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چکیده 

بعــد از واقعــۀ  کربــال، امــام علــی بــن الحســینg تحــت نظــر و هــدف ســوء ظن امویــان بــود. از ایــن رو، در 
نــگاه اول بــه نظــر می رســد امــام بــا التــزام بــه اصــل تقیــه، از مبــارزه بــا طاغــوت به کلــی دســت کشــیده 
ــا دقــت نظــر در ســیرۀ ایشــان روشــن می شــود کــه نه تنهــا آن حضــرت در اوضــاع تهدیــد و  باشــد، امــا ب
ســرکوب، از مبــارزه بــا حاکمیــت متغلــِب امویــان دســت برنداشــت، بلکــه بایــد از ایشــان به عنــوان »باعــث 

الســالم ِمــن َجدیــد« نــام بــرد. بــر ایــن اســاس، دو پرســش بایســته تأمــل اســت:  

ــه  ــارزه علی ــرای مب ــه، از چــه روشــی ب 1. امــام ســجادg پــس از بازگشــت از اســارت و اقامــت در مدین
ــان ســود جســت؟ اموی

2. امام سجادg در پی طرح و احیای کدام مفاهیم دینی و سیاسی بوده است؟

    یافته هــای ایــن مقالــه بــر اســاس شــیوۀ توصیفی تحلیلــی حاکــی اســت کــه امــام پــس از پایــان اســارت 
ــد و کوشــید  ــان، در پوشــش تقیــه، روش دعــا و شــعر را برگزی ــرای مبــارزه ضــد اموی و اقامــت در مدینــه ب
مســائل دینــی و سیاســی خاصــی همچــون معادگرایــی، امامــت و رســالت امــام، منزلــت امــام، غصــب 
خالفــت، ابــالغ پیــام کربــال و اضطــرار خویــش را طــرح و بازتولیــد کنــد. امــام کوشــید از رهگــذر مبــارزه 

منفــی، یعنــی بیــدار کــردن مــردم و اهتمــام بــر رســوایی باطــل، حقیقــت را نمایــان ســازد. 

کلیدواژه ها:  امام سجادg، مبارزۀ سیاسی، دعا، شعر، مفاهیم دینی سیاسی.
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1. مقدمه

بــا شــهادت حســین بــن علــیg، رســالت امامــت بــر اســاس نــص نبــوی بــر عهــدۀ علــی بــن 
الحســینg نهــاده شــد)المفید،1413ق.»الف«: 138(؛ از ایــن رو نه تنهــا پیگیــری جریــان 
مبــارزه نیــاکاِن معصــوم امــام ســجادg در تــالش بــرای اســتقرار حــق از وظایــف ایشــان تلقــی 
می شــد، بلکــه مســئولیت خطیــر ابــالغ پیــام کربــال و بــه جریــان انداختــن خون شــهید کربــال، در 
رگ هــای تاریــخ از َاهــم تکالیــف امــام بــود. بــا وجــود ایــن، در نــگاه اول دو مســئله کامــاًل اساســی، 
کناره گیــری امــام ســجاد را از مبــارزه سیاســی بــه ذهــن متبــادر می ســازد: نخســت اینکــه بعــد 
از واقعــه  کربــال، امــام تحــت نظــر و مــورد ســوء ظــن شــدید امویــان بــود. از ایــن رو مبــارزۀ سیاســی 
ــه  ــان ب ــزام ایش ــام، الت ــای ام ــر گرفتن ه ــر نظ ــن زی ــی همی ــد. دوم، در پ ــر می رس ــن به نظ ناممک
اصــل تقیــه ضــروری می نمــود کــه در نتیجــۀ آن، امــام ناگزیــر بایــد دســت از مبــارزه می کشــید.

ــاع  ــِت اوض ــرت وخام ــه آن حض ــود ک ــوار ب ــدی دش ــی به ح ــارزۀ سیاس ــام در مب ــرایط ام     ش
ــه در  ــرائیل ک ــد بنی اس ــی همانن ــرایط فعل ــا در ش ــرد: م ــل می ک ــن تحلی ــود را چنی ــت خ معیش
حاکمیــت فرعــون بــه رنــج و مصیبــت مبتــال بودنــد، گرفتاریــم. مردانمــان را می کشــند و زنانمــان را 
باقــی می گذارنــد و بــا ســّب جــد مــا علــی بــر ســر منابــر بــه دشــمنان مــا نزدیکــی می جویند1)ابــن 
ســعد،1410ق، ج5: 170؛ ســبط ابــن الجــوزی،1426ق، ج2: 398(. امــام در مقــام التــزام بــه 
تقیــه، ناگزیــر از شــرکت در نمــاز جمعــه حاکمــان جــور بــود، امــا خــود را بــریء الذمــه نمی دانســت 

و نمــاز ظهــر خــود را اعــاده می نمود)القاضــی نعمــان، ج1: 182(. 

    بــا عنایــت بــه آنچــه گذشــت روشــن می شــود کــه امــام ســجاد در وضعیتــی به غایــت حســاس 
و خطیــر قــرار داشــت. گرچــه در نــگاه اول ممکــن اســت چنیــن به نظــر برســد کــه امــام در انــزوا، 
ــا تدقیــق در حیــات ایشــان روشــن می شــود کــه  ــده باشــد، امــا ب ــه تعبــد و تهجــد گذران روزگار ب
نه تنهــا امــام در شــرایط تهدیــد و ســرکوب، از مبــارزه بــا حاکمیــت متغلِب امویان دســت برنداشــت، 
ــی،1409ق، ج1: 77(.  ــام برد)العامل ــد« ن ــن َجدی ــالم ِم ــث الس ــه »باع ــان ب ــد از ایش ــه بای بلک

1. »أصبحنا فی قومنا بمنزلۀ بنی اسرائیل فی آل فرعون یذبحون أبناءهم و یستحیون نساءهم، و أصبح شیخنا و سیدنا یتقّرب إلی 
عّدونا بشتمه أو سبه علی المنابر«)ابن سعد،1410ق، ج5 :170؛ سبط ابن الجوزی،1426ق، ج2: 398(.
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ایشــان کوشــید در تنگنــای واقعیــت التــزام بــه تقیــه و هــدف مبــارزه  سیاســی، نه تنهــا تمامیــت 
تفکــر شــیعی را بــا ســپر تقیــه حفــظ نمایــد، بلکــه در میــان مســلمانان حضــوری بیدارگــر و مؤثــر 
داشــته باشــد. بــر ایــن اســاس، پیــش کشــیدن دو پرســش زیــر شایســته کاوش تاریخــی اســت کــه 

پژوهــش پیــش  رو ســعی دارد بــه شــیوۀ توصیفی تحلیلــی بــه آن پاســخ گویــد: 

ــه  ــارزه علی ــرای مب ــی ب ــه روش ــه، از چ ــت در مدین ــارت و اقام ــان اس ــس از پای ــجاد پ ــام س 1. ام
ــت؟ ــود جس ــان س اموی

2. امام سجاد در پی طرح و احیای کدام مفاهیم دینی و سیاسی بوده است؟

    بــا توجــه بــه آنچــه در بیــان مســئله ذکــر شــد و دقــت نظــر در مطالعــات اخیــری کــه در زمینــه  
بررســی حیــات زندگــی امــام ســجاد صــورت گرفته اســت، روشــن می شــود کمتــر پژوهشــی تالش 
امــام ســجاد را در طــرح مســائل سیاســی دینی از رهگــذر دعا و شــعر در مــواردی نظیــر معادگرایی، 
امامــت، منزلــت امــام، َغصــب خالفــت، ابــالغ پیــام کربــال و اضطــرار خویــش بررســی کرده اســت. 
بــا  وجــود ایــن، می تــوان از میــان مهم تریــن کتــب و مقــاالت پژوهشــی معاصــر کــه نیم نگاهــی بــه 

مطالعــۀ چگونگــی مبــارزۀ سیاســی امــام ســجاد داشــته اند، بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

    فــی رحــاب أئمــة أهــل البیــت: ســید محســن امیــن )1412ق( در ایــن مجموعــۀ گران ســنگ 
بــه زندگــی ائمــه معصومیــنb پرداختــه اســت. وی در خصــوص مبــارزۀ سیاســی امــام ســجاد 
g علیــه امویــان حرفــی بــه  میــان نیــاورده، به صــورت گــذرا بــه فصاحــت، شــجاعت و ســوگواری 
ایشــان، آن هــم نــه به عنــوان معرفــی روش مقابلــه  آن حضــرت بــا بنی امیــه، اشــاره کــرده اســت. 
حیــاة المــام زیــن العابدیــن، دراســة و تحلیــل: نوشــته  باقــر شــریف القرشــی)1409ق( اســت. 
ارزش پژوهش هــای علمــی قرشــی در حــوزۀ تاریــخ تشــیع بــر کســی پوشــیده نیســت. ایشــان در 
جلــد دوم ایــن کتــاب ذیــل عنــوان کلــی »عصــر المــام« بــه بررســی موضع گیری هــای امــام در 
برابــر جریــان حاکــم می پــردازد، امــا مطلــوب مــا را در طــرح مســائل دینی سیاســی توســط امــام 
در جامعــه تأمیــن نکــرده اســت. المــام الســجاد ِجهــاد و أمجــاد: اثــر حســین الحاج حســن)بی تا( 
 g تحقیقــی اســت ارزنــده کــه برنــدۀ جایــزۀ مســابقه تألیفــات علمــی بــا موضــوع امــام ســجاد ،
ــه بررســی موضع گیری هــای ایشــان در  اســت. وی در دو محــوِر حیــات سیاســی و ســیرۀ  امــام ب
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برابــر جریــان حاکــم پرداختــه اســت. به نظــر می رســد نویســنده در تألیف خویــش از دســتاوردهای 
تحقیقــی القرشــی تأثیــر پذیرفتــه باشــد؛ از ایــن رو در طــرح مســائل دینی سیاســی توســط امــام، 
عمیــق نشــده اســت. التاریــخ الســالمی، دروس و عبــر: نوشــتۀ  محمــد تقــی مّدرســی)1425ق(، 
نگارنــده در بررســی تــالش ظلم ســتیزی امــام در مبــارزه بــا امویــان، بــر ایــن بــاور اســت کــه امــام 
ــا در  ــازد، ام ــدار س ــم بی ــی از ظل ــه را در رهای ــید جامع ــه، کوش ــت در جامع ــدن روح دیان ــا دمی ب
اینکــه امــام بــه طــرح چــه مفاهیمــی همــت گمــارده اســت، نپرداختــه اســت. امــام ســجاد جمــال 
نیایشــگران: نــگارش احمــد ترابــی)1373(، پژوهشــی دقیــق در خصــوص حیــات امــام اســت. در 
فصــول پنج گانــه کتــاب گهــگاه بــه شــیوۀ امــام در افشــاگری علیــه حاکمــان ناصالــح پرداختــه، 
امــا مبــارزۀ منفــی امــام را به صــورت منســجم بررســی نکــرده اســت. زندگانــی علــی بــن الحســین: 
تألیــف ســید جعفــر شــهیدی)1371(، اثــری روان و نیکوســت، امــا شــهیدی بــه تبییــن مبســوط 
ــیعه: از  ــان ش ــی امام ــری سیاس ــات فک ــت. حی ــه اس ــام نپرداخت ــی ام ــارزه سیاس ــای مب روش ه
رســول جعفریــان)1390(. نگارنــده در معرفــی مســائل دینی سیاســی مــورد توجــه امــام در رونــد 
مبــارزه سیاســی، تنهــا بــه دو مســئله توحیــد و امامــت توجــه کــرده و بــه دیگــر مســائل طــرح شــده 

توســط امــام توجــه نکــرده اســت. 

