بیبیزینب حسینی

چکیده
یکــی از ابزارهــای بازشناســی جریانهــای تاریخــی ،مطالعــه اســناد و شــواهد تاریخــی
اســت .از آنجــا کــه قیامهــای توابیــن ،یکــی از مهمتریــن اقدامــات شــیعیان پــس از
شــهادت امــام حســین (ع) بــوده اســت ،بــه نظــر مــی رســد بازخوانــی تاریخــی و تحلیلــی
ادعیــه امــام ســجاد (ع) میتوانــد بــه عنــوان یــک مســتند تاریخــی ،ماهیــت حقیقــی
ایــن قیامهــا را روشــن کنــد .ماننــد :ارتبــاط امــام ســجاد (ع) بــا قـراء کوفــه ،تأکیــد امــام
ســجاد (ع) بــر اج ـرای حکــم قصــاص ،گســترش فقــه شــیعی و  ...ایــن پژوهــش نشــان
میدهــد ،میتــوان از متــون روایــی بازمانــده از قــرن دوم و ســوم هجــری ،بــه عنــوان
شــواهدی در شــناخت رویدادهــای تاریخــی اســتفاده کــرد ،همچنیــن تاریخگــذاری
روایــات و توجــه بــه بافــت موقعیتــی روایــات میتوانــد آثــار مهمــی در فهــم صحیــح
مدلــول روایــات داشــته باشــد .از آنجــا کــه مهمتریــن میــراث باقیمانــده از امــام
ســجاد(ع) ادعیــه ایشــان اســت ،لــذا ابتــدا ارتبــاط ایشــان بــا گروههــای فعــال اجتماعــی
جامعــه آن زمــان مــورد بررســی ق ـرار گرفتــه ،ســپس بــه واکاوی ادعیــه ایشــان پرداختــه
شــده اســت .در ایــن پژوهــش ،برخــی شــواهد و مســتندات کــه نقــش امــام ســجاد (ع) را
در شــکلگیری قیــام توابیــن و حــوادث قــرن اول هجــری ،اثبــات میکنــد مــورد بررســی
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تبییــن نقــش امــام ســجاد (ع) در شــکلگیری قیامهــای توابیــن بــا تأکیــد بــر
ادعیــه صحیفــه ســجادیه

قرارمیگیــرد.
کلیدواژهها
امام سجاد (ع) ،صحیفه سجادیه ،مطالعه اسنادی ،توبه ،قیام توابین.
 .1دکتری علوم قرآن و حدیث ،استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوجzhosseini1400@gmail.com .
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 .1طرح مسأله
هــر متنــی در بســتری بــه وجــود میآیــد و بــا آن در ارتبــاط اســت کــه در متــون تفســیری ،حدیثــی،
زبانشناســی و  ...از آن بــه اســباب النــزول ،واقعیــت ،ش ـرایط صــدور حدیــث ،بافــت موقعیتــی
و  ...تعبیــر شــده اســت ،مســأله توجــه بــه بافــت موقعیتــی صــدور یــک متــن ،از صــدر اســام
تاکنــون ،در متــون تفســیری و شــروح حدیــث مــورد توجــه بــوده اســت (مامقانــی1369 ،ق250 ،؛
دلبــری1391 ،ش .)747 ،هیــچ متنــی در خــأ شــکل نمیگیــرد .در فهــم هــر متنــی ،بایســتی
شــرایط بیرونــی و تأثیــر آن شــرایط در پیدایــش متــن را در نظــر داشــت ،در غیــر ایــن صــورت
ممکــن اســت متــن بــه درســتی فهمیــده نشــود (ابوزیــد1998 ،م.)25 ،
صحیفــه ســجادیه ،کتابــی مشــتمل بــر احادیــث ادعیــه منســوب بــه امــام ســجاد (ع) اســت
کــه بعــد از قــرن یازدهــم ،ایــن متــن در میــان شــیعیان ،شــهرت یافتــه اســت (بالغــی1384 ،ش،
9؛ حســینی1382 ،ش .)52-40 ،بــه جــز ایــن کتــاب ،در متــون روایــی متقــدم ،مثــل؛ الکافــی،
مصبــاح المتهجــد و  ...ادعیــه مختلفــی بــه امــام ســجاد (ع) منســوب اســت .مشــخصه اصلــی
ایــن ادعیــه تواضــع عمیــق ،احســاس گنــاه ،و تنفــری بیامــان از دشــمنان اهلبیــت (ع) اســت
(ســیچیتک1385 ،ش .)88-59 ،در ایــن کتــاب ،اســتغفار از گناهانــی دیــده میشــود کــه
نمیتــوان فاعــل آن را امــام ســجاد (ع) دانســت ،و هــر خواننــدهای درمییابــد ،ایــن نــوع
َّ
اســتغفارها بــا انــواع مشــابهش در مناجاتهــای ســائر ائمــه (ع) متفــاوت اســت .ماننــد« :الل ُهـ َّـم
ِّ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ
َ َ َْ
ـم ِب َحض َر ِتـي فلـ ْـم أن ُصـ ْـرُه» (علــی بــن حســین1376 ،ق.)166 ،
ـوم ظ ِلـ 
ِإنــي أعتـ ِ
ـذر ِإليــك ِمــن مظلـ ٍ
دربــاره توجیــه ایــن نــوع اســتغفارها ،دیدگاههــای مختلفــی ارائــه شدهاســت ،ماننــد :اســتغفار
بــه خاطــر تــرک اولــی (محمــدی1378 ،ش ،)240 ،آمــوزش نحــوه اســتغفار بــه مــردم یــا همــان
اســتغفار بــدون گنــاه (کلینــی1375 ،ق )627 :6 ،کــه ایــن توجیهــات در صحیفــه ســجادیه ،کافــی
بــه نظــر نمیرســد.
در ایــن پژوهــش ،بــه روش تحلیــل محتــوا ،مســتنداتی کــه بیانگــر نقــش امــام ســجاد (ع)
در حــوادث قــرن اول هجــری اســت ،از متــن صحیفــه ســجادیه و ســایر منابــع حدیثــی ،بــه روش
مطالعــه تاریخــی اســناد و شــواهد ،مــورد ارزیابــی قـرار میگیــرد .ســپس مســتندات تاریخــی کــه
ّ
مبیــن نقــش امــام ســجاد (ع) در قیــام توابیــن اســت ،بررســی میگــردد.
 .2ضرورت بازشناسی تاریخ زندگانی امام سجاد (ع)
ً
مورخــان ،در تبییــن تاریخــی ،معمــوال از دو نــوع منبــع اســتفاده مــیکننــد؛ گ ـزارش و اســناد
1
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 .1تعبیــر گـزارش درجایــی بــه کار مـیرود ،کــه فــردی آگاهانــه بــه ارائــه اطالعــات از یــک واقعــه تاریخی میپــردازد
(زرین کــوب1362 ،ش.)112 ،

تبیین نقش امام سجاد (ع) در شکل گیری قیام های توابین با تأکید بر ادعیه صحیفه سجادیه

