نقش معنوی امام سجاد(ع) در امتداد نهضت کربال
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رقیه اسماعیلی

چکیده
با بررسی دقیق در واقعه عاشورا و سیره امام سجاد(ع) درمییابیم که امام سجاد(ع) در جاویدان ماندن
این نهضت و قیام خونین که تا ابد در ذهن و جان بشریت نقش بسیته اسیت نقیش بسییار مهیم و
اثرگذاری داشته است و البته از عهده این مسئولیت و رسالت بهخوبی برآمده است .هیدف از انجیام
این پژوهش ،بررسی ابعاد شخصیتی حضرت امام سجاد(ع) و بیان راهکارهایی اسیت کیه ایشیان در
جهت احیا و تداوم نهضت عاشورا انجام دادهاند .امام سجاد(ع) فرزند برومند حسین بن علیی(ع) اسیت
که در سال  38هجری به دنیا آمد .ایشان همانند دیگر امامان معصوم از اخالق برجستهای برخوردار
بودند و همچنین ازنظر علمی سرآمد زمان خود بودند .امام سجاد با توجه به مصلحت الهی در واقعه
عاشورا بیمار شدند که همین بیماری باعث شد که ایشان را نکشند و این ذخیره امامت باقی بماند تا
شیعه بی رهبر نباشد .بعد از حادثه عاشورا ،اسرا به کوفه و سیپس بیه شیام فرسیتاده شیدند و امیام
سجاد(ع) و حضرت زینب(س) در فرصتهایی که به وجود میآمد سخنرانی کردند و پیام کیربال را بیه
همگان رساندند .آنها مظلومیت امام حسین(ع) ویاران باوفایشان و ظلمهایی که دشمنان یزیدی در
حق ایشان انجام دادند را بیان کردند ،این افشاگریهای امام سیجاد(ع) و حضیرت زینیب(س) توطئیه
یزید که خواری اهلبیت بود را خنثی کرد و قضیه به سود اهلبیت تغییر کرد .امام سجاد(ع) در طول
زندگی از روشهای مختلفی استفاده کردند تا واقعه جانسوز کربال به فراموشی سپرده نشیود .ایین
اقدامات آثار و پیامدهایی به همراه داشت که از آن جمله میتوان بیه تنفیر میردم از اموییان ،قییام
مختار ،توابین و قیامهای مختلفی که نشأت گرفته از قیام امام حسین(ع) بودند را اشاره کرد.
کلیدواژهها :امام سجاد(ع) ،واقعه عاشورا ،نهضت کربال ،تبلیغ دین

 1این مقاله در همایش «مدیریت معنوی جامعه در سیره ائمه اطهار(ع)» ارائه شده است.
 2مدرس حوزه علمیه الزهرا شیراز
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مقدمه
بررسی و مطالعه در سیره زندگی اهلبیت (علیهمالسالم) نشان میدهد که این بزرگیواران ،از روشهیای
متفاوتی برای بسط و گسترش معارف اسالمی استفاده میکردند؛ یکی صیلح را پیذیرفت و یکیی جنگیید
یکی بهناچار سکوت اختیار کرد و دیگری با دعا و نیایش بیه پاسیداری از مکتیب حقیه اسیالم پرداخیت.
روشهای مختلفی که اهلبیت از آنها استفاده میکردند با توجه به شرایط خاص و متفاوتی بیود کیه بیا
آن در عصر خود روبهرو میشدند.
با بررسی تاریخ امامان معصوم (علیهمالسالم) درمییابیم که یکی از موضیوعاتی کیه بایید بیه آن بیشیتر
اهمیت دهیم بررسی نقش امام سجاد(ع) در رهبری شییعه و تیداوم نهضیت کیربال پیس از شیهادت پیدر
بزرگوارشان؛ حضرت سیدالشهدا(ع) است.
اهمیت این موضوع زمانی روشن میشود که گروهی از مورخان و نویسندگان قیدیم و معاصیر از شییعه و
سنی بر این باورند که امام سجاد(ع) بعد از حادثه جانگداز عاشورا و مصیبتهایی که بر ایشان و اهلبییت
(علیهمالسالم) وارد شد ،عمالً از سیاست کنارهگیری کردند و به امور عبادی و شخصی خویش پرداختند و
نهتنها در برابر حاکمان زور گوی بنیامیه هیچگونه اعتراضی نکردند بلکه از مطیعتیرین افیراد اهیلبییت
(علیهمالسالم) نزد دستگاه حاکم بودند .همانطور که یکی از نویسندگان شیعی مینویسد:
«فاجعه کشته شدن پدر بزرگوار امام سجاد(ع) که حضرت شاهد و ناظر آن بود ،دردناکتر از آن بود که وی
را رها کرده ،بعدازآن چیزی از امور دنیا را طلب کند یا به مردم اعتماد کند یا در امور سیاسی دخالت کنید،
ازاینرو حضرت بر عبادت مداومت کرد».
اما وقتی سیره حضرت و زندگینامه ایشان را موردمطالعه قرار میدهییم درمییییابیم کیه قضییه درسیت
برعکس آنچه این دسته از محققان و مورخان مینویسند است .ایشان با اینکه بنا بیه مصیلحت الهیی در
واقعه کربال بیمار بودند اما با حاکم جور بنیامیه مقابله کرد و نگذاشت شعله فروزان نهضیت کیربال روبیه
خاموشی ببرد.
ازاینرو هدف از انجام این پژوهش ،بررسی ابعاد شخصیتی حضرت امام سجاد(ع) و بیان راهکارهایی است
که ایشان در جهت احیا و تداوم نهضت عاشورا انجام دادهاند .امید است بتوانیم گامی هرچنید کوچیک در
دفاع از مقام واالی این امام معصوم و عقاید حقه شیعه برداریم.
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 .1بررسی ابعاد شخصیتی امام سجاد

