احترام عبدالملک به امام

سال طول کشـید  عبـدالملک    21که مدت بیشترین دوران امامت امام سجاد (ع) مصادف بود با دوران خالفت عبدالملک مروان 
 20از طرف او مـدت   "حجاج بن یوسف خونخوار بی نظیر تاریخ "از طاغوت هاي بسیار خون آشام و بی رحم بود ؛  تاآن جا که 

 سال حاکم عراق بود که در این دوران جنایت هاي هولناکی را نسبت به مسلمانان و شیعیان انجـام داد . امـام در ایـن دوران بـا    
تدابیر بسیار سنجیده توانست تعداد بسیار معدودي از یاران قابل اتکا خود را حراست و همین طور مقـدمات الزم را بـراي ادامـه    
مبارزات سیاسی در قالب تقیه ادامه داده و از این شرایط بتواند در قالب تقیه و در عین سازش نسبی با حکومت اقتدار و هیبـت  



 

عبدالملک بـه امـام در   لک را به احترام نسبت به خود وادارد از جمله این موارد می توان به احترام سیاسی خود را حفظ و عبدالم
یاز عواملی که باعث این احتـرام از جانـب عبـدالملک شـد     ه امام توجهی به او نمی کند . یکمراسم حج اشاره کرد با وجود این ک

مروان مبنی بر پناه  دادن به او وخانواده اش داشت که امام در واقـع  نسبت به درخواست » حرّه«موضعیبود که امام در واقعه ي 
با این اقدام زمینه اي فراهم ساخت که عبـدالملک مـروان در طـول خالفـتش بـه خـاطر ایـن جـوانمردي امـام هموارهخـود را           

م سـجاد، محمدرضـا   جهـاد امـا   -نشر مطهر 417(سیره ي چهارده معصوم محمد محمدي اشتهاردي صفحه  سپاسگزار او بداند .
  ) 236حسینی جاللی صفحه 

  مشاوره عبدالملک با امام سجاد (ع) براي حل مشکل سیاسی  

قیصر پادشاه قدرتمند روم در ضمن نامه اي به عبدالملک او را تهدید کرد که با صد هزار لشـکر او را سـرکوب کنـد عبـدالملک     
نامـه اي نوشـت و از    )عـراق کـه در آن هنگـام در حجـاز بـود      اسـتاندارش در (پس از دریافت این نامه براي حجاج بـن یوسـف   

  اوخواست چگونگی پاسخ به قیصر روم را از امام سجاد (ع) بپرسد تا با نوشتن آن قیصر روم را به وحشت بیاندازد .

  امام به او فرمود : در جواب قیصر روم چنین بنویسد :

ر به ان نظر می کند و هیچ لحظه اي نیست مگر این که خداونـد در  براي خدا لوح محفوظی است که خدا در هر روز سیصد با «
و مـن  چـه بخواهـد انجـام مـی دهـد      آنآن لحظه ،  افرادي را می میراند و زنده می کند  ، ذلیل می نماید و عزت می بخشـد و  

ر روم توسـط عبـدالملک   همـین مطلـب در پاسـخ قیصـ    .» امیدورام که خداوند در یکی از این لحظه ها شر تو را از مـا بـاز دارد   
مخزن گفتار مقام نبوت نشأت نگرفتـه اسـت   از فرستاده شد . وقتی قیصر آن نامه را خواند ،  وحشت زده گفت : این مطلب جز 

  )418(سیره ي چهارده معصوم محمد محمدي اشتهاردي صفحه .

  پاسخ شدید امام سجاد (ع) به درخواست عبدالملک  

و از او یر رسول خدا در نزد امام سجاد (ع) است توسط شخصـی بـه آن حضـرت پیـام داد     چون عبدالملک خبردار شد که شمش
در خواست عبدالملک را رد کـرد . سـپس عبـدالملک نامـه اي بـراي آن       (ع) خواست که آن شمشیر را به او ببخشد . امامسجاد

  داد .حضرت نوشت و او را به شدت تهدید کرد . . . و به قطع حقوق از بیت المال هشدار 

  امام در پاسخ بعد از حمد و ثنا نوشت :