تاریخــی .تاریــخ مســلمانان در ســده دوم و ســوم هجــری ،در کتابهایــی چــون تاریــخ طبــری،
طبقــات ابــن ســعد و  ...بــه صــورت روایــی و گزارشــی ثبــت شــدهاســت (ســجادی1386 ،ش.)72 ،
ایــن آثــار تاریخــی ،تحــت ســیطره حــکام امــوی و عباســی و بــا گرایــش امــوی ،نگاشــته شــده
اســت (فــوزی2013 ،م .)23 ،بنابرايــن بــه تناســب موضوعــات ،در نگارشهــای تاریخــی ،جعــل
و تحريــف اتفــاق افتــاده اســت (بروکلمــان1119 ،م3 :7 ،؛ گلدزیهــر1959 ،م90،؛ ســزگین،
1991م .)7 :1 ،ایــن تحریــف ،دربــاره تاریــخ حیــات امــام ســجاد (ع) نیــز وجــود دارد .زی ـرا در
زمــان وی قیامهــای توابیــن رخداده اســت ،حــکام امــوی از ســویی بعــد از واقعــه کربــا ،بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه نمیتــوان بــا اهــل بیــت (ع) ،رویکــرد مخاصمــه علنــی را ادامــه دهنــد و از
ســوی دیگــر قیامهــای توابیــن ،مشــروعیت حکومــت امــوی را ّرد میکــرد .بنابرایــن ،در اینبــاره
رویکــرد دوگانـهای اتخــاذ نمودنــد (مدرســی طباطبایــی1373 ،ش.)82 ،
در ســالهای بعــد ،عباســیان بــا محــدود ســاختن ارتبــاط معصومیــن (ع) بــا مــردم ،بــا
طبقهبنــدی جامعــه بــه طبقــه عامــه و خاصــه و قــرار دادن ائمــه در طبقــه خاصــه ،کــه امــکان
ارتبــاط بــا آحــاد جامعــه را نداشــتند ،قــدرت ایشــان را محــدود نمودنــد (ابــن خلــکان1419 ،ق،
 )190 :1و دربــاره قیــام توابیــن ،روش خصمانــه و تخریــب بــزرگان ایــن قیــام را برگزیدنــد .اگرچــه
حکومــت عباســی ،در ابتــدای امــر بــا رویکــرد شــیعی ،توانســت حکومــت را از دســت امویــان
خــارج نمایــد ،ولــی طولــی نکشــید کــه حــکام عباســی دریافتنــد ،ادامــه قــدرت آنهــا بــا همــان
گرایشهــای سیاســت امــوی ،امکانپذیــر اســت (بنیــه حجــاب1961 ،م.)136 ،
اهلســنت تــاش کردنــد در قرنهــای بعــدی از امــا م ســجاد (ع) چهــرهای ارائــه نماینــد کــه
وی ،تنهــا اهــل زهــد ،صدقــه ،عبــادت و حداکثــر تفســیر قــرآن کریــم بــوده اســت و از فعالیتهای
سیاســی بــه کلــی کنــاره گرفتــه اســت (ابــن ســعد1410 ،ق99 :1،؛ ذهبــی1407 ،ق40 :1 ،؛
ابــن عســاکر1995 ،م .)388 :1 ،ابنتیمیــه دربــاره وی میگویــد« :او زینــت عبادتکننــدگان
اســت و بــه خاطــر ،ورع ،زهــد ،اخــاق نیــک ،کثــرت صدقــه و  ...نــور چشــم مســلمانان بــود»
(صالبــی2008 ،م.)452 :2 ،
تصویــری کــه از امامســجاد (ع) در منابــع تاریخــی اهلســنت دیــده میشــود ،چهــره
انســانی ســازگار بــا دســتگاه حــکام امــوی اســت ،ایــن نــگاه ،حتــی بــه منابــع تاریخــی و روایــی
شــیعه نیــز ورود یافتــه اســت .ماننــد روایــت اظهــار ذلــت امــام ســجاد (ع) در برابــر یزیــد (-60
64ق) .در مــورد مخالفــت امــام ســجاد (ع) بــا قیــام توابیــن نیــز روایــات متعــددی جعــل شــده
اســت (خرســان1428 ،ق .)358 :5 ،شــیعیان نیــز تــاش کردهانــد کــه فعالیــت امــام ســجاد (ع)
را در راســتای وظیفــه امامــت ،دعــا معرفــی کننــد .ماننــد« :اســالیب االصالحــات االجتماعیــه
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عنــد االمــام الســجاد» اثــر محســن جاللــی« ،االمــام ســجاد جهــاد و امجــاد» اثــر حســین الحــاج
حســن..... ،
بنابرایــن ممکــن اســت در گزارشــات مربــوط بــه امــام ســجاد (ع) تحریفهــای مهمــی رخ
داده باشــد ،در چنیــن مــواردی بایــد از روشهــای دیگــری کــه قابــل اطمینــان باشــد در مطالعــه
تاریخــی بهــره بــرد ،ماننــد :روش مطالعــه اســناد و شــواهد .اســناد تاریخــی ،گســتره وســیعی
دارد کــه شــامل؛ مــدارک ،نوشــتهها ،کتیبههــا ،ظــروف ،نســخ خطــی ،اشــعار ،دیوانهــا و .....
میشــود .کــه ایــن اطالعــات ،بــه صــورت اتفاقــی از مجموعههــای دیگــر جــز کتــب تاریــخ
گزارشــی ،قابــل دسترســی اســت و میتــوان در شــناخت پدیدههــای تاریخــی از آن بهرهبــرد و
امــکان وقــوع جعــل و تحریــف در آن ،بســیار انــدک اســت (پاکتچــی1394 ،ش .)41 ،یکــی از
بهتریــن مســتنداتی کــه میتوانــد در موضــوع حمایــت یــا عــدم حمایــت امــام ســجاد (ع) از قیــام
توابیــن مــورد اســتناد ق ـرار گیــرد ،متــون روایــی منســوب بــه امــام ســجاد (ع) اســت.
 .3ابن شهاب زهری و تحریف سیمای امام سجاد (ع)
محمــد بــن مســلم بــن عبداللــه بــن شــهاب ،متولــد ســال  58قمــری ،خــادم امویــان و مشــاور
عمــر بــن عبدالعزیــز اســت (ابــن کثیــر1977 ،م .)340 :9 ،وی محــدث نامــدار قــرن دوم هجــری
اســت (عســقالنی1379 ،ق )396 :9 ،و جایــگاه قابــل مالحظ ـهای ،در تحریــف زندگانــی امــام
ســجاد (ع) و حــوادث قــرن اول هجــری دارد.
او از درباریــان حکومــت امــوی بــود و از ایــن طریــق مــال بســیاری اندوختــه بــود (ابــن حبــان،
2000م .)258 ،اهــل ســنت ،او را امــام الحدیــث و ثقــه میداننــد (عســقالنی1379 ،ق.)77 ،
ولــی از نــگاه علمــای شــیعه ماننــد :شــیخ طوســی ،ســیدبن طــاووس ،عالمــه حلــی و  ...نــه تنهــا
مشــایخ زهــری ،بلکــه شــخص او تضعیــف شــده اســت و او را دشــمن «ناصبــی» نامیدهانــد
(طوســی1348 ،ق119 ،؛ حلــی1419 ،ق.)250 ،
سیاســت عمــر بــن عبدالعزیــز ،بــه دلیــل شکســت خــوردن روش دشــمنی و تنــدی خلفــای
قبلــی بــا اهــل بیــت (ع)،بــا نرمــی و بــا روش همگرایــی همـراه بــود (عبدالســتار1996 ،م.)231 ،
در ایــن زمینــه ابــن شــهاب زهــری ،نقــش کلیــدی در جعــل روایاتــی داشــت کــه ائمــه شــیعه را
موافــق بــا جریــان حکومــت امــوی نشــاندهد (راســم2007 ،م )187 ،و اقدامــات غیــر قابــل
توجیــه خلفــاء و برخــی صحابــه را بــرای شــیعیان کــه در آن زمــان قــدرت یافتهبودنــد ،توجیــه
نمــوده و آنهــا را وادار بــه ســکوت کننــد (گلدزیهــر1959 ،م .)58 ،نــام ابــن شــهاب زهــری،
در عمــوم اســناد روایــات ،توجیهکننــده اقدامــات مــورد اعت ـراض خلفــاء ثالثــه ،دیــده میشــود

تبیین نقش امام سجاد (ع) در شکل گیری قیام های توابین با تأکید بر ادعیه صحیفه سجادیه

(بــاذری1417 ،ق552 :5 ،؛ سجســتانی2002 ،م .)446 ،یکــی از مهمتریــن اشــکاالت
روایــات وی ،مســأله مــدار االســناد اســت ،بــه ایــن معنــی کــه ســند روایــت بــر خــاف ســیر
طبیعــی کــه بایــد طبقــه بــه طبقــه انتشــار یابــد ،در طبقــه وی منفــرد میشــود و ســبب تقویــت
دیــدگاه جعــل احادیــث توســط وی میگــردد (حمــودی2014 ،م30 ،؛ شــاخت1981 ،م،
18؛ موتســکی1389 ،ش .)111 ،نــام وی در اســناد روایاتــی از امــام ســجاد (ع) نیــز دیــده
میشــود .در بیــن اهــل ســنت گمــان بــر آن اســت کــه صحیحتریــن اســناد ،از طریــق زهــری
از علیبنالحســین (ع) اســت (ابــن کثیــر1407 ،ق.)122 :9 ،
ً
زهــری تــاش دارد ،رابطــه صمیمانـهای را بـرای خــود و امــام ســجاد (ع) ترســیم نمایــد ،مثــا
در روایتــی میگویــد« :در مراســم حــج ،امــام (ع) باطــن حجــاج را از بیــن دو انگشــت خــود بــه
او نشــان دادهاســت» (مجلســی1403 ،ق .)258 :96 ،روایاتــی کــه ابــن شــهاب زهــری ،جعــل
کردهاســت ،بســیار زیرکانــه ،هم ـراه بــا جنبههایــی اســت کــه توجــه شــیعیان را جلــب نمایــد و
برخــی ســادهانگارانه او را محــب اهــل بیــت (ع) مینامنــد (خوئــی1413 ،ق .)99 :23 ،مثــا
در روایتــی مــی گویــد« :مــن فقیهتــر و بــا تقواتــر از علــی بــن الحســین (ع) کســی را ندیــدهام،
هنگامــی کــه علــی بــن الحســین را بــه نــزد یزیــد آوردنــد ،او بــه یزیــد از برخــی امــور ،گالیــه کــرد
و یزیــد آنهــا را پذیرفــت و امــام را گرامــی داشــت» وی چنیــن وانمــود کــرده اســت کــه در نهایــت،
بیعــت امــام ســجاد (ع) بــا یزیــد از روی رضایــت بــود (دینــوری1366 ،ق .)241 :1 ،بنابرایــن،
تــاش زهــری بــر آن بــوده اســت کــه تصویــری ســازگار بــا حکومــت امــوی ،از امــام ســجاد (ع)
ارائــه نمایــد.
وی شــهادت داده اســت کــه محبوبتریــن اهــل بیــت (ع) در نــزد مــروان بــن حکــم ،علــی بــن
الحســین (ع) بــوده اســت و مــروان ،چــون از کمــی نســل امام ســجاد (ع) بیم داشــت ،بــه او 1000
درهــم قــرض داد تــا کنیــز بگیــرد و عبدالملــک امــر کــرد کــه ایــن کنیزهــا را از امــام ســجاد(ع)
پــس نگیــرد و بنابرایــن کل ســادات حســینی از امــوال مــروان هســتند (ابوزرعــه1996 ،م.)413،
البتــه ایــن ادعــا توســط دانشــمند شــیعی رد شــده اســت (مرتضــی عاملــی1355 ،ق.)81-70 ،
یکــی دیگــر از اقدامــات زهــری و امثــال وی در ایــن دوره ،توجیــه جنایــات یزیــد ،بــا نســبت
دادن همیــن اقدامــات بــه رســول اکــرم (ص) بــود .البتــه ایــن مســأله در قــرن دوم هجــری ،دربــاره
ً
حــکام امــوی و عباســی تقریبــا بــه یــک روش معهــود تبدیــل شــده بــود کــه اشــتباهات خــود را
ً
بــه پیامبــر (ص) نســبت دهنــد .مثــا حــکام عباســی کــه اهــل مجالــس رقــص و آواز و موســیقی
و ...بودنــد ،از پیامبــر اکــرم (ص) نقــل کردنــد کــه فرمــود« :هرکــس غنــا نکنــد از مــا نیســت»
(مــروزی1408 ،ق )139 ،و یــا ب ـرای آن کــه ب ـرای خــود احترامــی بــه دســت آورنــد و دشــمنان
خــود را بــه قتــل برســانند ،روایتــی جعــل کردنــد کــه؛ حکــم دشــنام دهنــده بــه رســول خــدا (ص)
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و خلیف ـهاش ،قتــل اســت (عابدینــی1433 ،ق.)172-160 ،
در روایتــی ،ابــن شــهاب زهــری اقداماتــی را بــه پیامبــر اکــرم (ص) نســبت میدهــد تــا
اقدامــات وحشــیانه و غیــر انســانی یزیــد را در واقعــه کربــا توجیــه نمایــد .ماننــد :مســأله بســتن راه
آب در جنــگ بــر دشــمن و ( ...واقــدی1409 ،ق .)568 :1 ،ولــی امــام ســجاد (ع) ایــن نســبتها
را نفــیفرمــود و گفــت« :پیامبــر اکــرم (ص) تنهــا حــدود الهــی را دربــاره ایشــان اج ـرا فرمــود»
(کلینــی1375 ،ش245 :7 ،؛ حســینیان1395 ،ش.)72-57 ،
شــایان توجــه اســت کــه ابــن شــهاب زهــری ،حتــی در تحریــف حکــم قصــاص نیــز کوشــیده
اســت .او میگویــد« :زمانــی کــه قتــل عمــدی مرتکــب شــده بــود و از ایــن مســأله ،عــذاب
وجــدان داشــت ،امــام ســجاد (ع) بــه او گفــت :کــه او دیــه پرداخــت کنــد و قصــاص الزم نیســت»
(تســتری1406 ،ق.)302 :11 ،
 .4امام سجاد (ع) و ایفای تعهدات امامت
علیب ــن الحس ــین (ع) ،ام ــام چه ــارم ش ــیعیان ،در س ــال 38ق در مدین ــه متول ــد ش ــد و در 57
ســـالگی در ســـال 95ق ،در مدینـــه بـــه شـــهادت رســـید .طـــول مـــدت امامـــت وی  34ســـال
بـــوده اســـت .او بـــا یزیدبنمعاویـــه ،مروانبنحکـــم ،عبدالملکبـــن مـــروان و ولیـــد بـــن
عبدالمل ــک از خلف ــای ام ــوی ،معاص ــر ب ــود (مفی ــد1413 ،ق.)138 :2 ،
امامـــت در ســـاختار تفكـــر سياســـى و فرهنگـــى اســـام ،عنصـــر حياتبخـــش و حقيقـــت
آن اســـت ،بـــه گونـــهاى كـــه اســـام بـــدون امامـــت ،فاقـــد واقعيتهـــا و فعاليتهـــاى الزم،
بلكـــه آيينـــى جامـــد و ناتمـــام (المائـــده )3 :و كالبـــدى بـــدون حيـــات مىباشـــد (طباطبائ ــی،
1417ق .)30 :3 ،وظیف ــه ام ــام ،هدای ــت انس ــان ب ــه روش ــی اس ــت ک ــه بای ــد ب ــه عن ــوان ی ــک
انســـان بـــرای رســـیدن بـــه ســـعادت دنیـــوی و اخـــروی بـــدان شـــکل زندگـــی کنـــد (حســـن
جابـــر1411 ،ق.)136-106 ،
در مــورد اقدامــات سیاســی امــام ســجاد (ع) تصویــر عمومــی آن اســت کــه؛ امــام چــون در شـرایط
اختن ــاق میزیس ــته اس ــت ،تنه ــا کاری ک ــه از وی س ــاخته ب ــوده اس ــت ،دع ــا ک ــردن ب ــود (جالل ــی،
1418ق807 ،؛ رنجب ــر1380 ،ش .)33-23 ،وقت ــی ام ــام س ــجاد (ع) ب ــه امام ــت رس ــید ،ب ــا دو راه ــکار
مواجــه بــود ،یــا اعت ـراض کنــد و ماننــد ســایر ق ـراء ،کشــته و یــا تبعیــد و یــا زندانــی گــردد ،یــا ســکوت
کن ــد و گمراه ــی حکوم ــت ام ــوی را تأیی ــد نمای ــد ،ول ــی ام ــام س ــجاد (ع) ت ــاش نم ــود ،وظیف ــه خ ــود را
ب ــه درس ــتی ایف ــا نمای ــد .احی ــای معن ــوی و اخالق ــی جامعــهای ک ــه رو ب ــه س ــمت تباه ــی میرف ــت،
رف ــع فق ــر و گرفت ــاری م ــردم ،از طری ــق کمکه ــای ش ــبانه و مخفیان ــه ( ...بغ ــدادی ،بیت ــا.)23-3 ،

