مدیریت معنوی امام سجاد(ع) در عرصه اجتماعی و سياسی
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کبری مرادی مطل

چکیده
دوران امام سجاد(ع) دوران بسیار سختی بود .ارزشهای دینی بهشدت دچار انحراف شده و گستاخی
«بنیامیه» به حدی رسیده بود که مردم را برده خود میدانستند .اوضاع مردم در این دوره طوری بود
که دو گروه فقط میتوانستند در امنیت باشند؛ گروهی که نسبت به جامعه بیتفاوت بودند و گروهی
که در دربار موقعیتی داشتند که دین و شریعت خود را قربانی شکم ،غریزه و موقعیت میکردند .امام
سجاد(ع) در این زمان بهطور دائمی از خود مراقبه و محاسبه داشتند و اعمیال خیود را در برابیر خیدا
بهطور دقیق انجام میدادند و بیشترین اخالص ایشان در برابیر خیدا بیود .آن حضیرت همیه امیور
اجتماعی را (خانواده ،مردم و خلفا وقت) با معنویت خود بهخوبی مدیریت میکردند .هدف از نگارش
این مقاله توجه به مدبر بودن امام سجاد(ع) در عصری است کیه اختنیاق شیدید ازنظیر اجتمیاعی و
سیاسی در جامعه پدید آمده بود و آگاهی امام از وضع موجود در جامعه و مدیریت آن به نحو احسین
است .نوع رفتار و گفتار و کردار امام سجاد(ع) و تمامی ائمه اطهار (علیهمالسالم) و مدیریت آنان بیر
جامعه میتواند بهترین الگو برای ما در اداره جامعه باشد.
کلیدواژهها :مدیریت معنوی ،امام سجاد(ع) ،عرصه اجتماعی ،عرصه سیاسی

 1این مقاله در همایش «مدیریت معنوی جامعه در سیره ائمه اطهار(ع)» ارائه شده است.
 2طلبه سطح  2حوزه علمیه الزهرا (سالماهلل علیها) شیراز

2
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 -1مقدمه
یکی از مباحث مهم برای برقراری یک جامعیه اسیالمی ،میدیریت آن اسیت .در ایین مبحیث توجیه بیه
برخوردها و ارتباطات ائمه اطهار علیهمالسالم میتواند کمکرسان خوبی برای مدیریت جامعه باشد ،زییرا
حضرات معصومین (علیهمالسالم) سرچشمه اخالق و ایمان و معنویت هسیتند .از جانیب خداونید متعیال،
قدرتی به ائمه اطهار (علیهمالسالم) دادهشده تا با آنچه بیا قلیب خیود شیناختهانید جامعیه را اداره کننید.
مدیریت امامان همراه با معنویت است که ازجمله شاخصههای مدیریت میتیوانیم بیه فروتنیی و تواضیع،
احترام به افکار دیگران و توجه به زیردستان اشاره کنیم و شاخصههیای مهیم معنوییت؛ ایمیان بیه خیدا،
ارتباط با خود و دیگران و ارتباط با خداوند است.
هدف از نگارش این مقاله توجه به مدبر بودن امام سجاد(ع) در عصیری اسیت کیه اختنیاق شیدید ازنظیر
اجتماعی و سیاسی در جامعه پدید آمده بود و آگاهی امام از وضع موجود در جامعه و مدیریت آن بیه نحیو
احسن است.
در این راستا مقاله حاضر در سه بخش اصلی مدیریت معنوی و گیذری بیر شیرایط اجتمیاعی و سیاسیی
شیعیان در عصر امام سجاد(ع) ،مدیریت معنوی امیام سیجاد(ع) در عرصیههیای مختلیف ماننید رفتارهیای
شخصی و ارتباط با افراد و دعای پرمحتوا و پرمغیز امیام و میدیریت معنیوی امیام در عرصیه ارتباطیات
اجتماعی است.
ضروری است که همه افراد و مسئولین جامعه ما ،باید از نحوه مدیریت ائمه اطهار (علیهمالسالم) در تمام
عرصهها آگاه باشند تا بتوانند جامعه اسالمی را ایجاد کنند.

 - 2مفهوم شناسی مدیریت معنوی و گذری بر شرایط اجتمااعی و سیاسای در عصار
امام سجاد

(ع)

