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چکيده
59 -16ق) یکی از مهمترین دورههای تاریخ صدرر اسدالم دد دو دوراکدی الده ال د
اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران امام سجاد
ام یان (631-16هوق) و شا ه مرواکی آن در اوج قررت د د دو امام دعر از شهادت پرر دزرگ ارشان زعام شدیعیان را ددر عهدره گر ت درو
ایشان دا اتخاذ سیاس همسازگری ام اسالمی ت اکست ر هم جان د و پیروان د را حفظ ال ر و هم اینالده حساسدی حاالمدان وقد
ام ی را از د دور ال رو هرف تحقیق حاضر پی دردن ده ضرورت دحث وحرت ،اوضاع تاریخی امام سجاد (ع) و اقرامات ایشان در راسدتای
حفظ و اق ام اسالمی اس و این تحقیق دا رویکردی ت صیفی -تحلیلی درصرد پاسخگ یی ده این پرسش اس اله راهکارهدای مدبه ی،
سیاسی و اجتماعی امام سجاد (علیهالسدالم) درای همگرایی جامعه اسالمی چگ که د ده اس و ط ق کتایج تحقیق دایر گف در دعدر مدبه ی دعدا
درای الارگزاران دول اسالمی ،مرارا دا غیر شیعیان ،اکجام مراسمات مبه ی دا عامه و دعا درای یاران و پیروان پیدام ر و در دعدر اجتمداعی و
سیاسی مش رت حاالمان دا امام ،م ارزه م فی و تعامالت حس ه دا غیر شیعیان اس و
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مقدمه
وحرت و اکسجام اجتماعی یکی از مح ریترین دست رهای اسالمی اس و تا آکجا اله گفتهاکر« :د ی االسالم علدی اللمتدین :اللمده
الت حیر و ت حیر الکلمه»و سیره کظری و عملی پیام ر اسالم و ائمه اطهار دیاکگر این مطلب اس و دعدر از اقدرامات وحدرتگرایاکده
پیددام ر ،تیددمیمات سیاسددی و اجتمدداعی امددام علددی(علیددهالسددالم) در دوران لفددا و زمددان ال د د د و هما ددین دوران امامد
حس ین(علیهالسالم) را میت ان در راستای حفظ وحرت اسالمی تفسیر الردو در این راستا امام سجاد (علیهالسالم) ده ماک ر جر دزرگ ار د
و پرر گرامیشان از این سیره تخطی ککرد ،ولی دااینوج د مسیر وحرت طل ی امام دهگ کهای ک د اله دده تق ید  ،ق د و تدییدر
کظام ام ی دی جامر؛ دلکه دایر وحرت اهی آکان را در مح ر حفظ الیان سیاسی اسالم ،تق ی اللید دولد و کظدام اسدالمی و
جل گیری از کاد دی آن در مقادل دیگاکگان تفسیر الرد (آقاک ری)605 : 6301 ،و امام در دعای مکارم اال الق اینگ که دعا مدی-
ال ر « :و آن ضایل را اله درشمردم درای من دا اطاع پی سته و همراهی دایمی دا جماع مسلماکان و ترک درع گباران الامدل
گردان ،دا دوام طاع و پای ری ده جماع و رها سا تن درع گباران» (صحیفه سجادیه )653 :6311 ،ذالر این ککتده ضدروری
اس اله راهالارهای امام سجاد(علیهالسدالم) ده م زله حفظ وحرت جامعه اسالمی د د که وحرت و اکسجام دا لفای ج ر د یامیده و ایدن
پژوهش درصرد پاسخگ یی ده این سؤا اله راهکارهای مبه ی ،سیاسی و اجتماعی امام سجاد (علیهالسالم) ددرای همگرایدی جامعده
اسالمی چگ که د ده اس ؟
در ی ص ع ان پژوهش حاضر ،مقاله مجزا یا کشرو اما دا واالاوی در ی پژوهشها اشاراتی هرچ ر مختیر شره دد د الده در
ادامه ده آنها پردا ته میش دو التاب «امامان شیعه وحرت اسالمی» اثدر علدی آقداک ری الده در سدا  6310از سد ی اکتشدارات
داکشگاه ادیان و مباهب م تشر شره اس و ده ضرورت و جایگاه وحرت سیاسی -اجتماعی در سیره و سخ ان ائمده ،م داکی کظدری
وحرت اسالمی ،راهالارهای تحکیم وحرت اسالمی از کگاه ائمه ،آثار و ل ازم کری پبیرش ا تالف اشاره الدرده اسد و متدسدفاکه
مطالب اکرالی در این التاب اقرامات امام سجاد (علیهالسدالم) در راستای اکسجام اجتماعی اشاره شره اس و مقاله «م اضع سیاسی امدام
سجاد(علیهالسالم) پس از واقعه الردال» ده قلم محسن رکج ر ،در مجله معر شماره  6310 ،10ده زی چاپ رسیره اسد و در ایدن
مقاله دسیار اللی ده مهم ترین وقایع سیاسی امام و کقش ایشان در آن وقایع اشاره الرده اس و روش پژوهش در این اثر ت صدیفی-
تحلیلی و ایناله سیاس های امام درای ایجاد وحرت اسالمی چه د ده اس و
(علیهالسالم)

 -1زندگی و زمانه امام سجاد
در پ جم شع ان سا ( 31ق) یا ( 11ق) در مری ده مت لدر شدر (مفیدر6161 ،ق :ج 630 ،1؛