(ع)

(ع)

 .1-1گذری بر زندگانی حضرت سجاد

امام سجاد(ع) ،فرزند برومند امام حسین بن علی بن ابیطالب(ع) ،بنا بر قول مشهور در نیمه جمادی االخر
سال  38هجری دیده به جهان گشود .آن حضرت دو سال از دوران امامت امام علی(ع) 10 ،سال از امامت
امام مجتبی(ع) و  10سال از امامت پدر بزرگوارش امام حسین(ع) را درک کیرده و پیسازآن ،بیه میدت 34
سال امامت و هدایت جامعه اسالمی را بر عهده داشته اسیت .نیام آن بزرگیوار «علیی» ،کنییه مشیهورش
«ابوالحسن» و لقبهای معروفش «زینالعابدین» «سید العابدین» و «سجاد» است.
هریک از این لقبها نشاندهنده مرتبهای از کمال نفس ،درجهای از ایمان ،مرحلهای از تقوا و پاییهای از
اخالص است .هرچند ظاهراً این لقبها را مردم به امام(ع) دادند ،اما این نامگذاری مردم نهفقط بیهصیرف
معنای لغوی این کلمه بوده بلکه به معنای اصطالحی آن و توسط صرافان گوهرشناس و عارفیان انسیان
جو بوده است( 1 .شهیدی :1387 ،ص )8
درباره زمان تولد حضرت سجاد اختالف است اما بعضی محل تولد او را شیهر کوفیه مییداننید .بیه نظیر
میرسد قول اخیر به حقیقت نزدیکتر باشد.
امام علی(ع) همراه با امام حسین(ع) از سال  36ه ق .تا زمان شهادتش ،در سال  40هجری در کوفه بودنید
لذا تولد امام سجاد(ع) بنا بر مشهور ( 38ه ق) در مدینه نبوده است( .رنجبر :1382 ،ص )38-36
-1-1-1امام سجاد(ع) و همراهی با کاروان شهادت

بعد از فوت معاویه در سال  60هجری یزید به خالفت رسید و به حاکم مدینه نامه نوشت و از او خواسیت
که از همه بهخصوص حسین بن علی(ع) برای او بیعت بگیرد و اگر حسین بیعت نکرد او را به قتل برسیاند
ولید بن عقبه – حاکم مدینه -امام حسین(ع) را به دارالحکومه خواند تا از او بیعت بگیرد .امام که موضیوع
را حدس زده بود با سی نفر از جوانان بنیهاشم و دوستانش که مسلح بودنید بیه داراالمیاره رفیت .امیام
پیشنهاد ولید را شنید و اجابت آن را بهروز بعد در جمع مردم موکول کرد و ازآنجا خیارج شید و شیبانه بیا
اهلبیت خود بهسوی مکه هجرت کرد .امام سجاد(ع) نیز به همراه پدر از مدینه به مکه هجرت کرد .آنیان
ازآنجا در اجابت دعوت کوفیان بهسوی عراق رهسپار شدند تا به کربال رسیدند( .حیدری :1373 ،ص )323
امام حسین(ع) نمیتوانستند در زمان معاویه قیام کند؛ چون میدانستند این قیام با شکست مواجهه میشود
 1جعفر ،شهیدی ،زندگانی علی بن الحسین(ع) ،چاپ پانزدهم ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،1387 ،ص .8
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چون معاویه با سیاست حکومت میکرد و باطل بودن معاویه پشت ظاهر سازیش پنهان شده بیود .بعید از
مر معاویه و به خالفت رسیدن یزید ،امام(ع) با توجه به مشخص بودن چهره پلید یزید برای همگان و با
توجه به دعوت کوفیان تصمیم گرفتند به وظیفه دینی خود عمل کننید و حکومیت یزیید را بیرای حفیظ
اسالم و حفظ مصالح مسلمانان و رعایت حقوق آنها سرنگون کنند.
هیچ حادثهای در سراسر تاریخ بشر سختتر از حادثه کربال نبود .سیی هیزار نفیر از شیرورترین افیراد در
مقابل هفتاد و دو نفر از بهترین مردمان کیه بیشیتر آنیان از فرزنیدان رسیول خیدا(ص) بودنید ایسیتادند و
فجیعترین کارها را انجام دادند و خون آنها را وحشیانه ریختند و زنان و کودکان را بیا سیختی و عیذاب
هرچه بیشتر به اسارت بردند.
(ع)