 .1-4نقش امام سجاد (ع) در احیای حکم شرعی قصاص
ّ
حکــم شــرعی قصــاص ،مهمتریــن حــد شــرعی اســت (مرعشــی1411 ،ق .)39 :1 ،روایــات
متعــددی مربــوط بــه قصــاص از امــام ســجاد (ع) بــه دســت رســیده اســت (طبرســی1403 ،ق،
 .)319 :2امــام ســجاد (ع) حتــی از تأدیــب کنیــز و یــا زدن حیــوان ،جهــت رام شــدن ،اجتنــاب
ُ
َ َ
ـت َمـ َـع َعل ـي بــن ُ
ـين
الح َسـ 
میفرمــود و در دلیــل آن بــه حکــم قصــاص اشــاره میکــرد« :حججـ
َِ
َ َِ
َ
ـام َيومـ ًـا َو ُهـ َـو َعلــى ناقــة َلـ ُـهَ ،ف َ
السـ ُ
َع َليــه َّ
التاثــت َع َليــهَ ،ف َر َفـ َـع َالقضيـ َ
ـبَ ،فأشـ َ
ـار عليهــا ِبــه ،و
ِ
ِ

تبیین نقش امام سجاد (ع) در شکل گیری قیام های توابین با تأکید بر ادعیه صحیفه سجادیه

بایــد توجــه داشــت ،مهمتریــن وظیفــه هــر امامــی و بالتبــع امــام ســجاد (ع) ،تبییــن احــکام
شــرعی و تــاش در اقامــه آن اســت ،در ایــن زمینــه ،توجــه مورخــان و متکلمــان ،بــه عملکــرد
امــام ســجاد (ع) بــا ضعــف و کاســتی هم ـراه اســت.
یکــی از پیامدهــای مهــم پــس از اقدامــات عمربنخطــاب ،در راســتای منــع از نقــل و نــگارش
روایــات فقهــی و عمــل بــه ســنت پیامبــر (ص) (بخــاری1422 ،ق )9 :6 ،و در مقابــل گســترش
راهکار کاربــرد رأی و قیــاس ،در احــکام فقهــی آن بــود (طــه حســین1966 ،م )83 ،کــه بــه ســرعت
ً
و در طــول کمتــر از  60ســال ،ســنت پیامبــر اکــرم (ص) کامــا متــروک گردیــد و حــکام امــوی
و والیــان ایشــان ،بــه ویــژه حجــاج بــن یوســف ثقفــی ،بــه هیــچ روی اجــازه اقامــه ســنت رســول
اکــرم (ص) در جامعــه را نمیدادنــد (بــاذری1417 ،ق.)374 :2 ،
امــام حســین (ع) بـرای إحیــاء و اقامــه احــکام شــرعی ،قیــام نمــود ،ولــی قیــام وی بــه شــدت
ســرکوب شــد و بــه ناحــق کشــته شــد .امــام ســجاد (ع) در شـرایطی بــه امامــت رســید کــه حــکام
امــوی مرتکــب جنایتــی شــدند کــه حکــم آن قصــاص بــود ،بنابرایــن یکــی از مهمتریــن وظایــف
امــام ســجاد (ع) ،تبییــن و اقامــه ایــن حکــم شــرعی و تبییــن وظیفــه مردمــی بــود کــه در همراهــی
امــام حســین (ع) کوتاهــی نمــوده بودنــد.
امــام ســجاد (ع) بــا مــردم در محیــط مدینــه در جلســات درس آمــوزش فقــه ،تفســیر ،ارتبــاط
برقــرار میکــرد و شــاگردانی چــون ســعید بــن مســیب ،ســعید بــن جبیــر و  ...تربیــت نمــود،
او ســاالنه 1000بــرده خریــداری نمــوده ،ایشــان را آمــوزش م ـیداد ،ســپس آزاد میکــرد ،وی در
برخــی دورههــای حــکام امــوی بــه عنــوان خطیــب نمــاز جمعــه نیــز ســخنرانی مــی نمــود ،ولــی
مهمتریــن ،ارتبــاط امــام بــا جنبشهــای مکتبــی در مراســم حــج و ارتبــاط بــا ق ـراء بــود .احت ـرام
خــاص بــه امــام ســجاد (ع) در مراســم حــج ،بــاز کــردن طریــق ،بـرای اســتالم حجراالســود ،در
شــلوغی مراســم حــج ،شــرکت ق ـراء در جلســات تفســیر در وقــوف مشــعر و منــا و  ...نشــانگر
اهتمــام مــردم ،بــه ارتبــاط بــا امــام ســجاد (ع) بــوده اســت (مدرســی1372 ،ش.)65-51 ،
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َ َ
َ ََ
َ ٌ
ُ
ـاص لفعلــت»؛ روزی بــا حســین بــن علــی (ع) حــج بــه جــا م ـیآوردم
القصـ 
قــال :لــوال خــوف ِ
و او بــر شــتری ســوار بــود ،شــتر نافرمانــی کــرد ،امــام شــاق را بــاال بــرد و بــه شــتر اشــاره کــرد
و گفــت اگــر از قصــاص نمیترســیدم ،او را مــیزدم (ابنحیــون1385 ،ق .)273 :3،بیتردیــد
شــخصیت امــام ســجاد (ع) ،بــه عنــوان فــردی کــه قــدرت بــر قصــاص دارد ،شــناخته میشــد،
تــا آنجــا کــه والیــان حکومــت امــوی ،ماننــد :هشــام بــن اســماعیل مخزومــی (م 90ق) ،والــی
مدینــه ،بــه شــدت از وی ،بــه جهــت قصــاص هراســناک بودنــد« :إ َّن َه َ
شــام بــن ِإســماعيل
ِ
ِ
ُِ
َ
الم َ
الم ُ
الم َلــك بــن َمــروان َف َل ّمــا َت َو ّفــي َع ُبد َ
دينــة ل َعبــد َ
كان واليـ ًـا َع َلــى َ
َ
الملــك َع َز َلـ ُـه َ
الوليد
خزومــي
ِ
ِ
َ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
ّ
َ
َ َ
ُ
َ
ّ
َ
َ ُ ّ
بـ َ ُ َ
ـاس ِلكــي َي َقت ُّصــوا ِمنـ ُـه ،فقــال َو اللـ ِـه ِإنــي ال أخــاف إال ِمــن علــي
ـن عب ُــد الم ِلــك و أوقفــه ِللنـ ِ
ِ
بــن الح َســين»؛ هشــام بــن اســماعیل مخزومــی در زمــان عبدالملــک بــن مــروان والــی مدینــه بود،
هنگامــی کــه عبدالملــک از دنیــا رفــت ،ولیــد بــن عبدالملــک او را برکنــار نمــود و در برابــر مــردم
ق ـرار داد تــا هــر کــه بــه او ظلمــی شــده اســت ،او را قصــاص نمایــد ،مخزومــی گفــت :قســم بــه
خــدا مــن از قصــاص کســی جــز ،علــی بــن الحســن (ع) نمیهراســم (حســنی1408 ،ق.)149 :3 ،
قصــاص قاتــان امــام حســین (ع) ،یــک مســأله شــخصی نبــود ،بلکــه مربــوط بــه تأمیــن
أمنیــت ،حــق حیــات و احتـرام مؤمنــان در جامعــه اســامی بــود .زیـرا اگــر کســی فــردی را بــه قتل
عمــد بکشــد ،حکــم او قصــاص اســت ،چــه از گنــاه خــود توبــه کنــد ،چــه نکنــد ،اگرچــه عفــو ،از
جانــب ولــی دم در هنــگام پشــیمانی قاتــل ،پســندیده اســت ،ولــی وقتــی کــه قاتــل بــر گنــاه خــود
اصـرار دارد و از خطــای خــود بــاز نگشــته اســت ،تهدیــدی بـرای امنیــت جامعــه بــه شــمارمیآید
بنابرایــن قــرآن کریــم میفرمایــد« :قصــاص ســبب حیــات جامعــه اســت» (البقــره )178 :و امــام
ســجاد (ع) بــر ایــن مهــم ،تأکیــد کــرده اســت .وی در اینبــاره میفرمایــد« :ای امــت محمــد،
َ«و َل ُكـ ْـم فــي ْالقصــاص َحيـ ٌ
ـاة» قصــاص بــا مســاوات همـراه اســت .زیـرا هرکــس کــه اهتمــام بــه
ِ
ِ
ِ
قتــل دیگــری نمایــد ،خواهــد دانســت کــه در برابــر آن قصــاص خواهــد شــد ،بــه همیــن جهــت
دســت از قتــل ،خواهــد برداشــت و ایــن هــم مایــه حیــات بـرای کســی اســت کــه کشــته خواهــد
شــد و هــم مایــه حیــات ب ـرای کســی کــه قصــاص خواهــد شــد و در نتیجــه کشــته میشــود .و
حیــات بـرای مردمــان دیگــر اســت ،اگــر بداننــد کــه قصــاص ،واجــب اســت ،دیگــر جســارت بــر
قتــل نخواهنــد کــرد .ای صاحبــان خــرد ،امیــد اســت کــه تقــوا پیشــه کنیــد ،ای بنــدگان خــدا ،ایــن
قصــاص کســی اســت کــه شــما را در دنیــا میکشــد و شــما او را قصــاص میکنیــد و روحــش
ُ
َ ُ
را بــه فنــا میدهیــد«َ :و َل ُكـ ْـم فــي ْالقصــاص َحيـ ٌ
ـاص
ـاة» االيــة َو لكــم يــا أ َّمـ ِـة ُم َح َّمـ
ـد ِفــي ِ
الق َص َـ ٌِ
ِ ُ ِ َّ َ ِ
َّ
َ
َ
ُ َ َ َّ
َ ٌ َ َّ
َ َ
ُّ
ذلــك عــن القتــل الــذي كان حيــوة
ـوة ِلن َمــن َهـ َّـم ِبالقتــل َيعـ ِـرف ِإنـ ُـه َيقتــص ِمنــه فكــف ِل
حيـ
ِ
َ َ َ َ ُ َ َ َ ٌ َ ِ
َ َِ
َّ
َ َ َّ َ
َّ
ّ
ٌ
َ
ـاس،
ِللــذي كان هــم ِبق ِتلـ ِـه ،و حيــوة ِلهــذا الجانــي الــذي أراد أن يقتــل ،و حيــوة ِلغ ِير ِهمــا ِمــن النـ ِ