امام علی دن حسین دن علی
اردلی ،دی تا :ج 110 ،1؛ شهیری)31 ،6301 ،و در تاریخ ت لر ایشان کظرات مختلفی وج د داردو اگر ت لر ایشان سدا  31ق داشدر،
ط یعتاً محل ت لر ایشان شهر ال ه اس که مری ه؛ زیرا آن زمان لیفه جهان اسالم ،امام علی(علیهالسالم) د دکر و مقر حک م ایشان
ال ه د د و در کتیجه اهلدی ایشان کیز در این شهر زکرگی میالردکر و حضرت سجاد(علیهالسالم) کیز در این شهر ده دکیا آمرکدر؛ یدا
این اله دا ت جه ده ای که امام ده عل ال دک د دن در زماکی اله الاروان اسرا ده ال ه رسیر و از طر الشته شدرن در امدان ماکدر،
سا ت لر امام دایر  11ق و در مری ه داشر ،اله این احتما دسیار ضعیف اس و ط ههای ت ر و ال د ره امام در ال ه و دمشق اله
در م ادع تاریخی ث اس دلیلی در دل غ امام اس و
ال یه آن حضرت اد محمر ،ادالحسن و اد دکر د د (ادن شهر آش ب6116 ،ق :ج 616 ،1و اردلی ،دی تا :ج  )110 ،1و از القاب ایشان
زین العادرین ،ذوالثف ات ،سیر العادرین ،ال کاء (زیاد گریه ال ره) و سجاد اس (الحس ی :6301 ،ج )611 ،1و امام دعر از قیدام الدردال
ده ع ان پیام آور عاش را در ال ه و دمشق ده ایفای کقش پردا و ایشان دعر از شهادت امام حسین(علیهالسدالم) زعام شیعیان را در
جهان اسالم عهرهدار شرو ایشان در یکی از طرکداکتدرین دورههدای تداریخی؛ یع دی ال د  9لیفده امد ی  -لفدایی الده
دزرگترین دشم ی دا تشیع از مشخیه آکان د د  -و هما ین قیام ع راهلل دن زدیر (م  03ق) زکرگی میالدردو امدام ددا یزیدر ددن
معاویه ،معاویه دن یزیر ،مروان دن حکم ،ع رالملک دن مروان ولیر دن ع رالملک معاصر د دکرو در این زمان در مکده ع دراهلل ددن
زدیر علم مخالف دا ام یان را درا راشته د د و او کیز دا آ علی (علیهالسالم) دده مخدالف در اسد و کقدش و راه مدایی شایسدته امدام
ت اکس در این درهه زماکی هم جان د و هم الیان تشیع را حفظ ال رو
(علیهالسدالم)
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محمر دن مسلم زهری از قهای آن عیر در ی ص ضایل ا القی و علمی امام ایدنگ کده مدیگ یدر« :در میدان د دیهاشدم،
اضلتر از علی دن الحسین کریرهام» (مفیر6161 ،ق :ج  )631 ،1حتی لقب زین العادرین را زهدری دده امدام دده داطر ع دادات
ط الکی ایشان ده امام داد (جعفری 110 :6311 ،و پیش ایی )101 :6311 ،ال ته در التاب الشف الغمه اعطای این لقدب دده امدام از
س ی را داکسته شره اس (اردلی ،دی تا :ج )116 ،1و سا شهادت ایشان مشخص کیسد  ،در م دادع سدا هدای  55 ،51و 600
آمره اس و درن مطهر امام در ق رستان دقیع ده اک سپرده شر (مسع دی6105 ،ق :ج 610 ،1؛ یعق دی6165 ،ق :ج)161 ،1و
(عليهالسالم)

 -2راهکارهای وحدتگرایانه امام سجاد
زماکه امام سجاد(علیهالسالم) ده دلیل ج فقان و ارعاب سلط ام یان (یزیر دن معاویه تا ولیر دن ع درالملک) دوران سدختی ددرای
شیعیان امام د دو امام دا سیاستی عاقالکه و دور از ت ش و در ادعاد مبه ی و سیاسی ،اجتماعی اله در ادامه اهر آمدر ت اکسدت ر از
یک س ده حفظ جان د و شیعیان دپردازد و از س ی دیگر ده حفظ اکسجام اجتماعی جامعه اسالمی در دراددر طراتدی الده آن را
تهریر میالرد اقرام ال رو
 -1-2راهکارهای اجتماعی
-1-1-2دعا
زعام سیاسی جهان اسالم در اصله سا های معاصر امام سجاد در دس ام یان د د ،اما امپرات ری روم شرقی در پی رصدتی
د د اله دا ال چکترین طایی از س ی ال ده قلمرو اسالمی حمله ال رو در این راستا حفظ مرزها و تش یق مدرزداران یکدی از
اقرامات حس ه امام د دو دعا مهمترین ادزار وسیله ای د د اله امام از آن درای ادراز عقایر کاب اسالمی در آن درهه حساس تداریخی
استفاده میالردو
امام سجاد (ع) در دعای دیس و هفتم صحیفه سجادیه درای مرزداران حک م اسالمی – ام ی -اینگ که دعا میال ر« :دارالهدا
در محمر و اکراکش درود و رحم رس و ده عزت مرزهای مسلماکان را حفظ الن و ده وسیله قررت کگه اکان آن را تدییر الن
و از ت اکگری د درای آنها عطایی سرشار در کظر گیرووو در تعراد آکان دیفزا و سالحشان را تیز و درکره گردان و ح زه کظامی آن-