-1-1-2زمان عروض بیماری برای امام سجاد

در اسناد تاریخی از زمان عروض بیماری حضرت زینالعابدین(ع) خبر صریحی وجود ندارد آنچه بهصیورت
قطعی میتوان ادعا کرد بیمار بودن حضرت در شب عاشورا است و ایین بیمیاری بیهگونیهای نبیوده کیه
حضرت را از حضور در جمع اصحاب مانع شود .حضرت میتوانستند بنشینند و در جمع حاضر باشیند و ییا
رفتار پدر را تحت نظر داشته و کالم او را بشنوند و به گریه افتاده و سکوت کنند .البته این بیماری در روز
عاشورا بخصوص به هنگام وداع آخر با پدر ،بهشدت روبه وخامت گذاشته و حال جسمانی حضیرت در آن
موقع بسیار وخیم گزارششده است که دیگر حتی توانایی نشستن هم نداشتند( .دعایی :1380 ،ص )60
(ع)

-1-1-3حمله بر زینالعابدین

عدهای از اراذل کفار به امام زینالعابدین(ع) هجوم بردند درحالیکه از مریضی بسیار ناتوان شده و قلبش از
مصیبت حوادث مجروح بود و شمر بن ذیالجوشن خبیث خواست او را بکشد امیا حمیید بین مسیلم او را
سرزنش کرد و گفت:
«آیا کودکان را هم میکشید؟ این مریض است( ...اما شیمر تیوجهی نکیرد پیس عمیهاش زینیب عقیلیه
بنیهاشم به او چسبید و گفت :تو او را نمیتوانی بکشی تا قبل از آن مرا کشته باشیی) پیس آن لعیین از
این کار صرفنظر کرد و او به طرز عجیبی نجات یافت( ».القرشی :1385 ،ص )168
الزم به ذکر است که کالم حمید بن مسلم که در مورد امام(ع) تعبیر کودک را به کاربردند ،برای جلوگیری
از قتل امام بوده چراکه بر اساس مقررات جنگهای صدر اسالم کودکان کشته نمیشدند و سن حضیرت
 23سال بوده است( .دعایی :1380 ،ص )76
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-1-1-4امام سجاد(ع) در کوفه