 .1ایــن روایــت اگرچــه در االحتجــاج آمــده ولــی مــورد اســتناد فقهــاء و اصولیــون در احــکام قصــاص قـرار گرفتــه
اســت .بنابرایــن ،مشــهور عمــل فقهــاء ،جبرانکننــده ضعــف ســند اســت (حلــی1419 ،ق.)594 :3 ،
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َ
ُ
َ َ َ ً
ُ َ َ
إذ َعل ُمــوا َأ َّن القصـ َ
ـاص واجـ ٌ
ـاب»...
ـ
لب
األ
ـاص يــا أ ِولــى
ـرون علــى القتـ
جسـ
ـب ال َي
ِ ِ
ـل مخافــة ِ
ِ
ِ
ِ
القصـ ِ
ِ
ِ
(طبرســی1403 ،ق)319 :1 ،؛ و در قصــاص ب ـرای شــما زندگــی اســت ای امــت محمــد(ص)،
زیـرا هــر کــس قصــد کنــد ،کســی را بکشــد ،پــس بدانــد ،کــه در برابــر قتــل ،قصــاص میشــود،از
قتــل دســت برمـیدارد ،وایــن هــم مایــه حیــات بـرای کســی اســت کــه قصــد قتــل وی شــده بــود،
هــم حیــات بـرای جانــی اســت کــه قصــد کشــتن کســی را داشــت و چــون فهمیدنــد کــه قصــاص
واجــب اســت ،بخاطــر تــرس از قصــاص جــرأت قتــل را ندارنــد ،ای صاحبــان خــرد .»...
دقــت در مضمــون ،نــوع بیــان و مخاطــب بیــن امــام ســجاد (ع) و مــردم در قالــب ســخنرانی،
نشــانگر تشــویق امــام بــه قصــاص قاتــان اهــل بیــت (ع) اســت،زیرا اگــر قصــاص نشــوند،
جــرأت بــر قتــل دیگ ـران هــم پیــدا خواهنــد کــرد.
امــام ســجاد (ع) بــا ایــن بیــان ،قصــاص قاتــان اهــل بیــت (ع) را امــری شــرعی و عقالنــی
معرفیکــرده و آن را فاقــد جنبــه شــخصی دانســته اســت ،زی ـرا اگــر حکومتــی ،اجــازه قتــل مــردم
بیگنــاه را پیــدا کنــد ،امنیــت و حیــات آن جامعــه بــه خطــر میافتــد ،ولــی عــدم توجــه بــه بافــت
موقعیتــی ایــن روایــت ،ســبب گردیــده ،مفس ـران ،آن را تنهــا تفســیری ب ـرای آیــه قصــاص بداننــد
(بحرانــی1416 ،ق.)379 :1 ،
امــام ســجاد (ع) در طــول حیاتــش ،همــواره از مســأله کربــا متأثــر بــود و هرگــز ،قصــاص
قاتــان ،ایشــان را از برنامــه خــود خــارج نکــرد .وقتــی ســر عبیداللــه و شــمر را بـرای وی آوردنــد،
بــه یارانــش کــه در حــال خــوردن غــذا بودنــد ،فرمــود« :خوشباشــید و بخوریــد کــه بنــی امیــه در
حــال درو شــدن هســتند و هیــچ شــیرینی باالتــر از دیــدن ســر ایــن دو قاتــل ب ـرای مــن نیســت»
(نــوری1408 ،ق.)356 :16 ،
مســأله انــزوای امــام ســجاد (ع) از جامعــه ،سیاســت و حکومــت پس از قیــام عاشــورا در کتب
تاریخــی مطــرح شــده اســت و ایــن مســأله را شــیعیان بــه شــکلی ب ـرای خــود توجیــه نمودهانــد
(رنجبــر1380،ش .)33-23 ،واقعیــت آن اســت کــه شــیعیان ،تصویــری از ایشــان را دیدهانــد کــه
مورخــان اهــل ســنت ،آن را نشــان دادهانــد و بــه دالیلــی ،شــیعه دیــدگاه ایــن مورخــان را پذیرفتــه و
تــاش در توجیــه ایــن انــزوا داشــتهاند.
امــام ســجاد (ع) پــس از قیــام عاشــورا ،بــه هیــچ عنــوان ،جامعــه را بــه حــال خــود رهــا نکــرد،
بلکــه در قالــب دعــا ،مــردم را بــه توبــه فراخوانــد و خطــاکاری ایشــان را گوشــزد کــرد ،ولــی توبــه
از ایــن گنــاه بــزرگ ،یعنــی بــه مســلخ فرســتادن امــام معصــوم (ع) ،کاری نبــود کــه بــا کالم میســر
باشــد ،بلکــه توبــه از ایــن گنــاه بــزرگ فقــط جــان باختــن و کشــته شــدن در راه خــدا و توبــه و
1
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بازگشــت بــه ســوی او میســر بــود ،همچنانکــه ایشــان میفرماینــد« :إ َّنمــا َ
التوبـ ُـه ب َ
الع َمـ َ َ َ
ـت
ـل و لیسـ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ َ ُ
الم» (اربیلــی ،بیتــا .)312 :2،بنابرایــن ،ایشــان مــردم را بــه توبــه و جهــاد علیــه
التوبــه ِبالــک ِ
حکومــت امــوی فراخوانــد .روایتــی در اینبــاره از ســلیمان بــن صــرد - ،تحــت تأثیــر آموزههــای
امــام ســجاد (ع) در زمینــه توبــه -بــه دســت رســیده کــه مــردم جامعــه خــود را بــه قــوم موســی
َ ْ َ
قــال ُموســى ل َق ْومــه يــا َق ْ
ــم َظ َل ْم ُت ْ
ــوم إ َّن ُك ْ
ــم
تشــبیه کــرد .خداونــد دربــاره ایشــان فرمــود« :و إذ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ََ َ
َ ْ ُ َ ُ ْ ِّ ُ ُ ْ ْ َ
ُ ْ َِ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ
ـل َف ُت ُ
َ
بار ِئكــم فاقتلــوا أنفســكم» (البقــره)54 :؛ یعنــی جعــل
ـى
ـ
ل
إ
ـوا
ـ
وب
خاذكــم ال ِعجـ
أنفســكم بات ِ
ِ
ِ
ّ ُ َ َِ َ ّ َ َ ُ
اللــه القتــل کفارتکــم؛ مــا هماننــد قــوم موســی (ع) کــه کفــاره گناهانشــان توبــه و قتــل نفوسشــان
بــود ،کفــاره گناهانمــان توبــه و جهــادی اســت کــه منجــر بــه کشــته شــدنمان گــردد (مجلســی،
1403ق.)258 :96 ،
 .5امام سجاد (ع) و قیام توابین
در تکمیــل برنامـهای کــه امثــال زهــری ،در راســتای سیاســت همگرایــی بیــن شــیعه و اهلســنت،
در ابتــدای قــرن دوم هجــری آغــاز نمودنــد (پاکتچــی1394 ،ش ،)110 ،ارائــه چهــره منفــی از قیــام
توابیــن و بــه ویــژه مختــار ثقفــی نیــز نقشــی مهــم داشــته اســت .زیـرا مشــروعیت حکومــت امــوی
بــه ویــژه در ع ـراق ،همچنــان تــا ابتــدای ســده دوم هجــری ،از جانــب قیامهــای توابیــن ،مــورد
حملــه و انتقــاد شــدید مســلمانان بــود (جانمحمــدی1391 ،ش .)152 -109 ،بنابرایــن ،بایســتی
بیــن قیــام توابیــن ،بــا جریــان اهــل بیــت (ع) کــه دیگــر امــکان حــذف آن از معادلههــای سیاســی
جهــان اســام وجــود نداشــت ،تفکیــک ایجــاد میشــد ،بنابرایــن ،در کتابهــای اهــل ســنت
تــاش شــده اســت ،قیــام وی قدرتطلبــی صــرف نشــان داده شــود ،در ایــن راســتا ،روایــات
زیــادی در بیــن اهــل ســنت جعــل شــده اســت ،کــه مختــار ،ادعــای مهدویــت داشــته اســت
(دینــوری1366 ،ق )351 ،5 ،و یــا وی یــک فــرد ناصبــی و از دشــمنان امــام علــی (ع) معرفــی
ً
شــده اســت (سجســتانی2002 ،م )197 ،و در ایــن زمینــه مجــددا نقــش ابــن شــهاب زهــری قابــل
مالحظــه اســت ،در روایتــی کــه بــه مختــار (67ق) نســبت کفــر و الحــاد و دروغ بســتن بــه خــدا و
رســولش ،داده میشــود (صنعانــی1417 ،ق )300 :5 ،اگرچــه مــردود بــودن ایــن روایــات توســط
برخــی چــون :مامقانــی ،بــاذری ،طبــری و  ...تبییــن شــده و ایــن روایــات را ســاخته و پرداختــه
زبیریــان معرفــی کردهانــد (جانمحمــدی1391 ،ش.)152 -109 ،
در ایــن متــون آمــده اســت کــه امــام ســجاد (ع) قیــام مختــار را انــکار کــرد و او را ناســزا
گفــت (واقــدی1409 ،ق .)328 ،ایــن دیــدگاه حتــی در بیــن محققــان شــیعه نیــز وجــود داشــته
کــه قیــام مختــار ،مــورد تأییــد امــام ســجاد (ع) نبــوده اســت (کشــاورز1394 ،ش .)78 -65 ،در