ها را محا ظ و ح مه م طقه کظامی آنها را مستحکم و میان آنها الف و دوستی درقرار کما» (صدحیفه سدجادیه)653 :6311 ،
این دعای امام را میت ان یکی از مؤلفههای مهم اقرامات هم گرایاکه امام داکس و هما ان اله در دعا مشخص اسد امدام تمدام
قلمروی اسالمی را دا ع ان «مرزهای مسلماکان» طاب میال ر و د و یاران د را تا ته جرا دا ته از دیگر مسلماکان کمیداکرو
طلب ت اکگری را درای آکان از راوکر استار اس و آمادگی روزا زون و هما ین الف دین رزم رگان را در دعای د طلب مدی-
ال رو مشاهره میش د علیرغم آناله ال ام ی سکاندار سیاس عیر امام د دکر ،اما ایشان درای حفظ وحدرت جامعده ددرای
عامالن و الارگزاران آن ال دعا میالردکر وحرت جهان اسالم را در هر چیز دیگر مقرمتر مدیداکسدت رو زیدرا حملده دده امد
اسالمی و ده ع ارتی داراالسالم که ت ها درای مسلماکان طرآ رین اسد  ،دلکده شدیعیان را کیدز در ورطده طدر قدرار مدیدهدرو
دهع ارتی دیگر امام میالح ام و دین را در م ا ع شخیی ترجیح میدهرو این صح های امام را میت ان حمل در تقیه مدرارایی
داکس و
امام درای آکان اله ده ایشان دری میالردکر کیز دعا میالرد و از راوکر درای آکان طلب مغفرت میالرد« :پروردگار مدن آن الدس
ال ه در حق من در الرده و الف آکاه شایسته د د کاشایسته آورده و دی آن اله از من پ زش دج یر زکرگی را دررود گفته و اال د ن
در د اک آرمیره و دستش از دکیا ال تاه اس و م ج دی مستم ر داشدر ،گ اهداکش را دیدامرز و مغفدرت د د را از وی مگیدر»
(الحس ی :6301 ،ج )601 ،1و ر تار ام ام که ماک ر آکاکی اس اله دعر از مرگ مخالفان د ،از هیچ رصدتی ددرای م کد ب الدردن
آکان استفاده می ال ر؛ دلکه ایشان در آن درهه زماکی درای حفظ وحرت دین ام اسالمی مخالفان د را دعر از مرگشدان مدبم
کمیال ر تا یاران ایشان کیز دس ده چ ین اقرامی کزک ر و شیرازه ام اسالمی از هم کپاشرو
حضرت زین العادرین(علیهالسالم) در دعای چهارم صحیفه سجادیه اینگ که پیروان و یاران پیام ر را رحم می رسدتر« :دارالهدا درود
رس در تمام پیروان رس الک و در آن اکسانهایی اله کریره ،رس الک را تیریق میال رووو آن اصحادی الده در آشدکار سدا تن
(ع)
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آیین ت حیری اش ،از زن و رزکر د دوری الردکر و درای استحکام ک دتش دا پرران و رزکران د ج گ الردکرووو دارالها از امروز
تا روز قیام در پیروان پیام ر و همسرانشان ،رزکرانشان و از الساکی اله ت را اطاع میال ر ،درود و رحم رس » (صدحیفه
سجادیه )15 :6311 ،از امام سجاد (علیهالسالم) کقل شره اس اله ده اهلل ،عثمان ده کاحق الشدته شدر (اددن سدعر6160 ،ق)610 /9 :و
متدسفاکه ک ع کگاهی اله امروزه ده صحاده و ده ی ص شیخین وج د دارد در جامعه آن زمان ک ده اس و ذالر این ککته مهم اس
اله دحث حقاکی حضرت علی(علیهالسدالم) م ض عی د ده اس اله از همان سقیفه م رد تدالیر امام ،اهلدی و یاران کزدیک امام د ده
اس ؛ اما از سب و لعن مخالفین د دداری میالردکر1و
-2-1-2شرکت در نماز جماعت
کقل اس
اکجام مراسمات مبه ی اله ص غه جمعی داش ت سط ائمه اطهار در ال ار عامه اکجام میشره اس و از امام داقر
اله ایشان رم دکر ما درون آناله تقیه ال یم پش سر ایشان -حاالمان مرواکی -کماز میگزاریم و گ اهی میدهدم الده علدی ددن
حسین هم درون آناله تقیه ال ر پش سر آکان کماز میگزارد (اددن سدعر6160 ،ق :ج 611 ،9؛ آقداک ری ،6100 ،ص )609و شدایر
در ی از ا راد این عمل امام را این گ که ت جیه ال ر اله ایشان تقیه الرده اس و درای حفظ جان د پش سر آکان کماز میگزاردو
در ج اب آکان و درای هم دهتر مطلب دایر گف اله اینگ که تقیّه و مخفىالارى در صد رتى جدایز اسد الده اصد اسدالم و از
ضروریّات دین درپا دماکر ،و اال که ت ها جایز کیس دلکه حرام اس و از شیخ ط سى کقل اس اله گ یر« :اساساً تقیّه و مخفىالارى
در اص دین ر ی اس که عزیم (یع ى جایز اس که واجب)» (حراکی ،دی تا)156 :و اگر مطل ی در در ی م ادع تاریخی آمره
اس اله امام کماز پش سر حاالمان را مجرداً اعاده میالردکر دور از واقع و حقیق تاریخی اس و که ت ها امام سجاد (ع) کماز د