کوفه اولین جایی بود که اسرا را به آنجا بردند و امام سجاد(ع) نقش تبلیغی خود را ازآنجا شروع کرد؛ و پیام
کربال را به گوش عموم مردم رساند.
کوفه ،شهری که مردمانش حسین(ع) را دعوت کرده بودند و خود را فدایی او مییخواندنید امیا در هنگیام
سختی و کمک خواستن ،امامشان را تنها گذاشتند و دنیا را به آخرت ترجیح دادند و از بذل جانشیان درراه
امام برحقشان کوتاهی کردند.
وقتی اسرا به کوفه رسیدند؛ و مردم را در آن حال و وضع بد دیدند فریاد زدند و گرییه مییکردنید ،در آن
هنگام حضرت زینب خطبهای ایراد کرد که همیه را بعید از  20سیال بیه ییاد خطبیههیای امیام علیی(ع)
میانداخت.
و بعد از ایشان امام سجاد فرصت را مناسب دیدند که پیام شیهدا و مظلومییت آنیان را بیه گیوش میردم
برسانند و همچنین چهره ستم امویان را برمال سازند .امام سجاد به مردم اشاره کردنید تیا سیاکت شیوند
سپس به پا خاستند و سخنان خود را ایراد کردند.
امام سجاد(ع) در این خطابه کوتاه و روشنگر ،حادثیه «کیربال» را از هیر دو بعید آن میورد تجزییهوتحلییل
قراردادند .ازیکطرف درندهخوئیها و جنایات ضد انسانی «یزید» و مزدوران او را برمال سیاختند و آنیان را
بهعنوان قاتل ،غارتگر ،شکننده حرمت انسانیت و اسیر کننده زنیان و فرزنیدان پییامبر ،معرفیی کردنید و
کوفیان را افرادی نیرنگباز ،پیمیانشیکن و شیریک جیرم «یزیید» قلمیداد و عواقیب وخیمیی را کیه در
انتظارشان هست گوشزد فرمودند.
از سوی دیگر ،امام حسین(ع) و اهلبیت او را خانیدان پییامبر(ص) معرفیی فرمیود و شیهادت آن بزرگیوار و
یارانش را بهعنوان بزر ترین افتخار خاندان خویش مطرح کرد.
اگر امام سجاد(ع) در آن دوران ،این حقایق را نمیگفیت و افکیار عمیومی را در جرییان آن قیرار نمییداد،
چهبسا دستگاه تبلیغاتی «یزید» حوادث را طوری دیگر جلوه میداد .آن حضرت از همان روزهای نخستین
وقوع این حادثه ،چهره اصلی «عاشورا» را ترسیم کرد و در سینهها جای داد؛ بهگونهای که همان گفتهها و
شنیدهها در قرن سوم در کتابهای تاریخی عمده ثبت گردید و خلفای «بنیامیه» علیرغیم تیالشهیای
خود نتوانستند آن را تحریف کنند( .حیدری :1373 ،ص )68

با ناکام شدن دستگاه خالفت یزید در سیاست خود نسبت به اسرای کربال در کوه ،یزید دستور داد تا اسرا
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را به شام بفرستند تا بتواند این شکست را جبران کند ،چون وضعیت کوفه با شام متفاوت بود .اهلبیت در
کوفه ناشناخته نبودند و کوفه هنوز امام علی(ع) و آن مناجاتهای شبانه ایشیان و دسیتگیری از یتیمیان و
فقیران را از یاد نبرده بود ،ولی وضعیت فرهنگی شام متفاوت بود آنجا مرکز خالفت بنیامییه بیود ،آنهیا
حتی پیامبر را ندیده بودند و گمان میکردند مسلمانان واقعی و وارثیان حقیقیی پییامبر یزیید و اجیدادش
هستند .اهل شام یزید را امیر ملمنان و امام حسین(ع) را دشمن دیین و اهیل فتنیه و فسیاد مییدانسیتند
بنابراین یزید میخواست با آوردن اسرا به شام نهایت خواری را به آنها تحمیل کند.
خطبه امام سجاد(ع) در کاخ یزید تکیهبر شناساندن خود و پدرش بهعنوان فرزندان نسبی رسول خدا(ص) و از
خانواده فضیلت بود .فضایلی از جد و جده و پدرش بیان کرد که آن مردم بههیچوجه نشنیده بودند .آراسته
بودن خود را به اخالق عالی و موردعنایت خدا بودن خویش را یاد آورد و...
سخنان امام همهمه عجیبی ایجاد کرده بود .امام برای آگاه کردن بیشتر مردم پیراهن برتن درید و فریاد زد:
«به خدا قسم ،غیر از من در اینجا کسی نیست که رسول خدا جدش باشد؛ پس چرا این مرد ما را ظالمانه
کشت و اهل ما را مثل رومیان به اسارت گرفت»
خطبه امام ضربه محکمی بر پیکیر حکومیت امیوی بیود .گیروه زییادی از شیامیان فهمیدنید کیه آنهیا
خویشاوندان رسول خدا(ص) بودند و هیچ دلیل قانعکنندهای برای کشتن آنها وجود نداشیته اسیت .افکیار
عمومی به سود امام تغییر کرد( .حیدری :1373 ،ص )85-84
یزید چارهای جز تغییر رویه و اظهار ندامت و بیزاری از عبید اله ندید .او در مقابله با حرکت اهلبیت چنید
اقدام انجام داد.
 -1طرح ترور امام سجاد را ریخت ولی موفق نشد.
 -2برای جلوگیری از اجتماع مردم در عزاداری اهلبیت و کنترل آنان طرح انتقال آنان به کاخ را اجرا کرد.
-3گناه کشتن امام حسین(ع) را به گردن عبیداله انداخت.
-4به نظر خودش سعی در جبران خسارت مالی وارده به اهلبیت کرد و به دلجویی از آنان پرداخت
 -5باالخره به پیشنهاد مروان ،از ترس و برای جلوگیری از اقدامات فرهنگی اهلبیت آنان را با احترام بیه
مدینه بازگرداند.
البته این تعبیر رویه یزید برای عوامفریبی بود ،چون بعدازاین جریانات ابن زیاد را به شام فراخواند و بیه او
هدایای فراوان داد و او را از خاصان خود قرارداد( .حیدری :1373 ،ص )86
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افشاگریهای اهلبیت و امام سجاد(ع) در شام پیامدهای فراوانی به سیود اهیلبییت و بیرخالف خواسیت
دستگاه خالفت داشت .یزید خود را خلیفه پیامبر و امام بر حق معرفی کرده بود و امام حسین(ع) را شورش
کننده بر خلیفه حق ،فردی غیر مقید به احکام دین و ...شناسانده بود .تالشهای روشنگرانه امام سیجاد(ع)
و بقیه اهلبیت (علیهمالسالم) بعد از اسارت توانست حکومت یزید را از رسیدن به هدف شوم خود بازدارد.
اهلبیت به شامیان فهماندند که آنها اهلبیت پیامبر وارثان حقیقی او هستند که یزید بیدون هییچگونیه
جرم و حقی مردان آنها را کشته وزنانشان را به اسارت گرفته است( .حیدری :1373 ،ص )89
-1-1-5بازگشت به مدینه