آن راهی که خداوند متعال براي پرهیزکاران ضمانت فرموده که آن چه مایه ي رنجش و ناگواري آن هاست ؛  رهایی بخشد و از 
نـدارد (حـج آیـه    خداوند هیچ خیانتکار کفرانکننده اي را دوسـت  «یآن ها را برساند و خداوند می فرماید : گمان نمی برند ،  روز

  ) 419. (سیره ي چهارده معصوم محمد محمدي اشتهاردي صفحه ) بنگر که کدام یک از ما بیشتر مشمول این آیه هستیم38

  شکوه و هیبت امام در حج و بی اعتنایی امام نسبت به هشام 

را اسـتالم کنـد کـه بـر اثـر      هشام بن عبدالملک ولیعهد در دوران خالفت پدرش به حج رفته بود ومی خواست که حجراالسـود  
ازدحام جمعیت نتوانست این کار را انجام دهد بنابراین بر روي منبري که برایش قرار داده بودند نشسـت در همـین حـال امـام     
ناگهان وارد شد و بالفاصله به طواف پرداخت و زمانی که به جایگاه حجراالسود رسید مردم به خاطر هیبت و شکوه او کنار رفته 

به راحتی حجر را استالم نمود یکی از شامیان که شکوه و هیبت امام و بی اعتنایی او را به هشام می دید از هشام پرسـید   و امام
راه را برایش باز می کنند او کیست ؟ در پاسـخ بـراي اینکـه شـامیان بـه       وکه این مرد کیست که مردم به او احترام می گذارند 

و سپس به سرودن قصیده اي نغز و معروف در معرفی امام و فضایل او پرداخت که نمی شناسد امام تمایل پیدا نکنند گفت او را 
آوازه ي این قصیده در مدح امام سجاد توسط حاجیانی که در آن جا حضور داشتند به نقاط مختلف رسـید و ایـن بـی اعتنـایی     



 

رور او برخورده و او را به خشم می آورد بـه حـدي   امام به شکوه ظاهري هشام و نادیده گرفتن او توسط مردم به خودخواهی و غ
تحقیر و سپس به خاطر سرودن این شعر او را زنـدانی نمـود زیـرا ایـن شـعر را در چنـین        »رفضی«که هشام فرزدق را با عنوان 

(منتخب التـواریخ محمـدبن هاشـم بـن محمـد      موقعیتی که سبب انتشار آن توسط مردم می شد توهین به خالفت می دانست .
  ) 419-423سیره ي چهارده معصوم محمد محمدي اشتهاردي صفحه  362علی خراسانی انتشارات اسالمیه صفحه 

  مام به عالم درباري  اپند و نصیحت 

بر کسی پوشیده نیست که اگر ستمکاران کسانی را پیدا نکنند که در انجام ستمکاري ها وگناهان به ایشان یاري برسـانند ،  بـه   
ی یابند . امام درباه ي کسی که به خاطر مصیبت ها و ستم هایی که بر اهل بیت رسیده است ،  بیانی دارد اهداف خود دست نم

  که معنایش این است :  

مسئول این ستم ها تنها ستمکاران نیستند ،  بلکه کسانی که در رسانیدن ستم و دادن امکانات بـه سـتمکاران و زمینـه سـازي     
شریک اند و لذا در حدیثی از امام سـجاد (ع) آمـده اسـت :     ي آنانرده اند ،  نیز در جنایت هابراي حکومت آنان به ایشان کمکک

لذا امام سعی داشت کـه رژیـم تبهکـار را از    .» ستمکار و یاور او ونیز کسی که بدین ستم خشنود باشد به شریکان سه گانه اند «
کارهاي فاسد و ستم خود را به وسـیله  که حکومت،  مبلغانیونش حلقه زده بودند ؛ خلع کند ، سالح مبلغان دروغگویی کهپیرام

  ي آنان توجیه و در انظار مردم زیبا جلوه می داد و از این عالمان براي تأیید جنایت هاي خود ،  امضاء می گرفت .

تا از ارتباط بـا دربـار امـوي دسـت     به امویان را قانع سازد لذا امام ، با بهره گیري از تمامی ابزارها می کوشید که عالمان وابسته 
  بردارند تا بدین وسیله زمامداران ستم پیشه را از اشکال مشروعیت تهی کند . 