را اعاده کمیالردکر ،دلکه حضرت امیر کیز زماکی اله پش سر لفا کماز می اکرکر کیز اعاده کمیالردکرو
در التاب جهاد امام سجاد (ع) آمره اس « :محمر دن رات گ یر در روز جمعه در ال ار علی دن الحسین کماز گدزاردم و شد یرم الده
گروهی در حا کماز دا یکریگر سخن میگفت رو امام گف  :این چیس ؟ گفتم آکان شیعیان شمای ر اله کمدازگزاردن در پشد سدر
د ی امیه را روا کمی دارکر امام گف این الار درع اس ؛ زیرا هرالس اله قرآن دخ اکدر و رو دده ق لده دایسدتر پشد سدر او کمداز
دگزاریرو اگر او کیک الار داشر کیکی اش درای او اهر د د و اگر گ اهکار داشر ،گ اهش در عهره او اهر دد د» (حسدی ی جاللدی،
 )610 :6311م ظ ر امام حفظ وحرت و همگرایی اسالمی د دو در غیر این ص رت اگر ا راد و گروههای اسالمی درصرد اقامه کماز
د ر ط ق آیین و مرام د د دکر جامعه اسالمی شاهر درپایی کمازهای جماع و جمعه راوان د د و هرف شارع اله درقدراری کظدم
وحرت اسالمی د د محقق کمیگردیرو
(علیهالسدالم)

-3-1-2مدارا و احترام به باورهای غير شيعيان
رمز ماکرگاری اسالم مرارا و احترام دا مردم و کظرات مخالف اس و اگر غیر از این د د امروزه از اسالم چیزی داقی کمدیماکدرو در
همین ی ص امام سجاد(ع) در م رد حق همالیشان (هم آیین) و مرارا دا آکان می رمای ر« :دا همالیشان دا حسن کی و مهرداکی
و کرمش ر تار ال یرو چ اکاه ر تار س ئی از آکان مشاهره الردیر دا آکان دا مرارا ر تار ال یر و مح آکان را جلب ال یر و دده اصدالح
الار آنها دپردازیرووو درداره همه آنها دعدا ال یدر و دده یداری آنهدا دپردازیدر» (امدین :6301 ،ج  )101 ،1زهدری دده کقدل امدام
سجاد(علیهالسدالم) میگ یر « :آ رین چیزى اله ضر ده م سى دن عمران وصی الرد ،این د د اله گف  :السدى را دده داطر گ داهى
سرزکش مکن و هماکا مح بترین الارها کزد را سه چیز اس  :میاکهروى در گشادهدستى و عفد دده ه گدام قدررت و مدرارا ددا
د رگان را ،و هیچ الس در دکیا دا السى مرارا ککرد مگر این اله راوکر در روز قیام دا او مرارا اهدر الدرد و سدرآمر حکمد ،
ترس از راوکر اس (ادن داد یه :6310 ،ج )606 ،6و
(ع)
ط رسی در ی ص رعای مجالس و مرارای امام حادثهای را کقل میال ر اله مدردى درم حضدرت سدجاد عدر الدرد:
«شخیى ت را ده ضالل و درع متهم مىالرد ،امام سجاد(ع) ده این شخص رم د :ت حق مجالس آن مرد را مراعات ککردى
 -1درای اطالع دیشتر اک رگان گرامی را ده مقاله «د یانگباران و م لغان لعن دا کام و کشان در اسالم» ک شته میطفی معلمی اله در شماره  6یل امه پژوهشی تاریخ ره گ و تمرن اسالمی ده چاپ رسیره
اس ارجاع داده میش د (روک م ع)
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اله گفته او را دراى من کقل الردى و حق مرا هم مراعات ککردى اله گفته درادرم را ددراى مدن ددازگفتی درحدالیالده از آن در
کراشتم» (ط رسی)301 :6301 ،و این عمل امام میت اکر دردردارکره درسهای زیادی ازجمله اماک داری حتی مخالفین ،عرم غی
وووو داشرو
یکی از زش ترین شی ههای ام یان ،پاشیرن دبر ا تالف و چ ردستگی میان مسلماکان د دو ازجمله ام ری اله در آن تدالیر داشت ر،
د عامراکه
دامن زدن ده مسئله « ال شیخین» د د (حسی ی جاللی 660 :6311 ،و)666و ام یان درای حفظ پایههای حک م
مسئله شیخین را مطرح الردکر تا مخالفان د را دا این حرده ده حاشیه دراک رو امام دا علم ده این م ض ع ده مقاوم در درادر کقشه
یش ده
ام یان در اس و ده ع ان کم که زماکی اله از مقام شیخین در کزد پیام ر از امام سجاد(علیهالسالم) سؤا شر ،ایشان دا دس
مرقر پیام ر اشاره الرد و رم د« :ماک ر م زلتی اله االن کزد او دارکر» (ذه ی ،دی تا :ج  )359-351 ،1امام در پاسخ ده پرسشدگری
دیگر رم دکر« :اد دکر و عمر را دوس درار و اگر در این گ اهی داشر ده گردن من» (ادن م ظ ر ،دی تا :ج  )116 ،60حا زمداکی
اله زعیم شیعیان اینگ که کظر دارد چرا امروزه در ی شیعیان از امام د جل تر ر ته و لب ده ت هین و لعن دزرگان اهل س می-
گشای رو
گروهی از اهل عراق در امام وارد شرکر و اد دکر ،عمر و عثمان را ده دری یاد میالردکر و دش امشدان دادکدرو حضدرت دده ایشدان