 - 2-1مفهوم مدیریت و مدیریت معنوی
 -2-1-1شناخت مدیریت

ریشه واژه مدیریت از کلمه (دَوَرَ) به معنای کاری که سرپرسیت ،آن را بیه عهیده کسیی گذاشیته اسیت.
(المنجِید :1374 ،ص  )500واژه مدیریت پیشینه چندانی ندارد ،ایین واژه بیه معنیای متعیارف در کتیابهیای
فرهنگ اسالمی مربوط به مسائل مدیریت علیرغم بحثها و پیژوهشهیای زییادی کیه در ایین زمینیه
نوشتهشده ،نیامده است .واژهای که مسلمانان و عربها برای مدیریت بهکاربردهاند ،واژه تدبیر است .ایین
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واژه به معنای مدیریت است که در مهمترین منابع اندیشه مدیریتی ،سیاسی و اجتماعی مسیلمانان ماننید
«االحکام السلطانیه ماوردی» آمده است .مدیریت یعنی همان قدرتی که از جانب خدا به امام بخشیده شده
است و بر اساس آن کار مدیریت صورت میگیرد.
مهمترین شاخصههای مدیریت ،اخالق و توجه به زیردستان است که امام علی(ع) در نهجالبالغیه در نامیه
 53به جناب «مالک اشتر» به آن اشاره کردند:
« ...از عفو گذشت خود به آنان عطا کن که دوست داری خداوند از عفوش به تیو عناییت کنید ،زییرا تیو
مافوق آنها و پیشوایت مافوق تو و خداوند مافوق کسی است که تو را زمامدار قرار داده اسیت( ».صیمدی،
 :1394ص )7

 -2-1-2شناخت معنویت

در لغت معنویت از (مَعنی) گرفتیهشیده بیه معنیای آنچیه بیا قلیب شیناختهشیده نیه حیواس ظیاهری و
بهعبارتدیگر قابلیت و گرایشی که برای هر فرد ،فطری و منحصیربهفیرد اسیت .ایین گیرایش افیراد را
بهسوی معرفت و آرامش تعالی سوق میدهد .در واژهنامهها و فرهنگنامهها و دایره المعیارفهیا تعریفیی
جامع و دقیق از این اصطالح ارائه نگردیده است( .الروس :1373 ،ص )1935
عدهای بر این باور هستند که «معنویت» یعنی هنگامی که انسان چیزی بیزر تیر از خیودش را در درون
خود احساس و تجربه میکند .معنویت یعنی بازشناسی معنایی در هسیتی کیه درک آدمیی از پیرامیون را
تعالی میبخشد بهعبارتدیگر معنویت یعنی باور به معنای متعالی در عالم هستی.
عقیده ب عضی نیز این است که معنویت یعنی تجربه درونی و ظهور بیرونی روح خیود بیه شیکل فرآینیدی
واحد که بازتابدهنده موارد زیر باشد:
الف :ایمان به خدا یا موجودی اعلی
ب :ارتباط با خود ،دیگران ،طبیعت و یاد خدا
ج :نیایش که بیانگر رابطه انسان باخدا است و اعتقاد به معنادار بودن زندگی که بیانگر روح معنوی زندگی
است( .کرمی ،1394 ،ص )24
 -2-1-3شناخت مدیریت معنوی

مدیریت ازجمله عواملی است که میتواند سازمان یا جامعهای را به اهداف مطلوب خویش برساند .نگاهی
گذرا به دگرگونیهای تاریخ بهخوبی نشان میدهد که پیشرفتهیا و تحیوالت مثبیت میدیون رهبیران و
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مدیران آگاه و مدبر است و در مقابل ،بسیاری از معضالت و مسائل اجتماعی در ضعف ییا سیوء میدیریت
ریشه دارد .بااینحال ،اندیشه اداره صحیح جامعه و برقراری نظم و نظیامی مناسیب بیرای رفیاه و ترقیی
جامعه از دیرباز موردتوجه نخبگان بشر بهویژه پیامبران و صالحان الهی بوده است .منابع غنی اسالمی به
دلیل امتیاز واالیی چون پیوند با وحی الهی و نیز برخورداری از زالل عصمت اهیلبییت (علییهمالسیالم)،
اصول و رهنمودهای متقن و جامعی در همه زمینهها ازجمله مدیریت برای بشر بیه ارمغیان آورده اسیت.
طبیعی است که بررسیها ،تحقیقات و تضارب مستمر آرا میتواند جامعه و صیاحبنظیران اسیالمی را در
این زمینه به ترسیم نظام مطلوب مدیریتی نزدیک سازد.
اهمیت مدیریت معنوی و تدبیر در اداره امور ،در پیشرفت جوامع و ملتها بر کسی پوشیده نیست .روشین
است که تمام جوامعی که توانستهاند گامهای مهمی در جهیت رشید و کمیال بردارنید ،همیه از رهبرانیی
کارآمد برخوردار بودهاند .برای نمونه ،پیروزی انقالب اسالمی ایران به رهبری و مدیریت توانیای حضیرت
امام خمینی (ره) ،یکی از بزر ترین شواهد این مدعاست( .صمدی ،1394 ،ص )2
در این میان ،پیدایش اسالم و نزول کتاب آسمانی قرآن ،این معجزه همیشه جاودان خورشیید ،سرفصیلی
نو در فن مدیریت و رهبری جامعه بود .قرآن کریم درآیات بسیاری به بیان سنتهای الهی و راههای اداره
جوامع پرداخته است .شخص پیامبر اکرم (صلیاهلل علیه واله) نیز الگوی تمام نمای اسالم راستین و نمونه
رهبری موفق در تاریخ بشریت بوده و سیره آن حضرت نیز در تمام زمینیههیا بیرای جهانییان درسآمیوز
است ،چنانکه خداوند با اشاره به این حقیقت میفرماید« :لَقَد کانَ لَکم فی رسیول اب اسُیوهُ حَسَینَه؛ بیی
گمان ،در وجود رسول خدا (صلی اهلل علیه واله) برای شما الگو نیکو وجود دارد( ».احزاب ،آیه )33