یزید برای حفظ ظاهر اهلبیت را بین ماندن با اکرام و احترام در شام و بازگشت به مدینه مختار گذاشیت
و آنان بازگشت به مدینه را خواستار شدند .اهلبیت درراه ،خواستارشدند که به کربال بروند و آنها بعید از
چند روز عزاداری و تجدید پیمان با شهدای کربال ،بهسوی مدینه حرکت کردند( .حیدری :1373 ،ص )92-91
-1-1-6ورود به مدینه

مدینه آخرین پایگاهی بود که امام سجاد و اهلبیت باید پیام کربال را منتقل میکردند.
امام سجاد(ع) نیز برای مردم مدینه خطبهای ایراد کرد که مضمون خطبه در مدینیه بییان فاجعیه دردآوری
بود که اتفاق افتاده و همچنین مظلومیتی که واقعشده و باید در سیینههیا ثبیت گیردد و غیم و انیدوه آن
فراموش شود .امام در اینجا اهل مدینه را به عزا ،ماتم و مصیبت فرامیخواند .اهل مدینه دورادور جناییت
کربال را شنیدهاند اما عمق فاجعه را درنیافتهاند ،باید عمق فاجعه برای آنها شکافته شود و تکیه امام هیم
بر این مطلب است( .حیدری :1373 ،ص )95
(ع)

-1-2ویژگیهای اخالقی و علمی امام سجاد

امامان معصوم (علیهمالسالم) که چراغهای فروزان بشریت هستند همگی در اخیالق و ادب بیه سیرحد کمیال
رسیده بودند در عصر خالفت امویان ارزشهای انسیانی و فضیایل اخالقیی فرامیوششیده بیود و دنییاخواهی،
تجمل ،تکبر ،ظلم و سایر رذایل انسیانی جیای خیود را بیه تواضیع ،مهربیانی ،رحیم ،میروت ،انصیاف و سیایر
فضیلتهای اخالقی زمان پیامبر(ص) داده بود و مردم وصف این اخالقیات را در داستانها شنیده بودند.
امام سجاد(ع) احیاگر تمام فضیلتهایی که مردم در پیامبر و اهلبیت سراغ داشتند بود .امام سجاد(ع) چنیان
در اخالق سرآمد بودند که دوست و دشمن نمیتوانستند آن را انکار کنند و نادیده بگیرند.
روزی امام از مجلس عمر بن عبدالعزیز که بعدها خلیفیه شید ،برخاسیت .عمیربن عبیدالعزیز از اطرافییان
پرسید شریفترین مردم کیست؟ گفتند تو ،گفت:
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«چنین نیست ،بهدرستی که شریفترین مردم این آقایی بود که از نزد ما برخاست ،اوست کسی که میردم
دوست دارند از او باشند و با او نسبت داشته باشند تا از او کسب شرافت کننید ،ولیی او نسیبت باکسیی را
نمیخواهد».
امام سجاد(ع) ازنظر علمی نیز سرآمد زمان خودشان بودند و روایات بسیاری در بیاب فضیایل قیرآن ،دعیا،
حالل و حرام و ...از ایشان نقل شده است.
در شام هنگامیکه یزید با خطبه خواندن امام مخالفت کرد ،بعضی از اطرافیان گفتند :که این جوان ،نیکیو
سخن نخواهد گفت؛
یزید در جواب آنان گفت:
او از خانوادهای است که علم را با شیر مادر نوشیدهاند.