رم د :ده من دگ ییر اله شما الی هستیر؟ شما از مهاجران اولیه اله درای جلب را از اکه و الاشاکه گبشت ر و را و رس را را
یاری می الردکر و هماکا راستگ یاک ر؟ گفت ر یرو رم د پس آیا شما از الساکی هستیر اله مری ه را جایگاه گر ت ر و ده دین و ایمان
پیش از آمرن مهاجران د رودادکرووو مهمان را در د میگزی ر؟ گفت ر :یرو رم د :شمایی اله هیچالرام از این دو گروه کیستیر
من گ اهی میدهم در شمار الساکی کیز کیستیر اله راوکر درداره آنها رم ده اس  :آکاکی الده پدس از ایشدان آمرکدر مدیگ ی در
پروردگارا ما و درادران ما را اله پیش از ما ایمان آوردکر ،د خشای و در د ما کس ده ایمان آورکرگان الی های قرار مره و درویر
و از ای جا دور ش یر» (ادن م ظ ر ،دی تا :ج )116 ،61و امام در ج اب آکاکی اله کظر ایشدان در ید ص شدیخین را مدیپرسدیرکر
عالماکه اینگ که ج اب میدادکر اله« :والی شیخین در این وق م رد الشمکش و گف وگ کیس ؛ زیرا هیچ س دی درای اسدالم
و مسلماکان در آن کیس ؛ چرااله زمان آن گبشته و آکاه زیانآور اس هماکا والی د یامیه اس اله دایر آن را از والی شیخین
جرا الرد هرچ ر این والی ادامه آن والی داشر» (حسی ی جاللی)669 :6311 ،و
سخن داال گ یای آن اس اله امام ت هین و کاسزا ده لفای سهگاکه را جایز کمیداکست ر و ایدن مدیت اکدر الگد یی م اسدب ددرای
مسلماکان عیر حاضر داشر تا آ کان کیز ده گبشتگان و ا رادی اله م رد احترام اهل س هست ر ،ت هین و کاسزا کگ ی رو
-0-1-2معاشرت نيکو با عامه مردم
ادن شهاب زهری (م  611ق) از دزرگان و محرثان اهل س  ،علیرغم پی ستگی دده ام یدان ،د د را شداگرد امدام مدیداکسد
(مفیر ،6310،ج ،1ص  )159و از آن حضرت ستایش میالرد و احادیث متعردی از ایشان کقل الرده اس و امام داقر(علیهالسدالم) مدی-
گ یر« :روزی زهری در حالی اله غمگین و اکروه اک د د رم امام سجاد(علیهالسدالم) شر یاب شرو وقتی امام او را دا آن حا دیدر
را غم و اکروهی اله مرا احاطه الرده در م رد حس دان کعم هدای
رم د چرا غمگین و اکروه االی؟ عر الرد :ای رزکر رس
من و آزم ران دم اس اله ده وسیله آنها من آزمایش شرم ،الساکی اله من دا آکان کیکی الردم و امیر داشتم الده آکدان کیدز در
حق من کیکی ال ر ،ولی ای ک در الف پ رارم شرو امام سجاد(علیهالسدالم) رم د زداک را حفظ الن تا درادراک را د ره د الدرده و
را من هر چه را اله میت اکم دا زداکم ده آکان کیکی میال مو امام رمد د
در ا تیار دت قرار دهیو زهری گف  :ای رزکر رس
هیات هیات هرگز عجب و دپس ری مکنو هرگز سخ ی را اله د ها آن را کمیپبیرکر مگ  ،اگرچه دت اکی آن را ت جیه الدرده و
عبر دیاوری ،چرااله کمیت اکی هر سخن کامطل دی را اله میش ی دا همه عبرت ت جیه کماییو ای زهری آگاه داش در ت سد الده
همه مسلماکان را ده م زله اک اده و یشان د دراکی؛ دزرگساالن را دهم زله پررت ،ال چکترها را دهم زله رزکرت و همساالک
را ده م زله درادراک دراکیو در این ص رت دوس داری ده الرامیک از آنها ستم ال ی؟ و ده الرامیک از ای ان کفرین ال دی؟ و پدرده
الرامیک از آکان را درری؟» (امین :6301 ،ج  ) 101 ،1در جریان قتل غیر عمر ادن شهاب زهری اله ده دارج مری ده در یمدهای
زکرگی میالرد امام از ال ار آن یمه گبر الردکر و ده او رم دکر« :ک میری ت از رحم راوکر دزرگتر از گ داه تد اسد و از درا
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راهبردهای امام سجاد

(عليهالسالم)

در ایجاد همگرایی جامعه اسالمی

علی دن حسین در من از همگان دیشتر اس » (اددن سدعر :6160 ،ج ،9

دترس و از او آمرزش دخ اهوووو زهری میگفته اس  :م
)619و
(علیهالسالم)
عل را از وی پرسیرکر و او گف « :پاکزده هزار دی ار درهی دارمو آن
زیر دن اسامه دن زیر ده شرت کاراح د د ،امام سجاد
اهم الرد» (ذه ی ،ددی تدا :ج 351 ،1و تدا کیشداد ری:6311 ،
حضرت کیز ده وی رم د :گریه مکن من درهی ت را پردا
 )310امام دا اسلم ،درده آزاد شره عمر کشس و در اس میالردو مردی از قریش ده او گف  :همکشی ی را رها میال ی و ددا ددرده