    در حـوزۀ مقـاالت پژوهشـِی، می تـوان از مقالـة المام السـجاد باعث السـالم ِمن جدیـد نام برد 
کـه در جلـد نخسـت کتاب دراسـات و بحوث فـی التاریخ و السـالم: اثر سـیدجعفر مرتضی عاملی 
)1409ق( چاپ شـده اسـت. سـیدجعفر در این مقاله به صورت مختصر به تحلیل عالمانه  اوضاع 
سیاسـی اجتماعـی عصـر امـام می پـردازد و در نهایـت، تالش آن حضـرت در احیای مجدد اسـالم 
را معـادل تـالش رسـول خـدا    در تبلیـغ اسـالم ارزیابـی می نمایـد. بـا وجود این، سـیدمرتضی 
از مفاهیـم دینـی و سیاسـی کـه امـام در مبـارزه خود احیـا کرد، بحثی به میان نکشـیده اسـت. در 
همیـن زمینـه، مقالـه ای از ُکلبرگ با عنـوان امام علی بن الحسـین، زین العابدیـن در کتاب تصویر 
امامـان شـیعه در دائرة المعـارف اسـالم )1385( نیـز قابـل ذکـر اسـت کـه سیاسـت آن حضـرت را 
پـس از واقعـه عاشـورا مبتنـی بـر سـکوت و روابط مسـالمت آمیز و دوسـتانه با خلفـای اموی تحلیل 
می نمایـد کـه در تضـاد بـا نوشـتار حاضر اسـت. ضعف ایـن مقالـه را می تـوان تکیه بر مصـادر اهل 

سـنت و توجه نکـردن به آثار علمای شـیعه دانسـت. 
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2. یافته های تحقیق

   قبــل از بررســی تــالش امــام ســجاد در طــرح و احیــای مفاهیــم دینی سیاســی در روش دعــا و 
شــعر در مقــام مبــارزۀ سیاســی علیــه حاکمیــت بنی امیه، ضــروری می نمایــد در بررســی چگونگی 
اوضــاع اجتماعــی، فرهنگــی و مذهبــی پیــش روی امــام نیــز تأملــی مختصــر داشــته باشــیم تــا 

اهمیــت و ارزش بیدارگــری دینــی و سیاســی امــام بهتــر روشــن شــود.

g2-1. اوضاع اجتماعی، فرهنگی و مذهبی پیش روی امام

پــس از شــهادت امــام حســین، یکــی از نخســتین حیرت هــا در درون جامعــه شــیعی رخ نمــود. 
ــتند)نوبختی،  ــنت پیوس ــل س ــه اه ــرت ب ــن حی ــۀ همی ــروه در نتیج ــن گ ــی از ای ــش اعظم بخ
1355ق: 26(، امــا بخشــی دیگــر همچنــان در جریــان شــیعی ماندنــد، هرچنــد در ایــن بخــش بر 
ســر جانشــینی امــام حســین انشــعاب رخ داد و گروهــی بــه امامــت محمــد بــن حنفیــه و از آن پس 
فرزنــد او گرویدنــد. گروهــی از اســتمرار امامــت در نســل امام حســین طرفــداری کردند و شــیعه ای 
را کــه بعدهــا زیدیــه و نیــز اثنــا  عشــر از آن میــان برخاســت تــداوم بخشــیدند و گروهــی دیگــر هــم 

توقــف کردند)همــان: 54(.

    امــام ســجاد بعــد از کشــتار مــردم مدینــه در واقعــه  َحــّره، در ســاحت اجتمــاع بــا فضایــی روبــه رو 
شــد کــه روشــن ترین نشــان آن چیــزی جز برپایــی مجالــس رقــص و آواز  به خوانندگی مشــهورترین 
ــن: 29؛  ــاج حس ــزار می گردید)الح ــط برگ ــل مختل ــن محاف ــا ای ــود و بس ــرد نب ــران زن و م خنیاگ
فــّروخ،2006، ج1: 355(. مجالــس بــزم و طــرب در مدینــه النبــی به میزانــی گســترش یافــت کــه 
ایــن شــهر، مرکــزی بــرای رقاصــان و آوازخوانــان زن و مــرد از شــهرهای مختلــف گردیــد؛ آن گونه که 
ابویوســف القاضــی آنــان را ســرزنش نمود)ابــن عبــد َرّبــه،1407ق، ج7: 12(؛ از ایــن رو در مدینــه 
نــه عاِلــم آنــان و نــه پارســای ایشــان از آن روی گــردان نبود)ابوالفــرج الصفهانــی،1415ق، ج8: 

379( و تــو گویــی مکــه و مدینــه را بــرای غنــا ســاخته بودند)ضیــف، 1963ق، ج2: 347(.

    بــه نظــر می رســد وضعیــت هنجارشکســتۀ جامعــۀ مدینــه برآینــد دو موضــوع اســت: نخســت، 
می تــوان گفــت پرداختــن مــردم مدینــه بدیــن منکــرات بــدان جهــت بــود کــه آنــان می خواســتند 
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خــود را از رنــج درون کــه زاییــدۀ تجــاوز شــامیان بــه نوامیس شــان بــود یــا از آنچــه در پیرامون شــان 
می گذشــت بی خبــر نگه دارند)شــهیدی،1371: 103(؛ دوم، دور از نظــر نیســت کــه هــدف 
ــا  ــاری و غن ــترش باده گس ــوان و گس ــوان آوازه خ ــرکان ج ــردن دخت ــیل ک ــان از گس ــی اموی اساس
در مدینــه النبــی، و تقبــل پرداخــت هزینــۀ صنــف مطربــان و اهــدای جوایــز بــه ایشــان از بیــت 
ــان از  ــه ایــن محافــل و دور ســاختن آن ــان ب المــال اســالم، ســرگرم نمــودن مــردم خصوصــًا جوان
ــّروخ،2006،  ــا: 28،31؛ ف ــن، بی ت ــاج حس ــت بود)الح ــی و خالف ــائل سیاس ــه مس ــن ب پرداخت
ج1: 354(. تحلیــل دقیــق مردم شناســانه  امــام ســجاد از حجازیــان بــا تعبیــر »در مکــه و مدینــه 
بیســت نفــر وجــود ندارنــد کــه مــا را دوســت داشــته باشــند«)ثقفی کوفــی،1410ق، ج2: 393؛ 
ــان  ــوب حجازی ــذب قل ــان در ج ــت اموی ــه سیاس ــر ب ــد،1404ق، ج4: 104(، ناظ ــن ابی الحدی اب
ــان به وســیلۀ صدقــات دریافتــی و فروپاشــیدگی  ــا ارتقــای معیشــت دنیــوی آن هــوادار خویــش ب

ــد. ــاد برده ان ــان دارد کــه زندگــی اخــروی را از ی نظــام اعتقــادی اخالقــی آن

ــار  ــز دور از انتظ ــعر نی ــات و ش ــِی ادبی ــاط اخالق ــادی، انحط ــام اعتق ــاط نظ ــی انحط     در پ
نبــود. شــعر در عصــر امــوی در ُاســلوب و بســیاری از مفاهیــم خویــش بــه شــعر دوران جاهلــی 
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــات حزب ــت تعصب ــت سیاس ــه در خدم ــه ک ــت. آن گون ــی یاف ــباهت فراوان ش
ادبیــات  مصادیــق  از  روایت گویی)داستان ُســرایی(  و  ّتَرّســل)نامه نگاری(  خطابــه،  شــعر، 
دوران بنی امیــه بــود. روشــن شــد کــه شــعر و خطابــه تــا حــد زیــادی در فضــای جاهلــی باقــی 
مانــد، ّترّســل دوران نوگرایــی و تعییــن کــم و کیــف خــود را ســپری می کــرد و داستان ُســرایی 
نیــز بیشــتر در خدمــت نقــل اخبــار دوران جاهلیــت قــرار داشــت. در میــان مصادیــق ادبیــات 
ــن گســتره  ســخن پردازی را  ــی و پهن تری دوران امــوی، شــعر، برجســته ترین فــن از فنــون ادب

ــّروخ، 2006، ج1: 360(.  ــاص داده بود)ف ــود اختص ــه خ ب

ــا  ــردان ب ــان و م ــاط زن ــتی و ارتب ــۀ دوس ــه، مای ــرب در مدین ــزم و ط ــس ب ــام، مجال ــر ام     در عص
ــان، در وصــف ایشــان شــعر ســرودند)همان:  ــه خواســت زن یکدیگــر شــد. درنتیجــه، شــاعران ب
ــی اســالم باشــد، در خدمــت هوس هــای  355(. شــعر بیــش از آن کــه در خدمــت اخــالق متعال
نفســانی قــرار گرفــت. در شــام نیــز خلفــای امــوی بــا پرداخــت صله هــای هنگفــت بــه شــاعران، 
اندیشــه و زبان شــان را یکســره در اختیــار خــود داشــتند. بــرای نمونــه األحوص شــاعر دربــار اموی، 
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یک بــار از ایشــان صــد هــزار درهم)ابوالفــرج الصفهانــی،1415ق، ج9: 118( و بــاری دیگــر 10 
هــزار دینار)همــان: 8( وصــول کــرد. آن گونــه کــه خــود در شــعرش بیــان می کنــد ثــروت کالن وی 
نــه حاصــل تجــارت و نــه میــراث بــوده، بلکــه بخشــش امویــان بدوســت)همان(. األخطل نیــز دیگر 
شــاعر دربــار امــوی و شــاعر مخصــوص عبدالملــک بــن مــروان اســت کــه حجــاج بــن یوســف ثقفِی 

ســفاک را در قصیــدۀ »نــور أضــاء البــالد« ســتود)الحاج حســن، بی تــا: 27(. 