 .1-5قیام توابین ،نتیجه اقدامات امام سجاد (ع)
بررســی تاریخــی اســناد و شــواهد نشــان میدهــد؛ ایــن قیــام ،نتیجــه فعالیتهــای شــخص
امــام ســجاد (ع) در زمینــه ایجــاد حرکــت توبــه بــوده اســت .برخــی مســتندات کــه ایــن مســأله را
اثبــات میکنــد عبارتنــد از؛
مســأله ارتبــاط امــام ســجاد (ع) بــا قــراء کوفــه :برخــی از قــراء ،جــزء حواریــون امــام
ســجاد(ع) بودنــد .حواریــون امــام ســجاد (ع) یــاران وی بودنــد کــه اقدامــات مــورد نظــر وی
را عملــی میکردنــد .از جملــه ایــن اف ـراد :ســعید بــن مســیب ،ســعید بــن جبیــر ،یحیــی بــن ام
طویــل ،ابوخالــد کابلــی ،ابراهیــم بــن اشــتر نخعــی و  ...هســتند (اشــیقر2014 ،ق.)26 ،
در تاریــخ آمــده اســت؛ ق ـراء ،بــه حــج نمیرفتنــد مگــر در ســالی کــه علیبنالحســین(ع) بــه
ً
حــج میرفــت (دینــوری1366 ،ق .)7 :2 ،برخــی گمــان کردهانــد ،احتمــاال در مراســم حــج ،امــام
ســجاد (ع) جلســات تفســیر برگ ـزار میکــرده اســت کــه بــه نظــر میرســد ،ایــن برداشــتی ســطحی بــه
خاطــر عــدم شــناخت قـراء و جایــگاه ایشــان در اتفاقــات ســدههای نخســتین هجــری اســت.
 .1-1-5نقش قراء در حوادث قرن اول هجری
مفهومشناســی اصطــاح قرائــت و قــاری ،بــه روش تاریخــی نشــان میدهــد؛ قــاری ،همــواره در
ٌ
َ ُ ٌ ُ َ َ ِّ ٌ َ
عابــد» بــوده اســت (فراهیــدی1409 ،ق،
قــرن نخســت هجــری ،بــه مفهــوم «رجــل متنســک و ِ
207 :5؛ ولهــاوزن1976 ،م )31 ،و یــا کســی کــه در دادگاه ،حکــم را قرائــت میکــرده اســت
(فیرلیــن2007 ،م .)51 ،ولــی در قــرن دوم ،قرائــت ،بــه دانشــی بــرای کیفیــت اداء کلمــات و

تبیین نقش امام سجاد (ع) در شکل گیری قیام های توابین با تأکید بر ادعیه صحیفه سجادیه

حالــی کــه قرائــن مختلفــی در تاریــخ ،ایــن اطمینــان را ایجــاد میکنــد کــه قیــام توابیــن ،در رأس
آن مختــار ثقفــی ،قیامــی ب ـرای کســب قــدرت نبــود (م ـرادی1395 ،ش )85-67 ،و دو هــدف
مهــم داشــت ،نخســت ،توبــه و دوم ،قصــاص قاتــان اهــل بیــت (ع) چنانچــه ایــن قیــام ،منجــر
بــه کســب قــدرت هــم نشــد (حمــدان2004 ،م .)96 -69 ،نتیجــه ایــن قیــام هرچه باشــد ،شــکی
نیســت ،در اینکــه بزرگتریــن قیــام ،پــس از شــهادت امــام علــی (ع) بــوده اســت و زمینــه ســقوط
حکومــت بنیامیــه را مهیــا نمــود (خلیــف1998 ،م .)73 ،آنچــه برخــی شــیعیان ،بـرای حمایــت
امــام ســجاد (ع) از قیــام مختــار ،بــه آن اشــارهکردهاند ،برخــی دعاهایــی اســت کــه امــام
ســجاد(ع) بـرای مختــار ،بعــد از قصــاص قاتــان اهــل بیــت (ع) نمودهاســت ،عالمــه شــعرانی،
عــدم نهــی و ســکوت امــام ســجاد (ع) را دلیــل تقریــر ایــن قیــام و مســتند قیــام توابیــن را دلیــل
قرآنــی دانستهاســت (ســاجدیفر1382 ،ش )107-101 ،ولــی بایــد توجــه داشــت ،حمایــت یــا
نقــش در قیــام توابیــن ،نیازمنــد ادلــه روش ـنتری اســت.
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حــروف قــرآن کریــم تبدیــل شــد و قــاری بــه خواننــده قــرآن ،بــا صفــات مختلفــی چــون :فــرش،
ّ
امالــه ،مــد و  ...اطــاق شــد (زرقانــی1362 ،ق .)415 :1 ،هنگامیکــه بــه امــام ســجاد (ع)
ســید ق ـراء گفتــه میشــود (ذهبــی1407 ،ق ،)111 :5 ،مفهــوم افقــه بــودن اســت .اگرچــه امــام
ســجاد(ع) دارای صــوت زیبایــی نیــز بــوده اســت ،کــه مــردم را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار
مــیداد (فیــض کاشــانی1416 ،ق.)1669 :9 ،
ق ـراء در قــرن نخســت هجــری ،همــان فقهــاء بودنــد کــه بیشــتر در ع ـراق حضــور داشــتند
(ولهــاوزن1944 ،م .)32 ،آنــان دارای روحیــه نظامــی و مذهبــی بودنــد و در حــوادث مختلــف
قــرن اول هجــری نقــش مهمــی را ایفــا کردهانــد ،در موضوعــات مختلــف چــون :قتــل عثمــان
بــن عفــان ،جنــگ صفیــن (نصــر بــن مزاحــم1382 ،ش ،)191 ،قیــام توابیــن ،وقعــه الجماجــم و
َ َ َ َ ُّ
ـح القـ ّـر ُاء
 ...نقــش قـراء آنقــدر جــدی بــود کــه ســفیان بــن عیینــه (م198ق) میگویــد« :لــو صلـ
َل َص َلـ َ
ـح ّالنـ ُ
ـاس» (بیهقــی1410 ،ق.)358 :5 ،
بنابرایــن ،ایــن مســأله کــه ق ـراء ،فقــط در ســالی کــه امــام ســجاد (ع) بــه حــج میرفــت ،بــه
حــج میرفتنــد (دینــوری1366 ،ق ،)7 :2 ،بــرای مــورخ پیامــی دارد و آن خبــر از برنامهریــزی
مشــخص ،بـرای یــک حرکــت نظامــی – سیاســی اســت زیـرا طبیعــی اســت کــه قـراء بــا آن روحیــه
متنســک و فقاهــت ،بــا حکومتــی کــه والیــان آن کمتریــن بهــرهای از فقــه نبــرده بودنــد و بــه روشــی
خــاف ســنت پیامبــر (ص) عمــل میکردنــد ،معتــرض باشــند و در راســتای حــل ایــن معضــل،
چارهجویــی نماینــد کــه در فضــای حــج ،هــم بــه دلیــل عــدم مزاحمــت والیــان حکومتــی
و هــم بــه جهــت اجتمــاع مســلمانان میســر بــوده اســت و ب ـرای حــل ایــن معضــل بــه دنبــال
چارهاندیشــی خواهنــد بــود ،اتفاقــی کــه در مالقاتهــای امــام ســجاد (ع) بــا قــراء در مراســم
حــج ،رخ داده اســت.
امــام ســجاد (ع) در مراســم حــج و در روزهــای جمعــه ،در خطبههــای مختلــف ،آشــکارا،
مــردم را علیــه حکومــت امــوی ،تحریــک میکــرد و ایشــان را بــه تبعیــت از توابیــن فـرا میخوانــد
و آنهــا را تشــویق میکــرد ،کــه فرصــت ایــن توبــه را از دســت ندهنــد ،تــا گذشــته خــود را جبـران
نماینــد (فیــض کاشــانی1416 ،ق .)248 :26 ،مســتندات مختلفــی در جوامــع حدیثــی شــیعه
وجــود دارد کــه توجــه بــه بافــت موقعیتــی ایــن روایــات ،شــکی در ایــن موضــوع باقــی نمیگــذارد
و ایــن ســخنرانیها ،هــم علنــی بــوده اســت ،چــون در متــن ایــن احادیــث ،کلماتــی ماننــد« :یــا
َ ّ
ُّ ّ ُ َ ّ َ ُّ َ ُ ُ َ
ـونَ ،أ ُّیهــا ّالنـ ُ
ؤمنـ
ـاد اللـ ِـه» و  ...دیــده میشــود (مرتضــی عاملــی،
ـاس ،یــا ِعبـ
أمــة محمـ ٍ
ـد ،أیهــا الم ِ
1355ق )310 :11 ،ولــی حــکام امــوی بــه علــت احســاس ضعــف و ناتوانــی در مقابــل بنــی
هاشــم و تــرس از اقدامــات امــام ســجاد (ع) و حمایــت افــکار عمومــی از وی ،امــکان مقابلــه

 .6توبه در صحیفه سجادیه
توبــه بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن کلیــدواژگان و محوریتریــن موضــوع در صحیفــه ســجادیه ،بــه
عنــوان یــک شــاهد تاریخــی میتوانــدّ ،
مبیــن جایــگاه امــام ســجاد (ع) در ایجــاد حرکــت توابیــن،
در قــرن نخســت هجــری باشــد ،ایــن مســأله در صحیفــه ســجادیه بــه روش تحلیــل محتــوا مــورد
بررســی ق ـرار میگیــرد.
 .1-6تحلیل محتوای مضمون توبه در صحیفه سجادیه
تحلیــل محتــوا ،یــک روشــی پژوهشــی اســت بــرای تشــریح منظــم و کمــی محتــوای آشــکار
پیامهــای متــن و یــا بــه عبــارت دیگــر ،روشــی اســت کــه بــه کمــک آن ویژگیهــای خــاص
پیامهــای متــن را بــه صــورت عینــی و نظــام یافتــه شناســایی میکنــد (رضوانــی1389 ،ش،
156-137؛ بدیعــی1376 ،ش .)53-42 ،در روش تحلیــل محتــوا ،بــا بهرهگیــری از قواعــد
علمــی ،منتظــم و قابــلتعمیــم ،نتایــج دقیقــی از متــن و مؤلفههــای آن دریافــت میشــود .در ایــن
ً
روش ،تــاش میشــود تــا اوال ایــن اجــزاء و بخشهــای مختلــف از یکدیگــر تمییــز داده شــده
ً
ّ
و ثانیــا عناصــر تشــکیل دهنــده آنهــا بــه دقــت بیــان شــود (پاکتچــی1394 ،ش.)333-310 ،
تکنیــک تحلیــل محتــوای مضمونــی بــر اســاسواحــد جمــات و بــه صــورت کمــی و کیفــی،
بــر مبنــای کلمــات کلیــدی و مقایســه آن بــا روایــات ائمــه دیگــر صــورت میپذیــرد .البتــه بایــد
توجــه داشــت کــه بــه فراینــد تحلیــل محتــوا در ایــن پژوهــش ،بــه میزانــی پرداختــه میشــود کــه
در راســتای اثبــات فرضیــه پژوهــش مــورد اســتناد ق ـرار میگیــرد و هــدف ،اج ـرای یــک فراینــد
تخصصــی تحلیــل محتــوا نیســت.
 .1-1-6بررسی کمی توبه در صحیفه سجادیه
اســتغفار و توبــه پــر تکرارتریــن موضــوع در ایــن کتــاب اســت و شــاید نیــاز بــه بررســی کمــی
کلیــدواژگان نداشــته باشــد ،ولــی جهــت اطمینــان ،از اثبــات آن بــه روش تحلیــل محتــوا ،مقایســه
کمــی در اینبــاره صــورت میگیــرد.
یــک مقایســه اجمالــی از کاربــرد برخــی از کلمــات کلیــدی مربــوط بــه مفهــوم توبــه در
صحیفــه ســجادیه ،بــا برخــی دعاهــای دیگــر منســوب بــه ســایر ائمــه (ع) و یــا یــک کتــاب