د ی عری میکشی ی؟ علی دن حسین رم د :جز این کیس اله آدمی دایر جایی د شی ر اله دهدره د درد (اددن سدعر6160 ،ق :ج ،9
)610و
داستاکی در م ادع تاریخی آمره اس اله امام اسالم پبیری را م جب از دین دردن کقیان و گ اهان گبشته میداکرو مردى دیرى از
ق یله شی اکى اله ع رالملک دن حرمله کام داش ده على دن حسین در رد امام از او پرسیر ت اهر دارى؟ گف آرىو رم د دده
ازدواج من در مى آورى؟ عر الرد آرىو آن مرد رد شر یکى از اصحاب زین العادرین از پى او ر تا ده م زلش رسیرو از م قعی
آن شخص سؤا الرد کام و کس ش را ذالر الردکر و گفت ر رئیس ق یله اس و آن مرد رم زین العادرین آمره عر الرد میدراکى
السى اله اهرش را استگارى الردى چه الاره اس ؟ گفت ر رئیس ق یله اس (این حرف را آن مرد ازاینجه گف اله دفهماکر
آن شی اکى شخص پستى کیس و داراى مقامى اس و) على دن الحسین رم د ت را سرزکش کمیال م راجع ده این الار ولدى مگدر
کمی داکی اله راوکر ده وسیله اسالم پستى و کقص را از د ین درده و شرا داده ده السى اله گم ام دد ده دیگدر جداى سدرزکش و
ردهگیرى در مسلمان کیس ردهگیرى و سرزکش همان سرزکش جاهلی اس (مجلسی :6351 ،ج )605 ،11و
حلم و الظم غیظ ازجمله صفات ارزشم ر اکسانهای پرهیزگار در اسالم اس  ،اله ده مع ای روکشاکرن شم ،تسلط ددر اعیداب و
هیجاکات داالس و راغب اصفهاکی در مفردات در ی ص واژه حلم میک یسر« :حلدم یشدتنداری و حفدظ ط یعد د یش از
گر تار شرن در هیجان غضب و جمع آن احالم اس » (راغب اصفهاکی )101 :6310 ،از حضرت علی(علیهالسدالم) کقل شره اس الده:
«حلم زی ر لقو ی اکسان اس » (غررالحکم :6301 ،ج  )156 ،6و
در التاب اردلی داستاکی آمره اس اله مردی کزد امام آمر و گف اله شخیی در م رد شما سخ اکی کاورا کقل میال رو امام رم دکر
اله من را کزد او د ر ،زماکی اله امام دا او رودرو شر رم دکر اگر آکاه در م رد من گفتی حق د ده از را می اهم من را دیامرزد و
اگر حرف ت داطل د ده اس امیر دارم راوکر ت را دیامرزد (اردلی ،دی تا :ج )111 ،1و اگر دا ت جه ده میلح عالیه اسالم دا ت جه
ده شرایط زمان ده این گزاره ها کگریسته ش د؛ عمل امام در راستای و اق جمعی ام اسالمی تفسیر الردو زماکهای اله شدیعیان در
اقلی د دکر و دا المترین دهاکه قتلعام میشرکر ،حا ره ر و امام شیعه اگر د در روادط شخیی و جمعی دا دیگر غیدر شدیعیان
رعای احتیاط را کمیالردکر دالط ع شیعیان ا راطی اقرامی دسی ا راطیتر را اکجام میدادکرو زیرا معاشرت کیک م ت دی ددر ا دالق
حس ه د یکی از راهکارهای تقریب محس ب میگرددو
-3راهکارهای سياسی
راهالارهای سیاسی ده اقرامات امام گفته می ش د اله طرف م رد تعامل ایشان حاالمان و لفای ام ی د دکرو در ادامه ده مهمتدرین
آنها اشاره میش دو
-1-3مشورت حاکمان با امام
حاالمان و سیاستمراران عیر امام ،د ا ده احترام و دزرگی امام و هما ین ایشان جه حفظ وحدرت و اکسدجام اجتمداعی جامعده
اسالمی دا آنها رایزکی میالرد و در م اقع حساس ،ارشادهای د را از آکان دریغ کمیالردو امام سجاد (علیهالسدالم) د ا دده کقدلهدای
تاریخی ده ع رالملک دن مروان ( 11-19ق) در ی ص ضرب سکههای اسدالمی جهد رواج آن و مقادلده ددا تهریدر حک مد
دیزاکس مشاوره داد (ادن شهر آش ب6116 ،ق :ج )601 ،1؛ ال ته در در ی م ادع تاریخی طاب کامه لیفه ،امام محمرداقر(ع) اسد
اله دا ت جه ده زمان تاریخی وق ع رویراد احتما این اله امام چهارم این مش رت را داده داشد ر ،دیشدتر اسد و امپراتد ر روم کامده
تهریرآمیزی درای ع رالملک دن مروان رستاد و او از ج اب عاجز ماکرو او راً کامهای ده حجاج دن ی سدف ثقفدی الده آن زمدان
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حاالم حجاز د د ک ش و در آن کامه از او اس متن کامه را ده امام درهر تا ج اب امام را د ی در و آن را ددرای امپراتد ر دیدزاکس
دفرستر (یعق دی6165 ،ق :ج )163 ،1و
کامه ی دیگری از ع رالملک دن مروان در ی ص ر تار حس ه دا امام در م ادع آمره اس اله ذالر آن کامه الی از ایره کیسد و
ا الق حس ه امام را ده کمایش میگباردو ع رالملک ده والی د در حجاز کامهای میک یسر اله در آن ر تار والی دا امام را ت ضدیح