    در ایــن اوضــاع نابســامان اجتماعــی کــه امــام ِجهــادی طاقت فرســا بــرای اصــالح انحرافــات 
برآمــده، پیــش رو داشــت، ظهــور جریــان غلــو، بــر شــدت وخامــت اوضــاع افــزود. جریــان غلــو بــا 
بیــان و انتشــار باورهــای خودســاخته، بــه دشــمنان و مخالفــان جریــان اعتدالــی شــیعه و به ویــژه 
امویــان بــرای تضعیــف موقعیــت امــام ســجاد بهانــه دادنــد تــا بــا طــرح عقایــد غــالت و انتســاب آن 
عقایــد بــه شــیعه، چهــرۀ شــیعه را زشــت و زننــده نشــان دهنــد و همــگان را از آن منزجــر و متنفــر 
ســازند. امــام ســجاد g بــه صراحــت از اینکــه جریــان غلــو، بهانــه بــه دســت دشــمنان اهــل البیت 
داده اســت پــرده برداشــت و  فرمــود: »افــراط در محبــت شــما نســبت بــه مــا، ســبب عیب جویــی از 

مــا شــده اســت«)المفید،1413ق »الــف«، ج2: 141(.

    در ایــن اوضــاع نابســامان اجتماعــی، فرهنگــی و مذهبــی کــه تمــام تــالش امویــان منحــرف 
ــور  ــود تص ــرایط موج ــه در ش ــه ک ــود، آن گون ــیع ب ــی تش ــان اعتدال ــلمانان از جری ــاختن مس س
نابــودی اســاس تشــیع می رفــت، ضــروری بــود کــه امــام فعالیــت تبلیغــی و ترویجــی اســالم را 
از نــو شــروع می کــرد و مــردم را بــه ســمت اهــل بیــت متمایــل می ســاخت، آن گونــه کــه در ایــن 
ِجهــاد بــه موفقیت هــای چشــمگیری دســت یافــت و اســالم را از نو احیــا کرد)العاملــی،1409ق، 

ج1: 85(. 

2-2. نمودها و روش های مبارزۀ سیاسی امام سجادg در مدینه

اگرچــه امــام پــس از پایــان اســارت و اقامــت در مدینــه، روزگاری را کــه نشــانۀ نرمــش و مــدارای 
ــنی،1410ق:  ــی،1409ق، ج1: 86؛ الحس ــروع کرد)العامل ــود، ش ــان ب ــا ایش ــوی ب ــای ام خلف
316؛ الحســینی الجاللــی،1413ق: 70؛ محمــد جعفــری،1374: 278(، اما حقیقت آن اســت 
کــه امویــان در نتیجــۀ فشــار افــکار عمومــی، صرفــًا از ظلــم آشــکار خــود به اهــل البیت صــرف نظر 
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کردند)األمیــن،1426ق: 328(. از ایــن رو امــام بــا التــزام کامــل بــه تقیــه2 کوشــید مبــارزۀ خویــش 
ــخت ترین  ــتیز، در س ــد ظلم  س ــک ُموح ــام ی ــام در مق ــد.3 ام ــامان ده ــعر س ــا و ش را در روش دع
شــرایط و بــا وجــود تمــام محدودیت هایــی کــه بنی امیــه بــرای ایشــان بــه وجــود آوردنــد، بــا آنکــه 
در ســاحت زندگــی اجتماعــی برایشــان راهــی جــز تمســک بــه اصــل تقیــه نبــود، دســت از مبــارزه 
نکشــید.4 بدیهــی اســت کــه شــیوۀ مبــارزه ایشــان به خاطــر اوضــاع و شــرایط موجــود، بــا شــیوه 
مبــارزه پــدر بزرگوارشــان متفــاوت باشــد. امــام ســجاد بــه شــیعیان آموخــت، زمانــی کــه در جهــاد با 
ظلــم و فســاد، شــرایط ســالح برداشــتن و جهــاد نمــودن مهیــا نیســت، بایــد بــا آگاه کــردن مــردم و 

تــالش بــرای رســوایی باطــل در راســتای اســتقرار حاکمیــت حــق بــر زمیــن کوشــید.

2-2-1. دعا

بی تردیــد دلدادگــی امــام در کثــرت مناجــات بــا ذات اقــدس حضــرت الــه، قبــل از هــر مقصــود 
ــُؤا بکــم رّبــی لــوال دعآُؤکم«)الفرقــان،  سیاســی، ریشــه در ُمحکمــات وحیانــی دارد: »ُقــل مــا َیعَب
ــن آن هــا، آمــوزش ادب و  77(. نیایش هــای امــام، اهــداف خاصــی را تحقــق بخشــیدند، بارزتری
روش ســخن گفتــن و تضــرع مردمــان بــا خــدای متعــال بــود. روشــن اســت یکــی از اهــداف امــام 
در انشــای ادعیــه، روشــنگری و بصیرت افزایــی سیاســی بــه خلــق خــدا بــود. امــام به عنــوان یــک 

2. ناگفته نماند که امام سجاد چنان به اصل تقیه پایبند بود که بعضی از محققان اهل سنت، امام را سنت ُگذار »تقیه« برای شیعیان 
معرفی می نمایند)النشار،1997، ج 2: 110( اما نظر این محقق، در خصوص اینکه امام سجاد را سنت ُگذار تقیه برای شیعیان 

می داند، نادرست است. چه افزون بر آنکه تقیه در سالیان نخست ظهور اسالم، در کالم وحی به عنوان یک اصل شناخته شد)النحل، 
106؛ آل عمران، 28(، پس از پایان حیات حضرت رسول، امیرالمؤمنین بیشترین سفارش را به شیعیان در خصوص مراعات اصل 

تقیه برای حفظ جان آنان نمود)نهج البالغه، خطبه: 57؛ بالذری،1417ق، ج2: 119(. 
3. ناگفته نماند که یکی از روش های مبارزه امام سجاد ضد بنی امیه در روش اهتمام آن حضرت به تصحیح و تعدیل آموزه های 

مکتبی بود. گرچه امام سجاد تعدیل و تصحیح اعتقادات مسلمانان به ویژه شیعیان را از نخستین و مهم ترین وظایف خود می دانست، 
 gچرا که ائمه به تمامی وصایای جّدشان رسول خدا پایبند بودند. از این رو امام سجاد نیز توصیه حضرت رسول به امام علی

در خصوص هدایت مردم در روز جنگ خیبر نصب العین قرار داده بود)ابن کثیر،1407ق، ج4: 185؛ ذهبی،1413ق، ج2: 407؛  
المقریزی،1420ق، ج11: 286(؛  اما اهمیت این موضوع برای امام به سبب ظهور جریان غلو در بطن تشیع و سوء استفاده امویان 

و مخالفان امام از افراط غالیان در تخریب و تضعیف تشیع، مضاعف شد. از این رو امام در واکنش به جریان غلو عراق، اوال به منظور 
تعدیل و تصحیح باورهای مکتبی و ثانیا خنثی ساختن تبلیغات امویان در تخریب مکتب علوی، کوشید جو تبلیغات غالیان را بشکند 

و از غلو به اعتدال وادارد )الجاحظ،1424ق، ج5: 241(.  
مصادر با اختالف لفظی اندکی، هشدار امام به غالت عراق و از اعتبار انداختن افراط آنان را چنین ضبط نموده اند: ای مردم عراق ما 

را بر اساس قانون اسالم دوست بدارید نه همچون دوست داشتن بتها، افراط شما مایه وهن ما گردید)المفید،1413ق»الف«، ج2: 
141؛ ذهبی، 1414ق، ج4: 390-380؛ ابن منظور، 1409ق، ج17: 242(.  امام همچنین گروهی از شیعیان را به یهودیان و نصاری 

تشبیه کرد که بر اثر محبت فراوان، ُعزیر و عیسی را پسر خدا دانستند)الکّشی،1404ق، ج1: 336(.  
4. برای نمونه امام در مقام التزام به تقیه، در نماز جمعه حاکمان جور شرکت می کرد اما خود را بریء الذمه نمی دانست، نماز ظهر 

خود را اعاده می نمود)القاضی نعمان، ج1: 182(.
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انقالبــی خداجــو، نه تنهــا از مبــارزه بــا طاغــوت و فســاد دســت برنداشــت، بلکــه بــا نیایش هایــی 
کــه دســتگاه حکومتــی نمی توانســت او را از آن هــا منــع کنــد، بــه مبــارزۀ منفــی کــه همــان آگاهی 

بخشــیدن بــه مــردم بــود، بــا امویــان پرداخت)المدرســی،1431ق: 65(.

    هنگامی کــه جامعــه دچــار انحراف شــد، روحیۀ رفاه طلبــی و دنیازدگی بر آن غلبه یافت و فســاد 
سیاســی، اخالقــی و اجتماعــی آن را محاصــره کــرد و از نظــر سیاســی هیــچ روزنــه ای بــرای تنفس 
وجــود نداشــت، امــام ســجاد توانســت از دعــا بــرای بیــان بخشــی از عقایــد خــود اســتفاده کنــد. با 
توجــه بــه تعابیــری کــه در مناجــات امــام وجــود دارد، می تــوان گفــت کــه مــردم می توانســتند از 

البــه الی ایــن تعبیــرات بــا مفاهیم سیاســی مد نظــر امــام آشــنا شــوند)جعفریان،1390: 319(. 