 .2نقش تبلیغی حضرت سجاد(ع) در نهضت كربال
هدف امام حسین(ع) از بردن اهلبیت با خود ،پیامرسانی و تبلیغ بود .شهید مطهری دراینباره میگوید:
«درواقع امام حسین(ع) یک عده مبلغ را طوری استخدام کرد که بعد از شهادتش آنها را با دست و نیروی
دشمن تا قلب حکومت دشمن یعنی شام فرستاد .این خودش یک تاکتیک عجیب و یک کیار فیوقالعیاده
است .همه برای این است که این صدا هرچه بیشتر به عالم برسد».
اهلبیت امام بهویژه امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) ،بیشترین نقیش را در صییانت از انقیالب و تحرییف
زدایی و دشمنشناسی داشتند .اسارت اهلبیت موجب حفظ خون شهدا و عامل بقای دین گردید .از سوی
دین حضور کودکان و زنان ،بعد عاطفی و تبلیغی نهضت را افزایش داد.
امام سجاد(ع) در انجام رسالت خود از شیوهها و ابزار تبلیغی رایج آن زمیان ماننید شیعر و خطبیه اسیتفاده
کردند .افزون بر این ،عزاداری نیز مهمترین وسیله معرفی شخصیتها و بیان مظلومییت و حقیقیت بیود.
(پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی :1388 ،ص )328-329

عزاداری اهلبیت و امام سجاد(ع) در خانه یزید آنچنان تأثیرگذار بود که مردم تصمیم گرفتند به خانه یزید
بروند و او را بکشند .این همان نقش رسالت اهلبیت در حفظ و پاسداری از قیام امام حسیین(ع) و افشیای
حکومت غاصب یزید بود( .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی :1388 ،ص )345
بیتردید نقش تبلیغی و پیامرسانی امام سجاد(ع) کمتر از خون شهیدان و کشته شدن همراه آنان نبیود .اگیر قییام
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عاشورا را پرندهای فرض کنیم کیه بیه سیمت هیدفی پیرواز مییکنید یکیی از بالیهای آن رسیالت اهیلبییت
(علیهمالسالم) در رساندن پیام کربال به همه مردم بود .تبلیغات اهلبیت به ثمر نشست و موجیب خنثیی شیدن
توطئه دشمن گردید تا آنجا که یزید پشیمان شد و قتل امام حسین را بیه ابین زییاد نسیبت داد و از اهیلبییت
دلجویی کرد و هم اینکه این تبلیغات باعث به وجود آمدن قیام توابین و قیام مختار و قیام مردم مدینه شد.

 .3روشهای امام سجاد(ع) در احیاء نهضت عاشورا
امام سجاد(ع) بعدازاینکه رسالت تبلیغی خویش را درراه بازگشت از کربال به مدینیه بیا موفقییت بیه پاییان
رساندند برای اینکه این حادثه جانگداز به فراموشی سپرده نشود به همگان سیفارش مییکردنید تیا بیر
مصیبت حضرت سیدالشهدا(ع) گریه کنند و با یادآوری فاجعه کربال نگذارند دشمن به هدف خود کیه پیاک
شدن این حادثه در ذهن مردم است برسد .ایشان از روشهایی در این زمینه اسیتفاده مییکردنید کیه در
ادامه به آن پرداخته میشود:
 -3-1روشهای عاطفی
-3-1-1گریه بر سیدالشهدا

(ع)

گریه و اشک حامل پیام است پیامی که قلم و بیان از ترسیم آن عاجزند .نقل اسیت کیه آن حضیرت بیه
حدی در عزای پدر مظلوم خویش گریست که او را یکی از بکائین پنجگانه تیاریخ لقیب دادنید .اگیر ایین
گریهها و یادها نبود ،چهبسا حادثه عاشورا از خاطرهها محو میشد یا از طراوت و نشاط میافتاد .گریههای
حضرت همانند گریههای حضرت صدیقه طاهره(س) پیام و محتوای بلند امامت را با خود داشت.
 -3-1-2یادآوری حادثه عاشورا