میدهر ،امام در ج اب کامه لیفه اینگ که میک یسر« :دسم اهلل الرحمن الرحیم ده ع رالملک دن مروان از علی دن حسینو اما دعدر
ده درستی اله ت ک شتی در روز چ ین و چ ان و در ساع الن از الن ماه و این راو دهدرستی اله رس اهلل مرا ا دار رمد ده دده
این و ده درستی اله رای تعالی جزای سعی ت را درهر و ثاد گرداکر ملک ت را و دراز سازد زمان حک م ت را» (اردلی ،ددی تدا:
ج )366 ،1و
عمردن ع رالعزیز در مری ه زماکی اله امام علی دن حسین را میدی ر طاب ده ایشان اینگ کده مدیگ یدر « :محاضدرات از راغدب
اصفهاکى و ادن ج زى کیز در م اقب از عمر دن ع رالعزیز کقل میال ر ،اله روزى حضرت امام زین العاددرین پدیش عمدر ددن ع در
العزیز د د ،از جاى حرال کم ده و ارج شروعمر دن ع رالعزیز روى ده حاضران الرده و گف  :گرامىترین مردم الیس ؟ حاضدران
گفت ر :شماو عمر دن ع ر العزیز گف  :هرگزو گرامىترین مردم همین شخص د د اله اال ن از مجلس ما ارج شرو السى اس اله
مردم دوس دارکر از آن اک اده محس ب ش کر ولى آنها دوس کرارکر اله جز هیچ اک ادهاى داش ر» (ادن شهر آش ب6116 ،ق:
ج  699 ،1و جعفریان)110 :6356 ،و
 -2-3عدم دخالت در سياست (مبارزه منفی)
امام سجاد(علیهالسالم) دعر از واقعه عاش را مستقیم در سیاس د ال ککرد و سعی او آن د د اله در مرحله او هسته یاران مخلدص و
پیروان اهل دی را از گزکر ح ادث می ن کگه دارد ،و در مرحله دعر از طریق دعا و کامههایی اشت اهات لفا و حاالمان را دده آکدان
گ ش زد ال رو در مقادل در ی از حکمان ام ی کیز ال شیرکر تا روادط حس های دا او درقرار ال رو م ضع دیطر اکه سیاسدی امدام در
در رد دا ام یان ،س ب شر تا امام زکرگی آزادی در مری ه داشته داشر و المتر ت جه مخالفان را ده د جلب ال ر (جعفریان:6356 ،
)151و
د از سیاس م ارزه م فی عرو ککرد و حتی دا طرح کظریه «تقیه» در استحکام و اقترار
امام در طی دو ره کس تاً ط الکی امام
آن ا زود (جعفری 101 :6311 ،و آقاک ری)610 :6301 ،و حال اکفعالی امام دیشتر کتیجه جریان حادثه عاش را دد ده اسد و مدروان
اصی کس ده او کشان میدادکر (جعفری)101 :6311 ،و احترام ایدن لفدا
دن حکم و ع رالملک دن مروان حتی احترام و مح
(علیهالسالم)
(علیهالسالم)
را حفدظ
د د و این لفا حراقل در ظاهر احترام امام سجاد
کتیجه ر تار زش و کاپس ر معاویه و یزیر دا ائمه اطهار
میالردکرو
کح ه در رد امام دا مختار ثقفی یکی از کم کههایی د د اله ایشان در سیاس د ال کمیالردکرو در م ادع آمره اس مختدار ثقفدی
صر هزار درهم درای امام رستاد ،امام ش کمی داش آن را دپبیرد در حین آن اله از درگرداکرن آن کیز دیم داشد  ،کاچدار آن را
گر و ال ار گباش و چ ن مختار الشته شر علی دن حسین ده ع رالملک دن مروان کامه ک ش اله مختار ددرای مدن صدر هدزار
درهم رستاد که ش داشتم اله دپبیرم و که ش داشتم اله درگرداکم ،ای ک پیش من م ج د اس السی را دفرسد الده آن را
دگیردو ع رالملک درای او ک ش  :ای پسرعم آن را درای د دردار اله آن را دا طیدب داطر ددرای تد روا مدیدارم (اددن سدعر،
6160ق :ج 611 ،9؛ مسع دی6105 ،ق :ج )01 ،1و
کقش امام در واقعه حرّه یکی دیگر از کم که های عرم د ال سیاسی امام اس مردم مری ه دعر از واقعه الدردال و مشداهره اعمدا
یزیر در دازگش از دمشق در مری ه علم مخالف دا ام یان را دل ر الردکرو یزیر کیز سپاهی ده رماکرهی مسلم دن عق ه «مسدرف»
درای سرال دی آکان رستاد اله او ت اکس قیام را سرال ب و ده مرت سه روز شهر در ا تیار سپاهیان شامی قرار گر و در جریدان
واقعه حره ( 13/11ق) امام از همسر مروان دن حکم ،عایشه د تر عثمان دن عفان( ،امین :6301 ،ج 130 ،1؛ الحسد ی :6301 ،ج
د قرار داد (جعفریان )153 :6356 ،و
 )619 ،1و اک اده وی و هما ین حرود چهارصر زن قریشی را تح حمای و محا ظ
(علیدهالسدالم)
را دیدر دده او یرمقدرم
زماکی اله مسرف در معترضان غل ه الرد و دسیاری از مردم شهر را از دم تیغ گبراکر ،امام سجاد
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(عليهالسالم)

در ایجاد همگرایی جامعه اسالمی