    دعاهــای مزبــور نه تنهــا در میــان شــیعیان، بلکــه در میــان اهــل ســنت نیــز وجــود داشــت)ابن 
ابی الحدیــد،1404ق، ج6:  187-178( و ایــن حاکــی از دو موضــوع اســت: نخســت، دعاهــای 
امــام در جامعــه آن روز نفــوذ کــرده بود)جعفریــان،1390: 319(؛ دوم، از یکســو بــا توجــه بــه ایــن 
کــه بــرای امــام، در اوضــاع تهدیــد و ســرکوب، کمتریــن مجــال تربیــت دینــِی مســلمانان از رهگــذر 
برپایــی مجالــس درس و بحــث وجــود نداشــت و از ســوی دیگــر مناجــات امــام در بیــن مســلمانان 
نفــوذ و انتشــار یافتــه بــود، می تــوان گفــت ایشــان در انجــام رســالت تربیتــِی خــود در حوزه هــای 
اخالقــی، اجتماعــی، سیاســی و روحانــی، نوعــی آمــوزش از راه دور را گنجانــد؛ به گونــه ای کــه این 

نــوع آمــوزش نیــز بــه  نوبــۀ خــود در راســتای مبــارزۀ منفــی امــام قابــل تحلیــل اســت.

2-2-2. شعر

ائمــه در مبــارزه بــا حکومت هــای ظالــم و غاصــب کــه شــاعران خودفروختــه را بــه خــود نزدیــک 
می کردنــد، بــه شــعر و شــاعران مکتبــی عنایتــی خــاص داشــتند)العّطار،1436ق: 17(. حضرات 
معصومیــن نــه تنهــا در ســرودن شــعر، برخــالف رســول خــدا، منعــی نداشــتند، بلکــه خودشــان 
نیــز شــاعر بودنــد. توجــه خــاص ائمــه بــه شــعر بــه چنــد دلیــل بــوده اســت؛ نخســت، شــعر تأثیــر 
ــجام  ــیوایی از انس ــن ش ــر و در عی ــع خوش ت ــه طب ــب دارد، ب ــنونده و مخاط ــر ش ــری ب عمیق ت
بیشــتری در انتقــال معانــی برخــوردار اســت. دوم، قــوم عــرب در تاریخ حیــات خود ُانــس و گرایش 
بیشــتری بــه شــعر داشــتند. ســوم، ائمــه نــه بخاطــر نقــص و نارســایی نثــر در بیــان مقاصــد، بلکــه 
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ــه شــعر و ســرودن آن اهتمــام  ــه منظــور استوارســازی آموزه هــای اســالمی در روان مخاطــب، ب ب
داشــتند)العّطار،1436ق: 30(. شــعر اهــل البیــت مملــو از زنــده ســاختن یــاد خــدای ســبحان، 

آخــرت، زوال دنیــا و لذت هــای آن، تشــویق بــه تقــوا و طاعــت خداســت)العطیة،1423ق: 5(.

ــای  ــرح و احی ــه ط ــالمی، ب ــای اس ــی آموزه ه ــار تمام ــش در کن ــعار خوی ــجاد در اش ــام س     ام
مفاهیــم سیاســی به منظــور مبــارزۀ منفــی پرداخــت. امــام در روزگاری کــه نــگاه ادبیــات و شــعر بــه 
مفاهیــم عصــر جاهلــی زنــده گشــته و در وادی ابتــذال اخالقــی و سیاســی فــرو افتــاده بــود، بــا 
اشــعار فخیــم خــود مفاهیــم عالــِی الهــی، اخالقــی و سیاســی را بــه اجتمــاع بازگردانــد. اگرچــه 
ــمّیات«  ــراینده »الهاش ــی 126( س ــی 114( و ُکمیت)متوف ــون َفَرزدق)متوف ــعرا همچ ــی ش برخ
ــان شــعر ســرودند)فّروخ،2006، ج1:  698  ــرای تأمیــن مخــارج خویــش در مــدح ُاموی گاهــی ب
ــام  ــن، ام ــود ای ــا وج ــرودند؛ ب ــده ای س ــعار زیبن ــز اش ــت نی ــل بی ــاحت اه ــاع از س و 650(، در دف
ســجاد بــه ایــن میــزان اکتفــا نکــرد و خــود نیــز در میــدان شــعر، بــه روشــنگری پرداخــت.5 امــام 
ــردازد،  ــه بپ ــا بنی امی ــی ب ــارزه سیاس ــه مب ــت دار ب ــعر جه ــرودن ش ــا س ــود ب ــا خ ــید نه تنه کوش
بلکــه ُاســوه ای باشــد بــرای دوســتداران خویــش و هــر آن کــس کــه بارقــه ای از ایمــان در وجــود او 

می درخشــد)العّطار،1436ق:30(.

2-3. طرح و احیای مفاهیم دینی سیاسی

امــام ســجاد از رهگــذر دعــا و شــعر موفــق بــه طــرح و بازتولیــد مفاهیــم دینــی و سیاســی شــد. 
مقصــود امــام از احیــای مضامیــن مهــم دینــی و سیاســی در روش هــای مذکــور، از یک ســو تعقیب 
سیاســِت حساســیت زایی در مســلمانان، خصوصــًا شــیعیان بــود و از ســوی دیگــر زمینــه را بــرای 
فعالیــت »صادقیــن« در تثبیــت اصــول حّقانّیــت و مشــروعّیت ائمــه در مفهــوم خالفــت و وراثــت 
پیامبــر، مهیــا ســازد)العاملی،1409ق، ج1: 86(. ایشــان همچنیــن بــا حفــظ آرامــش و تقیــه بــه 
همــۀ مســلمانان آموخــت، مؤمــن پیوســته مجاهــد اســت، در دولــت باطــل بــا تقیــه و در دولــت 

حــق، بــا شمشــیر بــا دشــمنان خــدا جهــاد می کند)ابــن بابویــه، 1385ق، ج2: 467(.  

5. برای اطالع از دالیل صحت انتساب اشعار به امام سجاد، بنگرید به: بخِش »تمهید« الدیوان المنسوب إلی اإلمام 
السجاد)العطار،1436: 38-30(. 

gتبیین طرح و احیای مفاهیم دینی سیاسی در دعا و شعر امام سجاد
)سعید توفیق ؛ وجیهه میری؛ سید جواد عابدی شهری(



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 1 . بهار1401

139

2-3-1. معادگرایی

روشــن اســت کــه قــرآن سیاســِت »انــذار« را در راســتای دو اصــل تربیتــِی یــادآوری و عاقبت نگری 
بــه کار گرفتــه اســت؛ از ایــن رو، امــام نیــز بــه تأســی از قــرآن صامت، بــرای مهــار انحطــاط اعتقادی 
اخالقــی و اقبــال مــردم در خوش خدمتــی بــه امویــان، از سیاســت انــذار در مبــارزه علیــه امویــان 
ســود ُجســت. امــام بــرای تنّبــه مــردم از عاقبــت خویــش و رســیدگی بــه اعمال شــان، کوشــید یــاد 

مــرگ و حســاب دقیــق آخــرت را در جامعــه زنــده نگــه دارد.

    در نظـر ایشـان بهتریـن اهـرم معنـوی در تربیـت دینـی و اصـالح جامعـه هنجارشکسـتۀ 
منکـر  از  نهـی  و  معـروف  بـه  امـر  شـدن  خـوار  آن  نشـان  روشـن ترین  کـه  خویـش  عصـر 
بود)العّطـار،1436ق: 195(، احیـای یـاد مـرگ و حسـاب در روان و اندیشـه مسـلمانان بـود. 
رَبِعین«)همـان: 69(، 

َ
ل عـن َقریب«) همـان: 55(، »َبَلغـَت األ از ایـن رو امـام در قصایـد: »ُیحوَّ

ـَهوات«)همان: 111(، مـرگ و یاد آن را  ٌة«)همـان: 109(، و »إلـی َکـم تبتغی الشَّ »ُذُنوبـک َجمَّ
حـد و الکفـن« به  بـه تصویـر می کشـاند و بـا شـیوایی تمـام در قصیـده: »إّن الغریـب، غریـب اللَّ
توصیـف سـکرات مـرگ، غسـل، کفـن، نمـاز میت، دفـن، سـؤاالت منکـر و نکیر، تقسـیم اموال 
شـخص بعـد از مـرگ می پردازد)همـان: 173-180(. امـام سـجاد g هشـدار می دهـد کـه 
زندگـی انسـان مدت معینی دارد)صحیفه سـجادیه، دعـای1، بند:6؛ العّطـار،1436ق: 49(، 
پـس از آن بـا دمیـدن إسـرافیل در صور نوبت حشـر مردگان می شـود)همان، دعـای3، بند:2( 
و خداونـد اعمـال و اخبـار مردمـان را بـا حسـاب برمـال کرده)صحیفـه سـجادیه، دعـای11، 
بنـد:4؛ العّطـار،1436: 169( هـر کـس بـه پـاداش یـا عقـاب اعمـال خـود می رسـد)صحیفه 

سـجادیه، دعـای1، بنـد:6؛ دعـای6، بنـد:7(.