امام سجاد در هر مناسبت از حادثه جانگداز عاشورا یاد میکرد و از این رهگذر اجازه نداد که این حادثه از
یادها برود حضرت با این کار نفرتی عمیق و دائمی از سیتمگران در دلهیا کاشیت و پیوسیته ارزشهیا و
ارزشآفرینان کربال را بزر میداشت.
نقل است که امام هرگاه بر سر سفره مینشست اشک میریخت و مییفرمیود« .پسیر پیغمبیر گرسینه و
لبتشنه شهید شد».
(ع)

 -3-1-3توصیه بر زیارت امام حسین

از شیوههایی که امامان برای احیاء نهضت عاشورا به کار گرفتند ،توجه فراوان به زیارت امام حسین(ع) بود.
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زیارت ،ارتباط روحی زائر با مرور و اعالم بیعت با اوست .امام سجاد(ع) خود مخفیانیه چنید بیار بیه زییارت
ساالر شهیدان رفت تا جائیکه سجده برتربت حضرت از سجده بر خاک همه اماکن مقدس دیگیر برتیری
دارد .سجده بر تربت ساالر شهیدان یادآور خاطرات فداکاران راه حق و تجدیدعهد با شهیدان اسیت .ایین
تربت بهپاس فداکاری سید مظلومان و سرور آزادگیان از آغیاز میورد تکیریم وییژه نبیی اکیرم(ص) و امییر
المومنین(ع) و امامان (علیهمالسالم) بوده است .امام سجاد(ع) پیوسته مقداری از تربت پاک امام حسین(ع) بیا
خود داشت و به هنگام نماز بر آن سجده میکرد.
 -3-2روشهای سیاسی
 -3-2-1شکستن ابهت و غرور دشمن

یزیدیان در حادثه کربال خود را فاتح بالمنازع میدیدنید و تیالش گسیترده داشیتند کیه ایین پییروزی را
دستاویزی برای تحقیر اسیران آزادیبخش کربال قرار دهند .ولی امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) ایین دو
تربیتشده مکتب وحی ،بهشدت با این جریان برخورد کردند و عزت خاندان طهارت را بیهصیورت عینیی
برای دشمنان مجسم نمودند ،بهطوریکه در طول مدت اسارت بههیچوجه سخنی که بوی عجیز و ذلیت
دهد از این آزادگان تاریخ صادر نشد .چراکه ذلت از ساحت تربیتشدگان مکتب فاطمه(س) به دوراست.
 -3-2-2افشاگریها و سخنرانیهای عمومی

این سخنرانیها بر چند محور استوار بود.
 1بیدار کردن وجدانهای خفته
 2افشای جنایات دشمنان و پاشیدن بذر نفرت از بنیامیه در قلوب
 3معرفی خاندان پیامبر(ص) بهویژه امام علی(ع)
-3-2-3ارشاد و هدایت

یکی از وظایف خطیر پیامبر(ص) و امامان (علیهمالسالم) هدایت و ارشاد مردم ناآگیاه اسیت .ازایینرو امیام
سجاد(ع) در طول مدت اسارت ،بهصورت عمومی و خصوصی از فرصتها استفاده کرد و در مورد عدهای از
دشمنان اهلبیت (علیهمالسالم) که مخالفتهایشان از سر جهل بود به ارشاد و هدایت پرداخیت( .خیاتمی،
 :1380ص )30

 .4آثار و پیامدهای زنده نگهداشتن یاد و خاطره عاشورا
این اقدامات امام سجاد(ع) در دورانی بود که حکومت اموی ،تمام توان و همت خویش را برای از بین بردن
نام و خاطره امام حسین(ع) و واقعه جانگداز عاشورا صرف کرد .طبیعی است در چنین شرایطی ،گرییه بیر
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امام حسین(ع) و عزا و ماتم ،یک نوع مبارزه جدی با حاکمان ستمگر اموی بود؛ امام سجاد(ع) از عهده ایین
کار بهخوبی برآمد .آثار و نتایجی که خیلی زود در جامعه اسالمی ظهور کرد ،خود شاهد بر این مدعاسیت.
(رنجبر :1383 ،ص )145

سخنان بیدارکننده حضرت زینب و امام سجاد(ع) در کوفه و شام میردم را تحیت تیأثیر قیرارداد و میردم از
عملکرد خود پشیمان شدند و گریه و زاری میکردند و با اهلبیت پیامبر(ص) عزاداری میکردند.
-4-1آثار و نتایجی که در کوتاهمدت آشکار گردید

ازجمله این پیامدها ،قیام توابین و قیام مختار بود که در اثر روشنگریهیای امیام سیجاد(ع) و خانیدانش و
بیدارکردن اذهان و اندیشههای در غفلت فرو رفته ،آثار و نتایج پر بیاری همچیون ،بیه هالکیت رسییدن
بسیاری از قاتلین امام حسین(ع) را در پی داشت.
-4-2آثار و نتایجی که در دراز مدت نمایان گردید