گف و در تخ ال ار د کشاکر و د ه اطر حض ر امام ،اد هاشم ع راهلل و حسدن رزکدران محمدر ح فیده را کیدز ددزرگ شدمرد و
تعرضی ده آکان ککرد (ادن سعر6160 ،ق :ج ) 611 ،9و عالوه در این ،مسرف از مردم مری ه ده ع ان دردگان یزیر دیع گر  ،اما
کسد دده ایشدان ددا احتدرام ر تدار الدرد و امدام را از ایدن امدر معداف داکسد (مسدع دی 6105 ،ق :ج )06 ،1و حضدرت زیددن
العادرین(علیهالسالم) در جریان قیام ادن زدیر کیز دی تفاوت د دو ده این اطر از طرف لیفه د اکرهی حجازی آنچ ان اذی کشرو
امام هم اره از ج گ کهی می رم دو گروهی از راساکیان ده دیرار او ر ت ر و از ستمی اله از حاالمان د میدیرکر شکای الردکرو
آکان را ده شکی ایی و دداری رمان داد و گف « :من همان را میگ یم اله عیسی علیهالسالم میگف  :اگر آکان را عباب ال دی
هماکا د رگان ت هست ر و اگر آکان را دیامرزی هماکا اله ت کیروم ر الارسازی» (ادن سعر :6160 ،ج )610 ،9و عطاء دن سائب از امام
سجّاد (علیهالسالم) کقل الرده اس اله رم د :هرگاه در زمان حک م پیش ایان ج ر واقع شریر ده همان احکام صادر از ایشدان عمدل
ال یر و د را سر زدانها کی رازیر و مشه ر ده مخالف کک یر اله م جب هالالتان مىش د و اگر دت اکیر دین دتان مطادق احکدام
ما اهل دی ر تار ال یر و یل ی م ال یر ال تّه این ،دراى شما دهتر اس (ادن داد یه :6310 ،ج )1 ،1و
-0نتيجه
دعر از واقعه عاش را اس اله کسل امامان از او ادامه یا  ،ت اکس
(  59-31ق) ت ها رزکر امام حسین
امام سجاد
در محیط فقان و ا ت اق جامعه اسالمی در حجاز ده مرت  31سا زعام شیعیان را در عهره دگیردو امام دا ت جه ده این اله امام
شیعیان د دکر و در قام س شیعه امام ره ری دی ی و دکی ی جامعه اسالمی را عهرهدار اس  ،اما ایشان ده اطر شرایط سیاسی و
اجتماعی دعر مع ی و دی ی امام را عهرهدار د دکر و حفظ دین ،ت یین احکام االهی و دور کگدهداشدتن آن از اکحدراف را وظیفده
اصلی د میداکست رو در مقاله حاضر راهالارهای امام جه حفظ وحرت و اکسجام جامعه اسدالمی دده ادعداد مدبه ی ،سیاسدی و
اجتماعی تقسیم شره اس و در دعر مبه ی امام از دعا در راستای حفظ وحرت و اکسجام اجتماعی استفاده میال رو دعایی اله حفدظ
میالح اسالمی را سرل حه د دادو شرال در مراسمات عم می ماک ر کماز جمعه ،عیر قردان و اعیاد دیگدر کم کدهای از آن اسد و
اما م دعر از عاش را و مشاهره دی و ایی مردم عیر د و هما ین قررتم ر د دن ت ان کظامی حاالمی م ارزه م فی را پیشه د د
می سازدو تعامالت حس ه دا غیر شیعیان ،دعا درای سردازان و مرزداران لفای ام ی ،معاشرت کیک دا مردم ،مش رت دادن ده لفدا
در ص رت اعالم کیاز آکان کم کهای دیگر از راهالارهای سیاسی و اجتماعی ایشان درای حفظ وحرت اس و
(علیهالسالم)

(علیهالسالم)
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راغب اصفهاکی ،حسین دن محمر ،)6301( ،المفردات ی غریب القرآن ،ترجمه حسین راپرس  ،زیر کظر عقیقی دخشایشی ،قم:د تر کشر ک یر اسالمو
شهیری ،سیر جعفر ،)6301( ،زکرگاکی علی دن حسین ،تهران :د تر کشر ره گ اسالمیوصحیفه سجادیه ،)6311( ،ترجمه سعیر مط ف راشری :اکتشارات پیام علمراروط رسی ،علی دن حسین ،)6301( ،مشکات االک ار ،ترجمه عزیز اهلل عطاردی ق چاکی ،تهران :اکتشارات عطاردوآمری ،اد الفتح ،غررالحکم و دررالکلم ،)6301( ،ترجمه هاشم رس لی محالتی ،تهران :د تر کشر ره گ اسالمیو66و تا کیشاد ری ،محمر دن احمر ،)6311( ،روضه ال اعظین ،ترجمه محم د مهروی دامغاکی ،تهران :کشر کیو
61و مجلسی ،محمرداقر دن محمر تقی ،)6351( ،دحاراالک ار ،ترجمه م سی سروی ،جلر  ،11تهران :اکتشارات اسالمییهو
63و مسع دی ،اد الحسن علی دن حسین ،)6105( ،مروج البهب و معادن الج هر ،قم :اکتشارات دارالهجرهو
61و معروف الحس ی ،هاشم ،)6301( ،زکرگی دوازده امام ،ترجمه محمر ر ش ره ،تهران :اکتشارات امیرال یرو
69و مفیر ،محمر دن محمر کعمان ،)6310( ،االرشاد ،دیروت :م سسه آ ال ی الحیاء التراثو
61و یعق دی ،احمر دن اسحاق6165(،ق) ،تاریخ یعق دی ،علق علیه وضع ح اشیه لیل الم ی ر ،دیروت :دارالکتب العلمیهو