    حضــرت به منظــور بیــدار کــردن وجــدان خفتــة چاپلوســان و ُمتملقانــی کــه بــرای کســب 
متــاع انــدک دنیــا جانــب حــق را فروگذاشــته اند)ابن شــعبه حّرانــی،1387: 440(، در 
ــرانجام  ــو س ــی داد از یک س ــدار م ــد، هش ــبقت می گرفتن ــر س ــان از یکدیگ ــه اموی ــتن ب پیوس
آنــان حرمــان از احســان الهــی، ناامیــدی و ضــرر خواهــد بود)صحیفــه ســجادیه، دعــای13، 
بنــد:14؛ دعــای46، بنــد:13( و از ســوی دیگــر میــدان حقیقــی ســبقت از یکدیگــر »زهــد« 
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بــا  بایــد  مســلمانان  کــه  کــرد  تصریــح  امــام  درنهایــت   .)135 اســت6)العّطار،1436ق: 
بهرمنــدی از تجربــۀ آزمایش هــای الهــی و فتنه هــای فــراوان از صــدر اســالم تــا روزگار ایشــان، 
ــی،1387: 440- 44۲(. ــعبه حّران ــن ش ــد دوری کنند)اب ــتمگران جدی ــذاران و س از بدعت گ

b 2-3-2. امامت و رسالت اهل بیت

ــار  ــر چه ــیعی، ب ــوم ش ــک مفه ــورت ی ــت b به ص ــل بی ــت اه ــن امام ــجاد در تبیی ــام س ام
ــم.  ــت، عل ــت، عصم ــدی خالف ــرای تص ــودن ب ــق ب ــی، اح ــاب اله ــرد: انتص ــد ک ــور تأکی مح
امــام در مناجــات خــود آشــکارا بــه ایــن مفاهیــم پرداخــت. آن حضــرت در خصــوص انتصــاب 
ــا بــر پــاکان اهــل بیــت پیامبــر کــه بــرای خالفــت خــود  الهــی اهــل بیــت b فرمــود: خدای
بنــد:56(؛ خدایــا  فرمــودی درود فرســت7)صحیفه ســجادیه، دعــای47،  انتخاب شــان 
ــت  ــرای بندگان ــانه ای ب ــردی و او را نش ــد ک ــی تأیی ــیلۀ امام ــت را به وس ــی دین ــر زمان ــو در ه ت
ــای و  ــوص خلف ــت مخص ــام امام ــروردگارا مق ــد:60(؛ پ ــای47، بن ــان، دع ــرار دادی8)هم ق
ــی معرفــت و رتبــۀ اعــالی  ــد، در درجــۀ عال ــت توان ــان کــه محــل امان ــدکان توســت، آن برگزی
تقــرب، کــه تــو آن رتبــه را بدانــان اختصــاص دادی9)صحیفــه ســجادیه، دعــای48، بنــد:9(؛ 
ــا مــرا از اهــل توحیــد و ایمــان بــه حضرتــت و تصدیــق بــه رســالت پیامبــرت قــرار ده و  خدای
ــر مــا واجــب فرموده ای10)همــان، دعــای48، بنــد:12(  ــی کــه اطاعت شــان را ب پیــرو امامان
ــان،  ــودی11 )هم ــر فرم ــودت ام ــه خ ــه ک ــرار ده، همان گون ــان ق ــتور امام ــع دس ــا را مطی و م

ــد:5(. ــای34، بن دع

ــینان  ــوان جانش ــود: به عن ــت فرم ــدی خالف ــرای تص ــه ب ــودن ائم ــق ب ــب ح ــارۀ صاح     درب
ــد:56(؛  ــای47، بن ــان، دع ــت برگزیدی12)هم ــر بندگان ــود ب ــای خ ــن و حجت ه ــود در زمی خ

باق؛ ِسباُق زهد/ و ما فی غیِر ذلک ِمن ِسباِق«)العّطار،1436ق: 135(. 6. »أال إنَّ السِّ
7. »رّب صلِّ علی أطائب أهل بیته الّذین اخترتهم ألمرک«)صحیفه سجادیه، دعای47، بند:56(.

8. »اللهم إنّک أیَّدت دینک فی ُکِل أواٍن بإماٍم أقمته َعلَماً لعبادک«)صحیفه سجادیه، دعای47، بند:60(.
رجۀ الّرفیعۀ الّتی اختصصتهم بها«)صحیفه سجادیه، دعای48،  9. »اللهم إّن هذا المقام لُخلفائِک و أصفیائِک، و مواِضَع أُمنائِک فی الدَّ

بند:9(.
10. »اللهم و اجعلنی ِمن أهل توحید و اإلیمان بک و التصدیق برسولَک و األئمۀ الّذین َحتمَت طاعَتُهم«)صحیفه سجادیه، دعای48، 

بند:12(.
11. »و اجعلنا لُهم ساِمعیَن ُمطیعیَن کما أَمرَت«)صحیفه سجادیه، دعای34، بند:5(.

12. »و ُخلفائک فی أرَضَک و ُحججَک علی ِعبادک«)صحیفه سجادیه، دعای47، بند:56(.
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امانــت  آنان کــه محــل  امامــت مخصــوص خلفــا و برگزیــدکان توســت،  پــروردگارا مقــام 
توانــد13 )همــان، دعــای48، بنــد:9(؛ ائمــه دســتگیره محکــم و معــدن پرهیــزکاری و بهتریــن 
دربــارۀ عصمــت  آن هاســت14)العّطار،1436ق: 149(.  تریــن  دنیــا، محکــم  طناب هــای 
ــاختی15)صحیفه  ــاک س ــی پ ــدی و ناپاک ــان را از پلی ــود، آن ــا ارادۀ خ ــود: و ب ــت فرم ــل بی اه
ســجادیه، دعــای47، بنــد:56(؛ درود فرســت بــر برگزیــدگان خــود، حضــرت محمــد و عتــرت 
پاکــش کــه برگزیــده از تمــام خلق اند16)همــان، دعــای34، بنــد:5(؛ درود و تحیــت خــدا بــر 
محمــد و خانــدان پــاک و مطهــرش باد17)همــان، دعــای47، بنــد:133؛ دعــای48، بنــد:3؛ 
دعــای54، بنــد:9؛ دعــای24، بنــد:1(. امــام ســجاد دربــارۀ علــم اهــل بیــت، تصریــح کــرد که 
امــام علــم تفســیر قــرآن را از رســول خــدا ارث گرفتــه اســت18)همان، دعــای42: بنــد:6-5(؛ 
و نیــز ائمــه را مخــزن علــم الهــی معرفــی می نماید19)همــان، دعــای47، بنــد:56(. حضــرت 
ــولت  ــنت های رس ــرایع و س ــدود و ش ــاب، ح ــام کت ــیلۀ ام ــود: به وس ــه فرم ــالت ائم ــارۀ رس درب
ــود کرده انــد،  ــا دار و به واســطۀ او آنچــه از نشــانه های دینــت کــه ســتمکاران آن هــا را ناب را برپ
دوبــاره احیــا کــن و توســط او جــور و بیــداد را از آیینــت پــاک گــردان و به وســیلۀ او ســختی ها 
و مشــکالت راهــت را برطــرف ســاز و بــه دســت او آنــان کــه از دیــن تــو برگشــتند از میــان بــردار 
و توســط او، سرکشــان کج اندیــش را کــه راه راســت تــو را منحــرف ســاختند نابــود ســاز و او را 
نســبت بــه دوســتانت نــرم گــردان و نســبت بــه دشــمنانت دســت قــدرت او را بگشــای20)همان، 

دعــای47، بنــد:62-63(. 

رجة الّرفیعة الّتی اختصصتهم بها«)صحیفه سجادیه، دعای48،  13. »اللهم إّن هذا المقام لُخلفائِک و أصفیائِک، و مواِضَع أُمنائِک فی الدَّ
بند:9(.

14. »ُهم الُعروُة الوثَقی و ُهم َمعِدُن الّتَقی / و َخیُر ِحباِل العالمین َوثیُقها«)العّطار،1436: 149(.
نس تطهیراً بإرادتک«)صحیفه سجادیه، دعای47، بند:56(. رتهم ِمن الرِّجس و الدَّ 15. »و َطهَّ

16. »و صلِّ علی خیرتک اللهم ِمن خلقک، محّمٍد و عترتِه الّصفوة ِمن بَریَِّتک الّطاهرین«)صحیفه سجادیه، دعای34، بند:5(.
یِّبین الّطاهرین«)صحیفه سجادیه، دعای47، بند:133؛ دعای48، بند:3؛ دعای54، بند:9؛  ٍد و اله الطَّ 17. »و صلَّی اهلل علی محمَّ

دعای24، بند:1(.
راً و فّضلتنا علی  اًل و ورَّثتنا علمُه ُمفسَّ ٍد صلّی اهلل علیه و اله ُمجَماًل و ألهمَتُه علم عجائِبِه َمکمَّ 18. »اللهم إنّک أنزلَتُه علی نبیِّک محمَّ

فتنا برحمِتَک َشرفُه و َفضلُه فصلِّ  یتنا علیه لِترَفَعنا َفوَق َمن لم یُِطق َحَملُه، اللهم فکما َجعلَت ُقُلوبَنا له َحَملًة و عرَّ من َجِهَل علَمُه و قوَّ
علی محّمٍد الخطیب به و علی اله الُخّزاِن له«)صحیفه سجادیه، دعای42، بند:5-6(.

19. »و َجعلتُهم َخَزنه ِعلِمَک«)صحیفه سجادیه، دعای47، بند:56(.
20. »و أقِم به کتابََک و ُحُدوَدک و شرائَِعَک و ُسنَن رسولَِک صلواتَُک اللهم علیه و اله و أَحِی به ما أَماتَُه الّظالُِمون ِمن معالم دیِنَک 
ّراَء ِمن سبیلک و اَزل به الّناکبیَن عن ِصراِطَک و امحق به بُغاَة َقصِدَک ِعَوجاً و اَلِن  و اجُل به َصداَء الَجوِر عن طریقِتَک و ابن به الضَّ

جانَِبُه إلولیائَِک و ابُسط یََدُه علی اَعدائَِک«)صحیفه سجادیه، دعای47، بند:62-63(.
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b 2-3-3. منزلت اهل بیت

ــه  ــیله ای ک ــاب و وس ــد؛ ب ــی می کن ــدا معرف ــه خ ــرب ب ــاب تق ــیله و ب ــه را وس ــجاد، ائم ــام س  ام
خــدای ســبحان بــه ارادۀ خویــش، بیــن خــود و خلــق قــرار داد21)صحیفــه ســجادیه، دعــای47، 
بنــد 56(. امــام بــا ایــن تعبیــر خویــش، نه تنهــا بــرای مســلمانان عصر خــود، بلکــه برای مســلمانان 
ــه  ــوا ِإَلی ــه و ابَتُغ ــوا الل ُق ــوا اتَّ ــن َءاَمن هــا اّلذی ــا أیُّ ــه: »ی تمامــی اعصــار مصــداق »الوســیلة« را در آی
الَوِســیَلة«)المائده: 35( روشــن نمــود. آن گونــه کــه خــود امــام ســجاد نیــز بــا واســطه قــرار دادن 
ــه خــدا تقــرب می جســت22)صحیفه ســجادیه،  مقــام بلنــد رســول خــدا و نورانیــت امــام علــی ب

ــد:16(. ــای49، بن دع

    در روزگاری کــه ســب و لعــن امیرالمؤمنیــن مایــۀ تقــرب مردمــان بــه امویــان بــود، امــام بر منزلت 
َفتُه الَمناِقــُب« انگشــت تاکیــده  »بــرادری« علی بــن  ابی طالــب بــا رســول خــدا در قصیــده: »َشــرَّ
نهاد23)العّطــار،1436ق: 57(؛ همچنیــن امــام در قصیــدۀ »َلَنحــُن َعَلــی الَحــوِض« محبــت بــه 

اهــل بیــت را مایــۀ رســتگاری ُاخــروی معرفــی کرد24)همــان: 86(.