تبیین نقش امام سجاد (ع) در شکل گیری قیام های توابین با تأکید بر ادعیه صحیفه سجادیه

بــا او را نداشــتند .شــعر فــرزدق در ایــام حــج ،در مــورد امــام ســجاد (ع) نشــانگر ایــن موضــوع
اســت (اصبهانــی ،بیتــا.)328 :21 ،
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دعــا مربــوط بــه امــام دیگــر ،ماننــد :مصبــاح المتهجــد و یــا صحیفــه علویــه ،کــه صــرف نظــر
از صحــت انتســاب ایــن کتابهــا ،در فراوانــی کاربــرد ایــن کلیــدواژگان ،مقایســهای صــورت
میگیــرد .از نظــر حجــم ،صحیفــه ســجادیه کــه مجموعــه کاملــی از ادعیــه امــام ســجاد (ع)
نیســت 262 ،صفحــه ،مصبــاح المتهجــد 919 1،صفحــه در دو جلــد ،و صحیفــه علویــه664 2،
صفحــه اســت ،بنابرایــن بــر اســاس حســاب احتمــاالت ،بــه دلیــل حجــم وســیعتر بایــد ،کلمــات
منتخــب بــه ترتیــب در کتــاب مصبــاح المتهجــد و بعــد در صحیفــه علویــه و در مرحلــه آخــر
صحیفهســجادیه ،فراوانــی کاربــرد را داشــته باشــد .در حالیکــه مقایســه کمــی کلیــدواژگان ،ایــن
احتمــال را تأییــد نمیکنــد.
کلمــه «توبــه» در صحیفهســجادیه 32 ،مرتبــه ،در مصبــاح المتهجــد16 ،بــار در روایــت امــام
ســجاد (ع) و  28بــار در روایــات ســایر ائمــه و 12بــار در صحیفــه علویــه بــه کار رفتــه اســت.
کلمــه «انابــه»4 ،مرتبــه در صحیفهســجادیه 17 ،مرتبــه در مصبــاح المتهجــد در ادعیــه مــاه
رمضــان کــه بیشــتر از امــام ســجاد (ع) اســت و یــک مرتبــه در صحیفــه علویــه بــه کار رفتــه اســت.
کلمــه «اســتغفار» 3 ،بــار در صحیفــه ســجادیه3 ،بــار در مصبــاح المتهجــد و یکبــار در قالــب
آیــه قــرآن در صحیفــه علویــه بــه کار رفتــه اســت.
نکتــه دیگــر ،مقایســه کاربــرد کلمــه «أتــوب» در صحیفهســجادیه بــا صحیفــه علویــه ،تفــاوت
معنــاداری را نشــان میدهــد ،أتــوب 3بــار در صحیفــه ســجادیه و  47بــار در صحیفــه علویــه بــه
کار رفتــه اســت ،یعنــی کاربــرد واژه توبــه ،در صحیفــه ســجادیه ،بــه مراتــب بیشــتر از صحیفــه
علویــه اســت.
کلمات کلیدی

مصباح المتهجد

صحیفه علویه

صحیفه سجادیه

التوبه

 16امام سجاد (ع) 28 +سایر ائمه

12

32

االنابه

 17مرتبه و بیشتر از زبان امام سجاد

1

4

االستغفار

3

1

3

أتوب

---

47

3

اگرچــه بــه دلیــل نقــل بــه معنــا در روایــات  -بــا وجــود ال ـزام بــه نقــل بــه لفــظ در روایــات
ادعیــه  -چنــدان نمیتــوان بــه الفــاظ ،بــه عنــوان یــک دلیــل قطعــی اســتناد کــرد ،ولــی در حــد
قرینــه میتــوان گفــت:

118

 .1مصبــاح المتهجــد و ســاح المتعبــد ،یــا المصبــاح الکبیــر ،اثــر شــیخ محمــد بــن حســن طوســی ،عالــم قــرن
چهــارم هجــری اســت کــه مشــتمل بــر روایــات ادعیــه ائمــه اطهــار (ع) اســت.
 .2صحیفــه علویــه ،اثــر شــیخ عبداللــه ســماهیجی عالــم قــرن دوازدهــم هجــری اســت ،کــه مشــتمل بــر روایــات
ادعیــه امــام علــی (ع) اســت.

 .2-1-6بررسی کیفی مفهوم توبه در صحیفه سجادیه
بررســی محتــوای ادعیــه امــام ســجاد (ع) در صحیفــه ســجادیه ،ســیمای فــرد یــا جامعــهای را
تصویــر میکنــد کــه گنــاه او بــزرگ و غیــر قابــل بخشــش بــه نظــر میآیــد ،اگرچــه ایــن مســأله،
یعنــی اق ـرار بــه خطــا و گنــاه در دعاهــای امــام علــی (ع) نیــز وجــود دارد ،ولــی بــه هیــچ عنــوان
قابــل مقایســه بــا آنچــه در کالم امــام ســجاد (ع) اســت ،نمیباشــد .توبــه از کبائــری کــه جرمــی
بــس بــزرگ اســت ،بــه طوریکــه شــاید بتــوان ،آنچــه در روایــت امــام علــی (ع) وجــود دارد را
حمــل بــر تــرک اولــی دانســت ،ولــی الجــرم ،آنچــه امــام ســجاد (ع) از آن اســتغفار میکنــد،
گنــاه کبیــره و جرمــی اســت کــه نمیتــوان آن را حمــل بــر تــرک اولــی کــرد و نمیتــوان آن را بــه
امــام ســجاد (ع) بــا آنچــه در تاریــخ از ورع و تقــوای وی مشــهور اســت نســبت داد ،همچنیــن،
دور از منطــق اســت کــه امــام از روی تواضــع چنیــن غلــو و افراطــی در بیــان گناهــان کــرده باشــد،
ََْ َ َ ُ ْ ٌ َ َ َْ َ
ـن مـ ْ
ْ ُ َ ِّ َ
ـن
در دعــای امــام علــی (ع) آمــده اســت« :هيهــات  ...ل مشـ ِـبه ِلمــا عاملــت ِبـ ِـه الموح ِديـ ِ
ِّ َ َ ْ َ
ــانك ( »...طوســی1411 ،ق .)848 :2 ،امــام خــود را جــزء موحــدان بــه شــمار
ِبــرك و ِإحس ِ
مـیآورد و در نکوهــش خــود افـراط نمیکنــد .ولــی در صحیفــه ســجادیه از گناهانــی درخواســت
بخشــش شــده اســت کــه ممکــن نیســت امــام ســجاد (ع) آن را انجــام داده باشــد ،ماننــد رهــا

تبیین نقش امام سجاد (ع) در شکل گیری قیام های توابین با تأکید بر ادعیه صحیفه سجادیه

 .1موضــوع توبــه در ادعیــه امــام ســجاد (ع) دارای اهمیــت و حجــم باالتــری نســبت بــه متــون
ادعیــه ســایر ائمــه (ع) اســت.
 .2امــام ســجاد (ع) در کابــرد واژه توبــه ،بیشــتر یــک امــر کلــی را مدنظــر داشتهاســت ،تــا
یــک امــر شــخصی.
 .3کلمــه توبــه ،در مقایســه بــا کلمــات متـرادف ،ماننــد اســتغار یــا إنابــه ،کلمــه کلیــدی ،بــه
شــمار میآیــد.
 .4همچنیــن مفهــوم توبــه و اســتغفار ،بیــش از همــه در دعاهــای مــاه رمضــان وارد شــده
اســت ،ماننــد دعــای مشــهور ابوحمزهثمالــی و یــا ســایر ادعی ـهای کــه از صادقیــن (ع) رســیده
اســت ،ولــی بــه لحــاظ ســبک و اســلوب بــا دعاهــای امــام ســجاد (ع) بســیار نزدیــک اســت و
بــه احتمــال زیــاد ،ایــن دعاهــا نیــز از امــام ســجاد (ع) گرفتــه شــده اســت .اگرچــه مــاه رمضــان،
رجــب ،شــعبان و ذیالقعــده ،ماههایــی اســت ،کــه مســأله اســتغفار در همــه آنهــا اهمیــت دارد،
ولــی دعاهــای امــام ســجاد (ع) در مــاه رمضــان ،هــم نســبت بــه ســائر ائمــه (ع) ،هــم نســبت بــه
دعاهــای امــام ســجاد (ع) در ماههــای دیگــر ،حجــم بیشــتری دارد .مســائل یــاد شــده ،همگــی در
مســأله تحلیــل گفتمــان متــن و واقعیــت در صحیفــه ســجادیه تأثیرگــذار اســت.
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ِإلی ُّـ ِـه ،معصیـ ٍـة ِإقتر ُفنــاهٍ َ ،
َ
ُ َ
َ
َّ
ُ
َ
ـی عــن المنکـ ِـر و  .»...در جــای دیگــر
ـروف ِو النهـ
ـور ،تضییــع أألمـ ِـر ِبالمعـ َ ِ
ـان الفجـ ِ
ِبالظلـ ِـمِ ،إعـ ِ
َّ ِ ِ
َ َ َ
ُ
َ
َ
ـیطان» ،کــه بــا عــدم تســلط شــیطان
امــام (ع) مــی فرمایــد« :هــذا مقــام مــن ِإســتحوذ علیـ ِـه الشـ ِ
بــر مؤمنــان (الحجــر )42 :تناقــض دارد و صرفنظــر از مقــام عصمــت امــام ســجاد (ع) ،بــا
آنچــه از ســیره او در تاریــخ ،شــهرت دارد نیــز ناســازگار اســت .ایــن عبــارات نشــان میدهــد،
امــام ســجاد (ع) بــه مفهــوم و موضوعــی نظــر دارد کــه بــا موضــوع اســتغفار در دعاهــای امــام
علــی (ع) متفــاوت اســت.
برخــی از کلمــات و عبــارات دیگــر ،نشــان میدهــد؛ امــام ســجاد (ع) مــردم را بــه خاطــر
تبعیــت از طواغیــت ســرزنش مــی کنــد و از ایشــان میخواهــد تقــوا داشــته باشــند و از خــدا
بترســند نــه از ســاطین و مــردم را بــه توبــه فرامیخوانــد و وعــده قبولــی توبــه را بــه ایشــان
میدهــد (صــدوق1417 ،ق93 ،؛ الحــاج حســن ،بیتــا.)14 ،
 .1-2-1-6وجه تسمیه قیام توابین
قیامهــای توابیــن ،قیامهایــی بودهاســت کــه بــه خونخواهــی حســینبن علــی (ع) و بــا شــعار
«یالثــارات الحســین» اتفــاق افتــاده اســت (کورانــی1426 ،ق .)396 :4 ،ولــی در بیــن آثــار
بررســی شــده ،تاکنــون کســی بــه ایــن نکتــه اشــاره نکــرده اســت کــه چگونــه جریــان توبــه در
کوفــه بــه راه افتــاد؟ شــواهد تاریخــی نشــان میدهــد کــه رفاعــه و مســیببن نجبهفــزاری ،از
بــزرگان قرائــی کــه بــا امــام ســجاد (ع) در مراســم حــج مالقــات میکردنــد ،نخســتین کســانی
بودنــد کــه کلیــدواژه توبــه را بــه کار بردنــد (ابــن حیــون1385 ،ق.)227 :1 ،
در کوفــه و مدینــه ،مــردم پــس از واقعــه کربــا و حــره ،بــه شــدت ســرکوب شــدند و بــه
ّ ُ َّ
غفــر
موســیقی وَ غنــا پناهبردنــد و گمــان نمیکردنــد کــه بخشــیده شــوند و میگفتنــد« :أللهــم ِإ ِ
ً
َ
َ
فاعــا» (ســید بــن طــاووس1384 ،ق .)172 ،ولــی امــام ســجاد (ع) در مقابــل،
لــی ،و مــا أراک ِ
ایــن تصــور نادرســت را طــرد نمــود و گفــت :خداونــد در توبــه را بــاز ق ـرار داده اســت و توبــه را
از توبــه کننــدگان میپذیــرد و توبــه کننــدگان را دوســت دارد .بنابرایــن ایــن بــاور نادرســت را در
جامعــه اصــاح نمــود .اگــر گناهــان تــو بــه اندازههــای قط ـرات بــاران باشــد ،بــاز خداونــد آن را
میبخشــد» (همــان1384 ،ق.)172 ،
ّ
َ
َ
َ
ُ
«جالســوا مــع التوابین»
امــام ســجاد (ع) مــردم را تشــویق بــه مجالســت بــا توابیــن مــی نمــودِ :
ُ
ُ
َ
و از رویگردانــی از قـراء ،مهمتریــن گــروه حامــی توابیــن ،نهــی میفرمــودَّ :
«الر َغبــة عــن القـ ّـر ِاء»
ِ