عملکرد امام سجاد(ع) باعث شد که چهره امویان که به نام اسالم حکومت میکردند ،برای امیت اسیالمی
نمایان شود و آنان را به قیام و جنبش وادارد .چنانکه قیام زید بن علی که بیش از نیمقرن بعید از حادثیه
کربال صورت گرفت و نزدیک بود طومار ننگین حکومت اموی را در هیم پیچیید ،از آثیار و برکیات ایین
اقدامات بود .البته این آثار فقط به قرون اولیه اسالمی منحصر نیست؛ بلکه ،اصوالً واقعه جانگداز عاشورا،
تبلور مظلومیت امام حسین(ع) ویارانش در طول تاریخ ،اسوه و نمونهای درسآموز ،برای هر انسان آزادهای
بوده است که ناخواسته در برابر ظلم و بیدادگری حاکمان عصر خویش ساکت بنشیند .چنیانکیه انقیالب
اسالمی ما به رهبری خردمندانه امام خمینی رحمهاهلل علیه ،از درسها و عبرتهای عاشورا نشأت گرفتیه
است( .رنجبر :1383 ،ص )146
شهادت امام حسین(ع) و فداکاری اصحاب و اسارت اهلبیت ایشان جمیال زیبیای حقیقیت و انسیانیت را
نشان داد و دلها را به عالم معنی متوجه ساخت و به همه فهماند که انسیانیت ییک معنیای عیالیتیری
غیرازاین اندام ظاهر است و اگر انسان در وادی آدمیت سیر کند آنقدر قیوی و شیرافتمند مییشیود کیه
هیچیک از قوای مادی نمیتوان بر او تسلط یابد و با تمام حظوظ حیوانی و مقامات دنیایی نمیتوان آن را
خرید( .جباری)194 :1383 ،

نتیجهگیری
با بررسی واقعه کربال و سیره امام سجاد(ع) میتوان گفت که اگر امام سجاد(ع) و حضرت زینیب(س) نبودنید
که پیام آزادگی و عزت قیام کربال را به گوش همگان برسانند این قیام به فراموشی سپرده میشد و خون
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پاک آنها به هدر میرفت.
خون امام حسین(ع) ویارانشان ریخته شد تا به همگیان درس آزادگیی و زییر بیار سیتم نیرفتن و معنوییتگراییی را
بیاموزند و خون و پیام در هر انقالبی مکمل یکدیگر و مانند دو بال برای پروازند .ارزش پیامرسانی کمتر از شیهادت
نیست .شهادت امام حسین(ع) و فداکاری اصحاب و اسارت اهلبیت ایشان جمال زیبای حقیقت و انسانیت را نشیان
داد و دلها را به عالم معنی متوجه ساخت که انسانیت غیرازاین اندامهای ظاهری است.
این قیام امام حسین(ع) جاودان است و هر چه عزاداری و تأمل در حادثه کربال بیشتر شود اثر قیام در قلب
مردم بیشتر نفوذ میکند و مردم هر چه بیشتر بهسوی هیدف امیام حسیین(ع) کیه اصیالح امیور میردم و
امربهمعروف و نهی از منکر است میروند و حرکات اصالحی به سمت یاری مظلومان و گذشت از میال و
جان درراه خدا بیشتر میشود.

منابع و مآخذ
1
2
3
4
5
6
7
8

القرشی ،باقر شریف ( .)1385پژوهشی کامل در زندگانی امام زینالعابدین حضرت سجاد(ع) ،ج  ،1ترجمیه
محمد صالحی .تهران :مشکوه.
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ( .)1388نگاهی نو به جریان عاشورا .قم :موسسه بوستان کتاب.
جباری ،ابوالحسن ( .)1383قیام امام سجاد(ع) .شیراز :نوید شیراز.
حیدری ،احمد ( .)1373سیمای حماسی امام سجاد(ع) .خراسان ،مرکز تحقیقات اسالمی نمایندگی ولیفقیه
در سپاه.
خاتمی ،احمد ( .)1380سیمای حماسی امام سجاد(ع) .تهران :نشر مطهر.
دعایی ،محمد محسن ( .)1380اسوه کامل .تهران ،اطالعات.
رنجبر ،محسن ( .)1383نقش امام سجاد(ع) در رهبری شیعه .تهران :صدف.
شهیدی ،جعفر ( .)1386زندگانی علی بن حسین(ع) ،چاپ پانزدهم ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