    امــام ســجاد، ائمــه را هم ردیفــان قــرآن و چراغ هــای روشــنی می دانــد کــه خداونــد به وســیل  
ــت  ــه منزل ــن حجــر هیثمــی:182(. ایشــان این گون ــا بندگانــش احتجــاج می کند25)اب ایشــان ب
ائمــه را بیــان فرمــود: مــا امامــان مســلمانانیم و حجت هــای خــدا بــر مردم ایــم و ســروران مومنیــن 
ــل  ــت اه ــۀ امنی ــتارگان مای ــه س ــه ک ــتیم همان گون ــن هس ــل زمی ــت اه ــۀ امنی ــا مای ــتیم. م هس
ــن  ــا زمی ــطۀ م ــده و به واس ــته ش ــن بازداش ــر زمی ــقوط ب ــمان از س ــا آس ــطۀ م ــمان اند و به واس آس
ــا روز آخــر حیــات از حجــت الهــی چــه  ســاکنان خــود را فــرو نمی کشــد و زمیــن از روز خلقــت ت
شــناخته شــده چــه غایــب و پنهــان خالــی نخواهــد مانــد و اگر چنیــن نبود خــدا در زمین پرســتش 

21. »ربِّ َصلِّ علی أطائب أهل بیته الّذین اخترتهم ألمرک و َجعلتُهم َخَزنۀ ِعلِمَک و َحَفظۀ دینک و ُخلفائک فی أرَضَک و ُحججَک 
علی ِعبادک،... و َجَعلَتُهم الَوسیَلَة إلیک و الَمسلََک إلی جنَِّتَک«)صحیفه سجادیه، دعای47، بند 56(.

ُه إلیک بهما«)صحیفه سجادیه، دعای49، بند:16(. ِة الَبیضاء و اَتوجَّ فیَعِة و الَعَلویَّ دیِة الرَّ ُب إلیک بالُمَحمَّ ِّی أتَقرَّ 22. »اللهم فإن
23. »و قوُل رُسوِل اهلل و الَحّق قولُُه / و إن َرِغَمت َمنُهم اُنُوٌف َکواِذُب * بأنََّک منِّی یا علّی ُمؤالِفاً / کهاروَن ِمن موسی أٌخ لی و 

صاِحُب«)العّطار،1436: 57(.
24. »و ما فاَز َمن فاَز إال بِنا / و ما خاَب َمن ُحّبنا زاُدُه«)العّطار،1436: 86(.

25. »أهل الکتاب و أبناء أئمة الهدی و مصابیح الُدجی الّذین احتج اهلل بهم علی عباده«)ابن حجر هیثمی، بی تا:182(.
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نمی شــد26)الفتال النیســابوری، 1375، ج1: 199؛ الکلینــی الــرازی،1407ق، ج1: 531-
  .)530

    شــاید بتــوان غــرض امــام را در نقــل و آمــوزش مغــازی رســول خدا27)ابــن کثیــر،1407ق، ج3: 
242؛ الصالحــی الشــامی،1414ق، ج4: 10( این گونــه فهــم کــرد کــه امــام از یک ســو بــا توجــه 
ــه نقــش فعــال و بی بدیــل علی بــن ابی طالــب در غــزوات عصــر تنزیــل، در صــدد تبییــن شــأن  ب
و جایــگاه رفیــع ایشــان بــود و از ســوی دیگــر در مقابلــه بــا جریــان داستان ســرایی کــه بیشــتر در 
خدمــت نقــل اخبــار دوران جاهلیــت قــرار داشــت، تقابــل نظامــی امویــان دیــروز بــا رســول خــدا 
و صحابــه را بــه مســلمانان یــادآور می شــد. ناگفتــه نمانــد کــه امــام از یک ســو کوشــید بــا تبییــن 
منزلــت ائمــه، جریــان انحرافــِی غلــو نســبت بــه شــأن اهــل بیــت و تبلیغــات امویــان را در ُمشــّوه و 
زشــت نمایانــدن چهــرۀ شــیعه و نیــز دامــن زدن آنــان بــه انزجــار و تنفــر مســلمانان از شــیعیان را بــا 
موضع گیــری شــفاف و قاطــع طــرد و خنثــی ســازد؛ از ســوی دیگــر آن حضــرت بــر خــود بایســته 
ــوق  ــه حق ــایگانش ب ــان و همس ــژه حجازی ــلمانان، به وی ــرت مس ــش بصی ــرای افزای ــه ب ــد ک می دی
ــل  ــه اه ــان ب ــؤدِت آن ــب م ــد:4( و جل ــای26، بن ــجادیه، دع ــه س ــل، برتری)صحیف ــت، فض امام
بیت)همــان، دعــای42، بنــد:16( راهبــرد تبییــن منزلــت امــام را در سیاســت مبارزاتــی و برنامــه 

تربیــِت دینــی خویــش قــرار دهــد.

2-3-4. غصب خالفت

ــة تاریخــی، جــزو  ــه حیــث رتب ــه جــد بزرگــوارش، ب ــی ب ــت زمان ــه قراب ــا توجــه ب امــام ســجاد، ب
»تابعیــن« بــود؛ از ایــن رو ماهیــت و واقعیــت »ســقیفه« بــرای ایشــان از زبــان عمــو و پــدر 
شهیدشــان کــه خــود از شــاهدان عینــی حــوادث پــس از رحلــت رســول خــدا بودنــد کامــاًل روشــن 
ــت  ــام به غای ــد،1404ق، ج2: 47(. ام ــن ابی الحدی ــوری،1410ق، ج1: 30-29؛ اب بود28)الدین

26. »نحُن أئمُة المسلمین و ُحجُج اهلل علی العالمین و سادۀ المؤمنین و قادة الغر الُمحجلین و موالی المؤمنین، و نحن أماّن أهل 
األرض کما أنَّ النجوَم أمان ألهل السماء و بنا یُمسک السماء أن تقع علی األرض إال بإذنه و بنا یُمسُک األرض أن تمید بأهلها و لم 
تخل األرض منذ خلق اهلل األرض ِمن حجة هلل مشهور أو غائب مستور و ال تخلو األرض إلی أن تقوم الساعة ِمن حجة اهلل فیها و لوال 

ذلک لم یعبد اهلل«)الفتال النیسابوری،1375، ج1: 199؛ الکلینی الرازی،1407ق، ج1: 530-531(.  
27. »کّنا نّعلم مغازی رسول اهلل کما نعلم السورة ِمن القرآن«)ابن کثیر،1407ق، ج3: 242؛ الصالحی الشامی،1414ق، ج4: 10(.  

28. »تَحِمُل َقِعیَدَة بیتَک لیاًل علی ِحماٍر و یَداک فی یََدی ابَنیَک الحسِن و الُحسیِن یَوَم بُویَِع ابوبکر الّصّدیق فلم تََدع أحداً ِمن أهِل 
وابق إال َدعوتُهم إلی نفسَک و َمشیت إلیهم بإمراتَِک و أَدلیَت إلیهم بإبنیَک و اسَتنصرتُهم علی َصاِحِب رُسول اهلل فلم یُِجبَک  بدٍر و السَّ
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کوشــید حقیقــت خالفــت را بــرای مســلمانان عصــر خــود کــه نســل دوم و ســوم مســلمانان بودنــد 
و امویــان آن را بــر ایشــان دگرگــون ســاخته بودنــد، تبییــن نمایــد. آن گونــه کــه خطــاب بــه مؤمنــان 

ــان زمــان هســتند29)المفید،1413ق »ب«: 200(. گوشــزد کــرد کــه مصیبــت شــما طاغوت

    حضــرت بــه صراحــت پــرده از حقیقــت برداشــت؛ پــروردگارا مقــام امامــت مخصــوص خلفــا و 
برگزیــدگان توســت، آنــان کــه محــل امانــت توانــد، در درجــۀ عالی معرفــت و رتبــه اعالی تقــرب که 
تــو آن رتبــه را بدانــان اختصــاص دادی و آن را بــا حیلــه و فریــب ربودنــد... تــا ســرانجام برگزیدگانــت 
مغلــوب و مقهــور دشــمنان شــده، بنگرنــد کــه خلــق فرمــان تــو را تبدیــل و تغییــر داده و کتــاب 
ــی منحــرف ســاختند و ســنن  ــو را به کل ــات ت ــه و احــکام و واجب و شــریعتت را پشــت ســر انداخت
پیامبــرت را رهــا کردنــد. خدایــا بــر دشــمنان خلفایــت از اولیــن و آخریــن لعنــت فرســت و بــر هــر 
کــس کــه راضــی بــه فعــل زشــت آن هــا باشــد و از آن هــا پیــروی و بــا آنــان همراهــی کند30)صحیفــه 

ســجادیه، دعــای48، بنــد:9-10(.