تبیین نقش امام سجاد (ع) در شکل گیری قیام های توابین با تأکید بر ادعیه صحیفه سجادیه

(مجلســی1403 ،ق .)126 :91 ،مجالــس توابیــن ،مجالســی بــود کــه در آن ذکــر مصائــب امــام
حســین (ع) و گریــه بــر امــام حســین (ع) میشــد و دربــاره حکومــت یزیــد و اقدامــات امویــان
افشــاگری صــورت میپذیرفــت (محدثــی1480 ،ق .)87 ،امــام ســجاد (ع) آرزو داشــت ،در ایــن
مجالــس شــرکت میکــرد ،ولــی محــل ســکونت وی در مدینــه ،از محــل برگ ـزاری ایــن مجالــس
در کوفــه فاصلــه داشــت.
یــک پژوهــش نشــان مــی دهــد ،نــوع کلیــد واژگانــی کــه توابیــن در خطبههــای خــود بــه کار
میبردنــد ،ماننــد :ذریــه ،ابــن رســول اللــه و  ...متأثــر از ســخنان و خطبههــای زینالعابدیــن(ع)
ً
بــوده اســت .بنابرایــن میتــوان گفــت؛ توابیــن ،کامــا تحــت تأثیــر بیــان امــام ســجاد (ع) حتــی
از نظــر کاربــرد واژگان بودنــد (زیتــون1376 ،ش.)206-173 ،
مورخــان شــیعه بــه دنبــال آننــد کــه از طریــق برخــی شــواهد ماننــد :مســأله اهــداء کنیــز بــه
امــام ســجاد (ع) از طــرف مختــار (بروجــردی1386 ،ق )196 :26 ،یــا ارتبــاط از طریــق محمــد
بــن حنفیــه ،ایــن قیــام را مــورد تأییــد امــام ســجاد (ع) نشــان دهنــد ،در حالــی کــه شــواهد بیــان
شــده نشــانگر آن اســت کــه امــام ســجاد (ع) خــود منشــأ پیدایــش ایــن حرکــت در جامعــه بــوده
اســت.
یکــی دیگــر از شــواهد ،آن اســت کــه اکثــر دعاهایــی کــه حــاوی مضمــون توبــه اســت ،در
مــاه رمضــان و از امــام ســجاد (ع) شــهرت دارد و امــام ســجاد (ع) مــاه رمضــان را مــاه توبــه
َ ُ ّ َ
ــة» از وی مشــهور اســت ،ایــن روایــت تنهــا از امــام
نامیــده اســت .روایــت «هــذا شــهر التوب ِ
ســجاد (ع) نقــل شــده (ابطحــی1423 ،ق191 ،؛ طوســی1411 ،ق )610 ،در حالــی کــه باقــی
ائمــه معصومیــن (ع) چنیــن نامــی ب ـرای مــاه رمضــان انتخــاب نکردهانــد بلکــه آن را مــاه صبــر
نامیدهانــد (مفیــد1413 ،ق306 ،؛ ابــن بــراج1406 ،ق )187 :1 ،و ایــن یــک مســأله تاریخــی
و مســلم اســت کــه شــروع قیــام مختــار در نیمــه مــاه رمضــان بــوده اســت (ابومخنــف ،بیتــا،
.)258
بنابرایــن ،اگــر بــه بافــت موقعیتــی صحیفــه ســجادیه ،توجــه شــود ،ایــن متــون ،یــک تشــویق
رســمی ب ـرای شــرکت در قیــام توابیــن میتوانــد بــه شــمار آیــد .چــون توبــه کلیــدواژهای بــوده
ً
اســت کــه در فضــای گفتمــان سیاســی آن زمــان ،کامــا دارای مفهــوم روشــن و جهتگیــری
ً
سیاســی بــوده اســت و نمیتــوان دعــوت بــه توبــه را از حرکــت توابیــن تفکیــک نمــود ،مثــا
امــام بفرمایــد :نــه منظــور مــن از توبــه ،قیــام توابیــن نیســت و توبــه دیگــری مــد نظــر اســت .بــه
ویــژه کاربــرد کلمــه «مجالــس التوابیــن» (ابطحــی1423 ،ق )142 ،کــه تنهــا یکبــار آن هــم در
دعــای ابوحمــزه ثمالــی در مجموعــه کتابهــای حدیثــی بــه کار رفتــه اســت .و در هیــچ متــن
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حدیثــی دیگــر بــه کار نرفتــه اســت .امــام آرزو میکنــد :کــه ای کاش مجلــس مــن بــه مجالــس
ُ
ـرب َمجلســی مــن َمجالــس ّ
«قـ َ
التوابیـ َ
ـن» زیـرا محــل اقامــت امــام در مدینــه،
توابیــن نزدیــک بــود:
ِ
ِ
ِ ِ
فاصلــه زیــادی بــا کوفــه داشــته اســت .کاربــرد ایــن واژه نشــانگر عالقهمنــدی امــام (ع) بــه
توابیــن و مجالــس ایشــان اســت و بــه عنــوان یــک مســتند و شــاهد تاریخــی میتوانــد در ایــن
زمینــه گویــای موضــع امــام ســجاد (ع) بــه قیــام توابیــن باشــد ،زیـرا ،تنهــا امــام ســجاد (ع) چنیــن
کلم ـهای را بــه کار بــرده اســت و مجالــس توابیــن ،یــک کلیــدواژه تاریخــی اســت و نمیتــوان آن
را بــه معنــای محفــل توبهکننــدگان دانســت ،چــون بــه صــورت طبیعــی ،توبــه امــری فــردی اســت
نــه مســألهای جمعــی.
همچینــن دربــاره توبــه ،آموزههایــی از امــام ســجاد (ع) وجــود دارد کــه از بقیــه ائمه اطهــار (ع)
ً
نقــل نشــده اســت و نشــانگر حرکــت عمومــی جامعــه بــه ســمت جریــان توبــه بــوده اســت ،مثــا
ایشــان ب ـرای توبــه دســتور م ـیداد کــه مــردم ،دو مــاه پیوســته را روزه بگیرنــد ،یــا ب ـرای پذیــرش
توبــه از جانــب خداونــد صدقــه بدهنــد ،یــا پــدر و مــادر بـرای قبولــی توبــه فرزندشــان دعــا کننــد،
یــا در غــروب جمعــه بـرای قبولــی توبــه دعــا نماینــد و ( ...محمــودی1362 ،ش.)64 ،
در روایتــی آمــده اســت :عبــاد بصــری ،بــه امــام ســجاد (ع) گفــت :جهــاد را بــه خاطــر
ســختیهایش تــرک کــردی و بــه حــج بــه خاطــر آســانیاش رو آوردی ،امــام ســجاد (ع) در
پاســخ ،آی ـهای را خوانــد کــه نشــانگر نــوع جهــاد وی بــود« :التائبــون العابــدون  »...و در ادامــه
فرمــود :اگــر اف ـرادی بــا چنیــن اوصــاف ببینــم جهــاد بــا ایشــان افضــل اســت از حــج (کلینــی،
1375ش )258 :4 ،و در ایــن عبــارت بــه همراهــی بــا قیــام توابیــن تشــویق نمودهانــد ،چــون در
ایــن زمــان گروههــای توابیــن در حــال شــکلگیری بودنــد.
در روایتــی دیگــر آمدهاســت؛ فــردی از قیــام مختــار در کوفــه نــزد امــام (ع) شــکایت کــرد
ُ
«إخواننــا َب َغــوا َع َلینــا» امــام بــا کاربــرد آیــه َ«و إلــی عــاد َأ ُ
خاهــم ُهـ ً
ـودا» (هــود)50 :
و گفــت:
ٍ
ِ
نشــان داد کــه مختــار ،فرســتاده خــود امــام اســت و هرکــه بــا او همـراه باشــد ،نجــات یافتــه اســت
و هرکــه بــا او همــراه نباشــد از هالکشــدگان اســت (فــرات کوفــی1414 ،ق )192 ،و فرمــود:
چگونــه انتظــار داری ،بنــی اسـرائیل بــه خاطــر گرفتــن ماهــی ،مغضــوب واقــع شــوند ،ولــی قاتالن
فرزنــد رســول خــدا (ص) عــذاب نشــوند (حســن بــن علــی1409 ،ق.)270 ،
 .7نتایج اقدامات امام سجاد (ع)
امــام ســجاد (ع) ،بــا طراحــی زیرکانــه قیــام توابیــن ،چنــد اقــدام مهــم را عملــی ســاخت؛ هدایــت
مــردم بــه ســوی راه درســت و متوقــف نمــودن جریــان انحرافــی کــه در جامعــه اســامی بــه وجــود