یکی از این افراد سرشناس دربار اموي محمدبن مسلم بن شهاب زهري است که همه یمردم در این باره اتفاق نظر دارنـد کـه او   
یس توصـیف  ال حدیثی او را به جعـل حـدیث و تـدل   وي جوایزي از امویان دریافت کرده و بسیاري از رجیک عالم درباري است 

  کرده اند .

شیوه هاي مختلفی براي هدایت او به کار گرفت که کارسـاز نبـود   کند براي اینکه حجت را بر زهري تمام (ع) امام زین العابدین 
خطرات ارتباط با دستگاه هاي ستمگر هشـدار داده و تمـامی اهـداف زهـري را در     و سرانجام با نوشتن نامه اي پندآموز و تند از 

قالب آن نامه بیان می دارد این نامه را شیعه و سنی نقل کرده اند که به جهت اختصار از توضیح کامل نامه صرف نظر می کنیم 
جهـاد   -85-86جواد محدثیصـفحه  تاریخ سیاسی ائمه  -424-425(سیره ي چهارده معصوم محمد محمدي اشتهاردي صفحه .

  ) 265-266امام سجاد محمدرضا حسینی صفحه 

  شرایط دشوار سیاسی  

  توکل در شرایط دشوار سیاسی  

عبداهللا بن زیبر از دشمنان پر کینه ي خاندان رسالت بود ،  او در زمان یزید ،  با او بیعت نکرد و در مکه مـردم را بـه بیعـت بـا     
. هنگامی کـه مـروان در شـام پـس از مـرگ معاویـه ي اصـغر ،          افراشتحکومت یزید را بر  بات خود دعوت کرد و پرچم مخالف

ادعاي خالفت کرد ،  مردم شام به او بیعت کردند . در نتیجه جامعه ي اسالمی در یک زمان داراي دو خلیفـه گردیـد ؛  خلیفـه    
و خلیفه ي دیگـري بـه نـام مـروان کـه بـر شـام و مصـر         اي به نام عبداهللا بن زبیر که بر حجاز و یمن و عراق حکومت می کرد 

هرگز عبداهللا بن زبیر را تأیید نکرد ، بلکه مخالفت خود را با او آشکار نمود ،  ولـی از تسـلط او    حکومت می کرد . امام سجاد (ع)
خانـدان نبـوت و شـیعیان    بر همه ي سرزمین حجاز نگران بودو در این باره می اندیشید که مبادا او بر مدینه مسلط گردد و بـه  

آسیب برساند که در این باره روایتی به نقل از ابوحمزه ثمالی از امام سجاد (ع) نقل شده که در طی این روایـت اهمیـت مسـئله    



 

بیان می دارد که می توان در پرتو توکل به خدا ،  مقاومت کرده و بـا اتکـا بـر ذات احـدیت ،      سیاسی توکل را در شرایط سخت 
(االرشـاد فـی معرفـه حجـج اهللا علـی       )410-411(سیره ي چهارده معصـوم محمـدي اشـتهاردي صـفحه     سامان داد .کارها را 

العباد،محمد بن النعمان ملقب به شیخ مفید ، ترجمه رسولی محالتی انتشارات علمی148 147ص 1ه ج ه اسالمی(  

  چرا امام قیام مسلحانه نکرد 

ختی کـه  که جهـاد را بـه خـاطر سـ    با امام سجاد (ع) مالقات کرد و به او عرض نمود در مسیر حج  "عباد بصري"شخصی به نام 
ه حج وآسایشی که دارد پرداخته اي ، با اینکه خداوند (در قرآن مجاهدان را سـتوده اسـت و مـی    بآن  دارد رها کرده اي و به جا

باشد (از این رو کـه ) در   برابرش) بهشت براي آن ها ه (درفرماید : خداوند از مومنان ،  جانها و اموالشان را خریداري می کند ک
  »11توبه /«راه خدا پیکار می کنند ؛  می کشند و کشته می شوند ،  این وعده ي حقی است بر او 

هرگاه افرادي که داراي چنان صفتی (که در این آیه آمده ) باشند دیدیم ، جهاد همراه آن هـا  «امام سجاد (ع) در پاسخ فرمود : 
  )416(سیره ي چهارده معصوم محمدي اشتهاردي صفحه ج بهتر خواهد بود . از ح