کامـل  علـم  البیـت  اهـل  خالفـت  حـق  بـه  رقیبـان،  اینکـه  وجـود  بـا  نمـود  روشـن  امـام      
داشـتند)العّطار،1436ق: 117(، اما حسـادت آنان به شـرافتی که خدای سـبحان به ائمه ارزانی 
فرمـوده بـود باعث ربـودن خالفـت از دست شـان گردید31)همـان: 192(. حضرت حق خـود را در 
خالفـت از دسـت رفتـه خوانـد32 )همـان: 75(؛ و میعـاد غاصبان را روز حسـاب دانسـت33)همان: 
ُقـوا الّلَه َو ُکوُنوا َمـَع الّصاِدقیَن«)التوبه، 119( را  ذیَن آَمُنوا اتَّ َها الَّ یُّ

َ
86(. امـام سـجاد هـر گاه آیۀ »یا أ

تـالوت می فرمود بسـیار دعـا می کرد؛ این دعـای امام کاشـف از بدعت هایی بود کـه بدعت گذاران 
در دیـن داخـل کـرده بودنـد، یعنـی کسـانی کـه از ائمه دین و شـجره نبـوت کناره گرفتند. سـپس 
می فرمـود: دیگـران دربـارة مـا تقصیـر کردنـد و بـرای توجیه عمـل خالفشـان، به متشـابهات قرآن 

ِمنُهم إال أربعًة أو خمسًة«)الدینوری،1410ق، ج1: 30-29؛ ابن ابی الحدید،1404ق، ج2: 47(.
غبِة«)المفید،1413ق»ب«:  200(. َواِغیُت ِمن أهِل الرَّ 29. »أیّها الُمؤمنوَن ُمصیَبَتُکُم الطَّ

رجۀ الّرفیعة الّتی اختصصتهم بها، َقد ابَتّزوها، ... حتِّی عاَد  30. »اللهم إنَّ هذا الَمقاَم لُِخلَفائِک و أَصفیائَِک و مواِضَع أُمنائِک فی الدَّ
فًة عن ِجهاِت أَشراِعَک و ُسنَن  الً و کتابََک َمنبوذاً و فرائَِضَک ُمَحرَّ ِصفَوتَُک و ُخلَفاُؤَک َمغلُوبیَن َمقهوریَن ُمبَتّزین، یَروَن ُحکَمَک ُمَبدَّ

نبیَِّک َمتُروَکًة، اللهم الَعن أَعداَءُهم ِمَن األَوَّلیَن و األِخرین و َمن َرضَی بِِفعالِِهم و أشیاَعُهم و أتباَعُهم«)صحیفه سجادیه، دعای48، 
بند:9-10(.

نا و غاِصبنا«)العّطار،1436ق:  َرِف الط/ َطائِِل بَیَن األَنام آَفُتنا * یَحُکُم فینا و الُحکُم فیه لَنا / جاِحُدنا َحقَّ 31. »و ما ُخِصصنا به ِمَن الشَّ
.)192

32. »أنا نَجُل اإلِماِم ما باُل َحقِّی / ضائٌِع بیَن ُعصَبِۀ األَعالِج«)العّطار،1436ق: 75(.
نا / َفیوُم الِقیامِة ِمیعاُدُه«)العّطار،1436ق: 86(. 33. »و َمن کاَن غاِصَبنا حقَّ
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اسـتدالل کرده و طبق نظر خود، آن ها را تأویل و تفسـیر نمودند و اخبار و سـنت مسـّلم رسـول الله 
را دربـارة مـا مـورد گفت وگـو و ایـراد قـرار دادند34)ابـن حجر هیثمـی:181(.

2-3-5. ابالغ پیام کربال

ــد اگــر اهمیــت رکــن  ــام. بی تردی ــی دو چهــره دارد: خــون و پی پوشــیده نیســت کــه هــر انقالب
دوم از رکــن اول بیشــتر نباشــد، یقینــًا کمتــر نخواهــد بــود. اگــر پیــاِم خــون یــک انقــالب نتوانــد 
در گــوش تاریــخ بپیچــد، در همــان قربانــگاه خــود دفــن خواهــد شــد. ایــن دیگــر عناصــر انقــالب 
هســتند کــه بایــد رســالت تبلیغ اهــداف انقــالب را بــه دوش کشــند تــا جاودانگی انقــالب تضمین 
ــان  ــه ایش ــت. چ ــان اس ــی ایش ــش سیاس ــی از بین ــجاد، حاک ــام س ــی ام ــق در مراث ــود. تدقی ش
ــرود. در  ــدا س ــول خ ــوارش رس ــّد بزرگ ــه ج ــاب ب ــود را خط ــکواییه های خ ــام ش ــیاری تم ــا هوش ب
حقیقــت امــام بــا ایــن روش، بــه مســلمانان فهمانــد، ایشــان نــه تنهــا مــزد رســالت رســول خــدا35 
ناِجیــَک یــا 

ُ
را ضایــع نمودنــد بلکــه دســت بــه کشــتار و اســارت ایشــان زدنــد. امــام در مراثــی: »أ

مَســوا َکاِلماِء«)همــان: 128-129(، »هــذی 
َ
اُه«)العّطــار،1436ق: 126-127(، »آُلــَک أ َجدَّ

ــان:  «)هم فِّ ــَة الطَّ ــا َوقَع ــان: 167-166(، »ی ــاذا َفَعلُتم«)هم ــان: 159(، »م ــاُء أرامُل«)هم النس
ــی کــه در فقــدان  ــا ُمبَتلــی و آِخُرنا«)همــان: 191-192( از ظلم هــا و رنج های ُلن 188-189(، »أوَّ
نــا َنشــُکو« کــه بلندتــر از مراثــی  ایشــان بــر آنــان رفتــه اســت، ِشــکوه می کنــد و در مرثیــه: »إلــی َجدِّ
مذکــور اســت، دردمندانــه وقایــع کربــال، از بــر نیــزه رفتــن ســر پــدر شــهیدش و غــارت ِخیــام، تــا 
ــه  ــد را ب ــرمی های یزی ــارت و بی ش ــردم، جس ــای م ــان، بی مهری ه ــارت و انتقال ش ــت اس کیفی

نظــم می کشــد)همان: 48-45(. 

    امــام در کنــار بیــان وقایــع کربــال، پیوســته از ســویدای دل بــر مصیبــت کربــال می گریســت، 
آن گونــه کــه در شــمار یکــی از »الُبّکائــون الَخمســة« درآمد)الُحــر العاملــی،1373، ج2: 922؛ ابن 
ــادی  ــوارد زی ــا در م ــد ت ــب ش ــود موج ــز خودبه خ ــام نی ــۀ ام ــور،1409ق، ج17: 239(. گری منظ

مــردم دربــارۀ واقعــه کربــال هوشــیار شــوند)جعفریان،1390: 322(.

34. »و ذهب آخرون إلی التقصیر فی أمرنا و أحتجوا بمتشابه القرآن فتاولوا بآرائهم و اتهموا مأثور الخبر«)ابن حجر هیثمی، 
بی تا:181(.

َة فِی الُقربی«)الشوری، 23(. 35. »ُقل ال أسَئُلُکم َعلَیه أَجراً إالَّ الَمَودَّ
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2-3-6. بیان اضطرار خویش

ــه رســول خــدا و بیــان وضعیــت ُمضطــِر  ــم ب ــا بیــان مظلومیــت اهــل بیــت، تظلُّ امــام ســجاد ب
خویــش، از یک ســو از بی مهری هــای مســلمانان در حــق »ذوی القربــی« پــرده برداشــت و از 
ســوی دیگــر بی آنکــه صریــح از کســی نامــی ببــرد بــه مســلمانان توجــه داد کــه جــان وی کــه فرزند 
رســول خــدا و امــام زمــان ایشــان بــود، در معــرض خطر و دسیســه هاِی پنهانی ســتمگرانی ســفاک 
اســت36)صحیفه ســجادیه، دعــای23، بنــد:8-7-6(. ایشــان در دعــای بــا ماهیــِت »هنگامــی کــه 
از ظالمــان ســتمی بــه وی می رســید«37)صحیفه ســجادیه، دعــای14، بنــد:7-6-5( و نیــز دعای 
ــا مضمــوِن »رفــع کیــد و مکــر دشــمنان«38 )همــان، دعــای49، بنــد:9-8-7-4( به روشــنی از  ب
تــالش دشــمنان و سرکشــان در زیــر نظــر گرفتــن وی و گســتراندن دام بــرای کشــتن او و تفضــل و 
عنایــت خــدای ســبحان در حفاظــت از خــود ســخن می گویــد. آن گونــه کــه حجــاج بــن یوســف 
ــن  ــی ب ــود، عل ــت خ ــای خالف ــرای بق ــنهاد داد ب ــک پیش ــه عبدالمل ــه ب ــود ک ــانی ب ــی از کس ثقف
الحســین را از میــان بردارد)المســعودی،1426ق: 171؛ األربلــی،1421ق، ج2: 653؛ ابــن 
الصبــاغ،1422ق، ج2:  864-863؛ الُحــر العاملــی،1425ق، ج4: 72(. امــام ســجاد از رهگــذر 
تکیــه بــر مظلومیــت اهــل بیــت و تقریــر اضطــرار خویــش در پــی ِنیــل بــه ســه هــدف بــود: تقریــر 
حقیقــت، جلــب محبــت و دوســتی مســلمانان، تهییــج غیــرت و حمیــت مســلمانان بــرای ِجهــاد و 
تــالش در راســتای اهــداف و برنامه هــای اهــل بیت39)القاضــی الُتســتری،1409ق، ج12: 107؛ 

القنــدوزی الحنفــی،1422ق، ج2: 374(. 

36. »و أِعذنی و ُذّریّتی ِمن شرِّ ُکلِّ سلطاٍن َعنیٍد و ِمن شرِّ ُکلِّ ُمتَرٍف َحفیٍد، اللهم و من أرادنی بسوٍء َفاصرفُه َعنی و ادَحر َعنی مکَرُه 
ُه و ُردَّ کیَدُه فی نَحِرِه و اجعل بین یََدیه سّداً حتِّی تُعمَی َعنی بََصرُه و تُِصمَّ عن ِذکری َسمعُه و تُقِفَل ُدوَن إخطاری  و ادَرأ َعنی شرَّ

ُه و تَکِسَر َجَبُروتُه ...« )صحیفه سجادیه، دعای23، بند:6-7-8(. َقلَبُه و تُخِرَس َعنی لِسانَُه و تَقَمَع َراسُه و تُِذلَّ ِعزَّ
37. »إذا اعُتِدَی علیه ِمَن الّظالِمیَن ما ال یُِحّب«)صحیفه سجادیه، دعای14، بند:5-6-7(.