تبیین نقش امام سجاد (ع) در شکل گیری قیام های توابین با تأکید بر ادعیه صحیفه سجادیه

آمــده بــود و اســام را بــه تباهــی میکشــاند .امــام ،بــا ابـزار دعــا بــه مــردم نشــان داد کــه بایــد بــه
ســوی خداونــد بــاز گردنــد ولــی توبــه از ایــن گنــاه بــا زبــان ممکــن نبــود ،بلکــه ،جبـران عملــی را
میطلبیــد کــه مــردم از آن روی برگردانــده بودنــد ،و آن بــذل جــان ،در راه خــدا و جهــاد بــود ،زیـرا
ً
توبــه از هــر گناهــی ،متناســب آن گنــاه اســت ،مثــا ب ـرای توبــه از خــوردن مــال یتیــم نمیتــوان
روزه گرفــت ،بلکــه توبــه از آن ،بازگردانــدن مــال بــه یتیــم اســت و توبــه از بــه مســلخ فرســتادن
امــام حســین (ع) ،قصــاص قاتــان ،همـراه بــا بــذل جــان بــوده اســت.
همچنیــن ،گامــی مهــم در راســتای نابــودی حکومــت ســتمگر امــوی برداشــته شــد ،زیــرا
قیامهــای متعــدد توابیــن ،ســبب ضعــف و در نهایــت نابــودی حکومــت امــوی شــد ،بنابرایــن،
نمیتــوان گفــت کــه امــام ســجاد (ع) از عرصــه سیاســت ،دوری نمــوده اســت و راه انــزوا را
انتخــاب کــرده اســت ،بلکــه بــه عنــوان یــک فعــال سیاســی در شــکلگیری تحــوالت قــرن
ً
نخســت و دوم هجــری مهمتریــن تأثیــر را داشــته اســت .هــر جمعــه خطبــه میخوانــد و تلویحــا
علیــه حکومــت امــوی تبلیــغ میکــرد (طبرســی1403 ،ق.)319 ،
احت ـرام از دســت رفتــه خانــدان اهــل بیــت (ع) بــه ایشــان بازگردانــده شــد ،بــه شــکلی کــه
دیگــر هیچکــدام از حــکام امــوی و عباســی جــرأت هتاکــی یزیــد را بــه خــود ندادنــد و قاتــان اهل
بیــت (ع) همگــی بــه س ـزای عمــل خویــش رســیدند و قصــاص شــدند .در روایتــی آمــده اســت
کــه حجــاج بــن یوســف ثقفــی در نامـهای بــه عبدالملــک بــن مــروان نوشــت« :اگــر میخواهــی
حکومــت تــو ادامــه یابــد ،بایــد علــی بــن الحســین (ع) را بکشــی ».ولــی عبدالملکبنمــروان
در پاســخ نوشــت« :مــا دیگــر بعــد از ایــن در خــون بنیهاشــم اس ـراف نخواهیــم کــرد  »...ایــن
گفتگــو نشــاندهنده چنــد مطلــب اســت:
 .1اینکــه حکومــت امــوی ،از اقدامــات امــام ســجاد (ع) کــه منجــر بــه نابــودی حکومــت
ً
امــوی میشــد ،بیاطــاع نبــوده اســت و عامــل آن نیــز کامــا شناســایی شــده بــود.
 .2تــرس حکومــت از امــام ســجاد (ع) و بنیهاشــم را نشــان میدهــد ،زی ـرا تمامــی قاتلیــن
امــام حســین (ع) قصــاص شــده بودنــد ،بنابرایــن کشــتن علنــی ایشــان را مخالــف مصالــح و ابقــاء
حکومــت خــود میدانســتند ،بنابرایــن نــه تنهــا عبدالملــک ،بلکــه تمامــی حــکام بعــد ،هرچنــد
ظاهــری ،احتــرام اهــل بیــت (ع) را حفــظ میکردنــد (خلیــل رزق2001 ،ق .)48-42 ،تــا آن
جــا کــه عمربــن عبدالعزیــز کــه یــک حاکــم امــوی بــود و در راســتای سیاسـتهای حــکام امــوی
و اهــل ســنت عمــل میکــرد و بســیاری او را عمــر دوم و بســیار شــبیه بــه عمــر بــن خطــاب
میدانســتند (عبداللــه بــن عبدالحکــم1430 ،ق .)50 ،او در ظاهــر ،نهایــت احتــرام را بــرای
ائمــه شــیعه (ع) قائــل بــود ،تــا آنجــا کــه در بازســازی مســجد النبــی (ص) ،کــه همــه جلســات
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درس فقهــاء تعطیــل شــد ،درس امــام باقــر (ع) تعطیــل نشــد ،وی دســتور داد کــه تعمیــر ،طــوری
انجــام شــود کــه جلســات درس امــام (ع) ادامــه داشــته باشــد (علــی صغیــر2004 ،م .)71 ،نبایــد
سادهاندیشــانه ،ایــن احتــرام را ناشــی از عالقــه دانســت ،چــون عالقــه عمربــن عبدالعزیــز بــه
اســتادش مالــک بــن انــس ،بیتردیــد بیشــتر از امــام باقــر (ع) بــوده اســت ،ولــی مســأله تــرس
بــوده کــه در دل حــکام امــوی و پــس از آن در دل حــکام عباســی ،از بنیهاشــم وجــود داشــت.
ائمــه (ع) بعــد از ایــن مقطــع تاریــخ ،بــه دسیســه پنهانــی بــه شــهادت میرســیدند و دیگــر
حــکام ،جــرأت جســارت یزیــد را پیــدا نکردنــد ،چــون از نتیجــه ایــن عملکــرد کــه قصــاص بــود
ً
کامــا مطلــع شــدند.
 .3از مهمتریــن نتایــج اقدامــات سیاســی امــام ســجاد (ع) ایجــاد روحیــه امیــد و حرکــت
مجــدد در جامعــه اســامی بــود .بــا اقدامــات امــام ســجاد (ع) ،زمینــه بـرای فعالیــت صادقیــن(ع)
ً
فراهــم گردیــد ،تــا احــکام متــروک شــرعی مجــددا توســط صادقیــن تبییــن گــردد (علــی دخیــل،
ً
1974م )70 ،و فقــه اســامی مجــددا احیــاء گــردد .در نهایــت ،هــدف امــام حســین (ع) از قیــام
عاشــوراء کــه إحیــاء ســنت جــدش بــود ،تحقــق پیــدا کــرد ،اگرچــه ایــن فراینــد حــدود یــک قــرن
بــه طــول انجامیــد ولــی در نهایــت ،منجــر بــه پیــروزی شــد ،زی ـرا حــکام بنیامیــه بــه خاطــر
دشــمنی بــا امــام علــی (ع) بــه شــدت بــا فقــه و احــکام شــرعی مخالفــت میکردنــد و فقــه،
متــروک باقیمانــده بــود (نفیســی2007 ،م.)94 ،
َّ َ
ُ ُ َ ُ ٌ
َّ
َ ُ
 .4امــام ســجاد (ع) میفرمایــدِ « :ان ُهــم أضاعــوا الصلــوات ِ ،...کتابــک منبــوذ .»... ،ایــن
عبــارات ،نشــانگر متــروک بــودن ســنت پیامبــر (ص) در حکومــت امــوی بــود ،ولــی صادقیــن(ع)
بــه دنبــال سیاسـتهای هشــیارانه امــام ســجاد (ع) ،تمامــی احــکام تعطیلمانــده را تبییــن نمودنــد
و جامعــه اســامی پــس از یــک قــرن ،بــه ســنت رســول خــدا (ص) بازگشــت و جریــان کاربــرد
رأی و قیــاس بــه نتیجــه نرســید (ابــن شــهر آشــوب1353 ،ق.)373 :3 ،
 .8نتیجهگیری
 .1طبــق گفتههــای محققــان ،بررســی روایــات و کتابهــای تاریــخ قــرن اول هجــری نشــان
میدهــد ،ایــن کتابهــا ،همــراه بــا جهتگیــری سیاســی و مطابــق مصالــح حکومــت امــوی
و عباســی نگاشــته شــده اســت و در ایــن راســتا ،هــر رویــدادی کــه بــا منافــع ایشــان ســازگاری
نداشــته اســت ،مــورد تحریــف ق ـرار گرفتــه اســت.
 .2یکــی از ایــن موضوعــات ،ســیره امــام ســجاد (ع) و نقــش وی در شــکلگیری قیــام توابیــن،
تبییــن احــکام شــرعی و  ...اســت ،مورخــان ،از امــام ســجاد (ع) ،چهــرهای منــزوی و ســازگار
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بــا دســتگاه امــوی ارائــه نمودهانــد .ولــی در مقابــل از قیــام توابیــن و بــه ویــژه شــخص مختــار،
چهــرهای فاســد ،ارائــه کردهانــد و امــام ســجاد (ع) را مخالــف ایــن قیــام معرفــی کردهانــد.
 .3دلیــل ارائــه چنیــن تصویــری از قیــام توابیــن آن بــود کــه ایــن قیــام در طــول  100ســال
پیوســته مشــروعیت حکومــت امــوی و حتــی اخــاف عباســی آن را نیــز تهدیــد میکــرد .ولــی
واقعیــت آن اســت کــه قیــام توابیــن ،بــا اقدامــات و برنامهریــزی امــام ســجاد (ع) در راســتای
جریــان توبــه و قصــاص قاتــان امــام حســین (ع) شــکل گرفتــه اســت.
 .4امــام ســجاد (ع) بــا دعــوت مــردم بــه توبــه و فضــای گفتگــو در حــج ،ق ـراء را بــه جهــاد
علیــه حکومــت امــوی و قصــاص قاتــان امــام حســین (ع) و یارانــش فراخوانــد.
ً
ً
 .5امــام ســجاد (ع) ،اوال حکومــت امــوی را ســاقط کــرد ،ثانیــا احت ـرام از دســت رفتــه اهــل
بیــت (ع) را بــه ایشــان برگردانــد ،بــه شــکلی کــه حــکام امــوی و عباســی از بنیهاشــم بــه شــدت
ً
میترســیدند و هرگــز جــرأت جســارت علنــی بــه ایشــان را نیافتنــد ،ثالثــا ایــن تدابیــر ،ســبب
ً
بــروز شـرایطی شــد کــه در قــرن بعــد ،صادقیــن (ع) احــکام تعطیــل شــده شــرع را مجــددا احیــاء
نمودنــد و جامعــه اســامی پــس از یــک قــرن کاربــرد رأی و قیــاس ،بــه تبعیــت از ســنت پیامبــر
ً
اکــرم (ص) ،مجــددا روی آورد.
 .6ایــن پژوهــش نشــان میدهــد ،از منابــع روایــی ،میتــوان بــه عنــوان شــواهد تاریخــی
در تبییــن پدیدههــای تاریخــی بهــره بــرد ،تاریخگــذاری روایــات و توجــه بــه بافــت موقعیتــی
روایــات ،میتوانــد در تبییــن مدلــول روایــات و حــل معضــات دانــش تاریــخ اســام مؤثــر باشــد.
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