  بازسازي نیروهاي شیعه توسط امام  

(ع) و یـارانش در شـدیدترین شـرایط     دوران بعد از شهادت امام حسین (ع) به خصوص در عصر حکومت عبدالملک امام سـجاد 
به طوري که به اعمـال خشـونت    ندسوي دستگاه حکومتی بود سیاسی و پیچیده ترین دوران اجتماعی به خاطر خفقان شدید از

نفر از یاران مخلـص   4و ایجاد رعب و وحشت مانع از تجمع افراد جامعه پیرامون امام شوند به طوري که بعد از واقعه کربال تنها 
بداهللا انصاري بـا امـام ماندنـد    ـ جابربن ع4یر بن مطعم جبـ 3ـ یحیی بن بم طویل 2ـ ابوخالد کایلی 1و فداکار امام به نام هاي 

این یاران افـزود و نسـلی مقـاوم از انسـان هـاي      امام در این شرایط توانست با خلق تدابیر متناسب و سنجیده به تدریج بر تعداد
(سیره ي چهـارده  ایمانو اخالص اسالمی مسلح و به الگویی براي نسل بعد شیعیان مبدل گردند . ، مومن تربیت کند که به علوم

  )415-416عصوم محمدي اشتهاردي صفحه م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  نتیجه :

امام سجاد (ع) به عنوان با زمانده ي آل رسول و پرچم دار شـهداي  براي به بار نشستن بذر علوم ـ اخالق ـ سیاست ـ زهد و . . .    
شرایط ممکن مقام امامت را تثبیـت کـرده و   واقعه ي عظیم کربال توانست با تدابیر سنجیده و اتخاذ بهترین روش ها در بدترین 

کشتی حیات شیعه را به ساحل نجات برساند تا موجب زنده شدن دوباره ي  روح اسالمی و بیداري سیاسی مسلمانان گردیـد و  
بـار  صفوف آنان را استوار سازد مواضع اخالقی ،  روشن ،  شجاعانه و ثابت و استوار امام در شرایط سیاسی سبب شد که شیعیان 

دیگر از نو گرد هم آیند و نیروهاي هدر رفته را باز گرداند و این تالش ها بر پایه هاي محکمی که هیچ گونه تحریفـی در آن راه  
. آل محمـد  نداشته باشد ،  بنیاد نهاده شود تا با دستان امام معصوم و به ویژه امام بـاقر (ع) و امـام صـادق (ع) زمینـی شایسـته     

  ایجاد گردد . 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  منابع

  1381تاریخ سیاسی ائمه/ جواد محدثی/ انتشارات مدرسه برهان چاپ سوم:  -1

  1375سیره عملی اهل بیت/ سید کاظم رافع ناشر: موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی فیض کاشانی/ چاپ ششم: -2

هـاد االمـام السـجاد (ع) چـاپ دوم:     جهاد امام سجاد (ع) محمدرضا حسینی جاللی؛ ترجمعه ي موسی دانش عنوان اصلی ج -3
سـید جـالل قیـامی میـر      -چاپ و صحافی: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي ویراستاران: حمیدرضـا شـیخی  1388

  حسینی

  اعالم الوري با اعالم الهدي/ طبرسی/ ترجمه عزیز اله عطاردي انتشارات کتابفروشی اسالمیه   -4

  _خراسانی ناشر: انتشارات اسالمیهمنتخب التواریخ/ حاج محمد بن هاشم بن محمد علی  -5

  1376⁄جعفریان ناشر ؛ انتشارات انصاریان چاپ اول ⁄حیات فکري و سیاسی امامان شیعه -6

 ⁄محمد بن النعمان ملقب به شیخ مفید ترجمه؛ حاج سید هاشم رسولی محالتی  ⁄االرشاد فی معرفه حجج اهللا علی العباد  -7
انتشارات علمی1ه ج ه اسالمی  

8- انتشارات کتابفروشی   ⁄نگارش آقاي سید محمد صحفی  ⁄حاج شیخ عباس قمی ⁄ه زندگی رهبران اسالم ترجمه انوار البهی
1360ه چاب اسالمی  
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