38. »ِدفاِع َکیِد األعداِء َو َردِّ بَأِسِهم«)صحیفه سجادیه، دعای49، بند:4-7-8-9(.
39. »إنّما شیعتنا َمن جاَهد فینا و َمنع َمن ظلمنا حتِّی یأخذ اهلل لنا حّقنا«)القاضی الُتستری،1409ق، ج12: 107؛ القندوزی 

الحنفی،1422ق، ج2: 374(.
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3. نتیجه گیری

بــا شــهادت امــام حســین، رســالت انتقــال پیــام انقــالب ایشــان، به عهــدۀ علــی بــن الحســین 
ــان و  ــال هــدف ســوء ظــن اموی ــد امــام پــس از واقعــه کرب و حضــرت زینــب قــرار گرفــت. بی تردی
درنتیجــه به شــدت زیــر نظــر بــود؛ از ایــن رو ایشــان مکلــف بــه رعایــت لــوازم تقیــه شــد. بــا وجــود 
ایــن، حضــرت هرگــز دســت از مبــارزه سیاســی برنداشــت. ایشــان بــر خــالف مبــارزه مثبــت پــدر 
شــهیدش، کوشــید از رهگــذر مبــارزه منفــی یعنــی بیــدار ســاختن مــردم و اهمتــام بــر رســوایی 
باطــل، حقیقــت را نمایــان ســازد. امــام از رهگــذر دعــا و شــعر موفــق بــه طــرح و بازتولیــد مفاهیــم 
دینــی و سیاســی شــد. علــی بــن الحســین کوشــید بــا طــرح مســائِل معادگرایــی، امامت و رســالت 
امــام، منزلــت امــام، َغصــب خالفــت، ابــالغ پیــام کربــال و اضطــرار خویــش، وجــدان خفتــه جامعه 
را بیــدار ســازد. امــام ســجاد در شــرایطی کــه پــس از شــهادت امــام حســین یکــی از نخســتین 
حیرت هــا در درون جامعــه شــیعی رخ نمــود و درنتیجــه ایــن حیــرت بخــش عظیمــی از شــیعیان 
ــودی اســاس تشــیع می رفــت، فعالیــت تبلیغــی و  ــه ای کــه تصــور ناب ــه عامــه پیوســتند، به گون ب
ترویجــی اســالم را از نــو شــروع  کــرد و موفــق شــد مــردم را بــه ســوی اهــل بیــت b متمایــل ســازد 
و زمینــه را بــرای فعالیــت صادقیــنg در تثبیــت اصــول حّقانّیــت و مشــروعّیت ائمــه در مفهــوم 
خالفــت و وراثــت پیامبــر، مهیــا ســاخت. امــام ســجاد g بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم، از روش دعــا 
و شــعر اســتفاده نمــود تــا دیگــر بــار بــا بازســازی معنــوی جامعــۀ شــیعه به طــور خــاص و یــادآوری 
آموزه هــای آییــن محمــدی بــه همــه مســلمانان به طــور عــام، مــردم روزگار خــود را بــا اولّیــات دیــن 

و خداپرســتی راســتین آشــنا ســازد.
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العلمیة.
ُسول. ترجمه صادق حسن زاده. چاپ نهم. قم: آل  ابن شعبه حّرانی، حسن بن علی. )1387(. تحف القول عن آل الرَّ

علی. 
ابن الصباغ، علی بن محمد بن احمد المالکی. )1422ق(. الُفُصول الُمهّمة فی معرفة األئمة. تحقیق سامی الُغریری. قم: دار 

الحدیث.
ابن عبد َربّه، احمد بن محمد. )1407ق(. الِعقد الَفرید. تحقیق عبدالمجید الّرحینی. الطبعة الثالثة. بیروت: دار الکتب 

العلمیه.
ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل بن عمر. )1407ق(. البدایة و النهایة. بیروت: دارالفکر.

ابن منظور، محمد بن مکّرم. )1409ق(. مختصر تاریخ دمشق إلبن عساکر. تحقیق احمد راتب حموش و محمد ناجی 
العمر. دمشق: دار الفکر.

ابوالفرج األصفهانی، علی بن الحسین. )بی تا(. مقاتل الطالبیین. تحقیق سید احمد صقر. بیروت: دار المعرفه.
بالذری، احمد بن یحیی. )1417ق(. أنساب األشراف. تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی. بیروت: دارالفکر.

ثقفی کوفی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد. )1410ق(. الغارات. تحقیق سیدعبدالزهرا حسینی. بی جا: دارالکتاب االسالمی.
ود. الطبعة الثانیة. بیروت: دار الکتب العلمیة.  الجاحظ، عمرو بن بحر. )1424ق(. الحیَوان. تحشیه محمد باسیل عیون السُّ

جعفریان، رسول. )1390(. حیات فکری سیاسی امامان شیعه. تهران: نشر علم.
الحاج حسن، حسین. )بی تا(. اإلمام السجاد ِجهاد و أمجاد. بیروت: دار المرتضی.
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الُحر العاملی، محمد بن الحسن. )1373(. وسائِل الشیعة إلی تحصیل َمسائِل الشریعة. تصحیح عبدالرحیم الربانی 
الشیرازی. طهران: المکتبة اإلسالمیة.

__________________. )1425ق(. إثبات الُهداة بالنّصوص و المعجزات. خّرج أحادیثه عالالدین األعلمی. 
بیروت: األعلمی للمطبوعات.

الحسنی، هاشم معروف. )1410ق(. اإلنتفاضات الشیعة ِعبر التاریخ. بیروت: دار التعارف للمطبوعات.
الحسینی الجاللی، السید محمد رضا. )1413ق(. جهاد اإلمام السجاد زین العابدین. قم: المطبعة أمیر.

الدینوری، عبداهلل بن مسلم بن قتیبه. )1410ق( اإلمامة و السیاسة. تحقیق علی شیری. بیروت: دار األضواء.
ذهبی، شمس الدین. )1413ق(. تاریخ اإلسالم. تحقیق عمر عبدالسالم تدمری. الطبعة الثانیة. بیروت: دار الکتاب العربی.
____________. )1414ق(. سیر أعالم النبالء. تحقیق شعیب األرنؤوط و مأمون الّصاغرجی. الطبعة العاشرة. بیروت: 

مؤسسة الّرسالة.
سبط ابن الجوزی، یوسف. )1426ق(. تذکرة الخواص من األُمة بذکر خصائص األئمة. تحقیق حسین تقی زاده. قم: 

للمجمع العالمی ألهل البیت.
شهیدی، سید جعفر. )1371(. زندگانی علی بن الحسین. چاپ چهارم. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی. 

الصالحی الشامی، محمد بن یوسف. )1414ق(. ُسبل الُهدی و الّرشاد فی سیرة خیر العباد. تحقیق عادل احمد 
عبدالموجود و علی محمد معوض.  بیروت: دار الکتب العلمیة.

ضیف، شوقی. )1963م(. تاریخ األدب العربی )العصر اإلسالمی(. الطبعة السابعة. القاهرة: دار المعارف.
العاملی، سید جعفر مرتضی. )1409ق(. دراسات و بحوث فی التاریخ و اإلسالم )اإلمام السّجاد باعث اإلُسالم من 

جدید(. الطبعة الثانیة. قم: النشر اإلسالمی.
العّطار، قیس بهجت. )1436ق(. الدیوان المنسوب إلی اإلمام السجاد. تحقیق و شرح قیس العطار. تصحیح قاسم 

البغدادی. قم: للمجمع العالمی ألهل البیت.
العطیة، ماجد بن احمد. )1423ق(. دیوان اإلمام السجاد )تمهید دیوان(. تحقیق ماجد العطیة. بیروت: مؤسسة األعلمی 

للمطبوعات.
الفتال النیسابوری. محمد بن احمد. )1375(. روضة الواعظین. قم: الشریف الرضی.

فّروخ، عمر. )2006(. تاریُخ األدب العربی »األدب القدیم ِمن مطلع الجاهلیّة إلی سقوط الّدولِة األمویّة«. الطبعة الثامنة. 
بیروت: دار العلم للمالیین. 

القاضی التُستری، السید نوراهلل بن شریف الدین. )1409ق(. إحقاق الحّق و إزهاق الباطل. تعلیق سید شهاب الدین 
النجفی. قم: مکتبة آیة اهلل المرعشی.

القاضی نعمان، ابی حنیفة نعمان بن محمد التمیمی. )بی تا(. دعائم اإلسالم و ذکر الحالل و الحرام و القضایا و األحکام عن 
أهل بیت رسول اهلل. تحقیق آصف فیضی. قم: مؤسسة آل البیت إلحیاء التراث.

القندوزی الحنفی، سلیمان بن ابراهیم. )1422ق(. ینابیع المودة لذوی الُقربی. تحقیق سید علی جمال اشرف الحسینی. 
الطبعة الثانیة. قم: دار األسوه. 

الکّشی، محمد بن عمر. )1404ق(. إختیار معرفة الرجال، المعروف برجال الکّشی. تلخیص محمد بن حسن طوسی. 
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تصحیح محمدباقر بن محمد میرداماد. تحقیق سید مهدی الّرجائی. قم: مؤسسة آل البیت إلحیا التراث.
الکلینی الرازی، أبی جعفر محمد بن یعقوب. )1407ق(. األصول من الکافی. تصحیح علی اکبر غفاری. تهران: دار 

الکتب اإلسالمیة.
محمدجعفری، سید حسین. )1374(. تشیع در مسیر تاریخ. ترجمه سید محمدتقی آیت اللهی. چاپ هشتم. تهران: دفتر 

نشر فرهنگ اسالمی. 
المدرسی، السید محمد تقی. )1431ق(. اإلمام السجاد قُدوهٌ و أسوهٌ. الطبعة الثانیة. بیروت: مرکز العصر للثقافة و النشر.

المسعودی، ابوالحسن علی بن الحسین. )1426ق(. إثبات الوصیة لإلمام علی بن أبی طالب. الطبعة الثالثة. قم: أنصاریان. 
المفید، محمد بن محمد بن النعمان. )1413ق» الف«(. اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد. قم: کنگره شیخ مفید.

____________________. )1413ق»ب«(. األمالی. قم: کنگره شیخ مفید.
المقریزی، احمد بن علی. )1420ق(. إمتاع األسماع للنبی من األحوال و األموال و الحفدة و المتاع. تحقیق محمد 

عبدالحمید النمیسی. بیروت: دار الکتب العلمیة. 
النشار، علی سامی. )1997(. نشأة الفکر الفلسفی فی اإلسالم. الطبعة الثامنة. القاهرة: دارالمعارف.

نوبختی، حسن بن موسی. )1355ق(. فرق الشیعة؛ نجف: المکتبة المرتضویة.
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