پس از پیامبر اکرم (صلیاهلل علیه واله) نیز امامان معصوم(ع) ،رسالت هدایت و رهبری جامعه بهسوی خییر
و کمال عهدهدار شدند و با سیره گفتاری و کرداریشان ،الگوی شایسته از مدیران و رهبران موفیق ارائیه
دادند در این میان سیره امام سجاد(ع) زبان زد خاص و عام است.
(ع)

 -2-2گذری بر شرایط اجتماعی و سیاسی عصر امام سجاد
 -2-2-1شرایط اجتماعی و سیاسی درباریان

ازنظر نظام سیاسی حاکم ،بخش وسیعی از قلمرو اسالمی تحت حاکمیت و سییطره دودمیان اُمیوی قیرار
داشت که اینان پلیدترین ،سفّاکترین و جسورترین والییانی بودنید کیه هییچ حیدومرزی نمییشیناختند و
سلطنت و حکمرانی آنان بر مبنای همین فلسفه پایه گذاری شده بود که با گرفتن انتقام از دودمان پیامبر،
برای حقد و کینههای انباشته خود از شکستهای دوران ظهور اسالم ،درمانی فراهم آوردند .اینان در این
راستا تا آخر خط حرکت کردند و عملکردی از خود به یادگار گذاشته که روی تاریخ را سیاه نموده و با آن
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برای خود همیشه ننگ و نفرین خریداری کردند .آری انحیراف از جرییان صیحیح امامیت و والییت کیه
پیامبر(ص) ،منادی آن بودند و از طرف خداوند متعال آن را در جامعه تبلییغ نمودنید ،اینیک کیامالً بیه بیار
نشسته و میوههای شوم آن یکی پس از دیگری ،همانگونه که از قبل نییز توسیط اولییاء برگزییده حیق
بیانشده بود ،به دست میآمد .از حاکمیت معاویه بین ابیی سیفیان کیه بگیذریم دوران امامیت حضیرت
سجاد(ع) مقارن است با سلطنت (یزید بن معاویه) که با همه کوتاهی آن ابتدا با به شیهادت رسیاندن پسیر
دختر پیامبر(ص) حضرت امام حسین(ع) آغاز شد و در ادامه آن حمله ددمنشانه به «مدینه» پیامبر(ص) و «مکیه
معظمه» اتفاق افتاد که فجایع حاصل از آن روی تاریخ را سیاه نمود.
بعد از «یزید» با فاصله کوتاهی «مروان بن حکم» ،شخصی که از اهانت کنندگان به پیامبر (صلیاهلل علییه
و علی اله) بود ،به حکومت رسید و او بنیان حکومت مروانیان که از «بنیامیه» بود را تحکیم نمود و بعد از
او «عبدالملک مروان» به تخت سلطنت نشست و به مدت بیستویک سال درحالیکه رسماً به خدا سوگند
میخورد که شراب مینوشم ،از هیچ ظلم و جنایتی فروگذار نبود و باالترین سیئه او مسلط کیردن حجیاج
بن یوسف ثقفی بر جان و مال مردم بود ،فرد سفاکی که «عبدالملک» را از رسول خدا(ص) باالتر میدانست
و رسماً از مردم مسلمان «جریمه» میگرفت.
شنیدن نام «کافر» برای او خوشتر از شنیدن نام «شیعه» بود باید گفت از ستره جنایت این پلید و کثیرت
خونریزی و سفاکی او فقط خداوند آگاه است و بس.
پس از عبدالملک پسرش «ولید بن عبدالملک» به حکومت دست انداخت ،همیان کیه طبیق بییان سییره
نویسان در عصر او زمین از ظلم و ستم لبریز بود( .دعایی ،1380 ،ص )143

آنچه گذشت ،گذری اجمالی به نظام سیاسی حاکم بر بخش وسیعی از قلمیرو اسیالمی بیود و در همیین
زمان در بخش دیگر «زبیریان» به ریاست «عبداهلل ابن زبیر» مشغول حکومت بودندکه اینان با رقیبان خود
«اُمویان» در یک نقطه اشتراک داشتند و آن نقطه ،عدوات با دودمیان پییامبر (صیلیاهلل و علییه و آلیه) و
همدستان آنها در قتل ،کشتار و فشار بر «بنیهاشم» بود که اینهمه در تاریخ بیهخیوبی تثبییت گردییده
است .نکته دیگر رواج سبّ امیرالملمنین(ع) است که باالی منابر انجام میشود و اگر خطیبی از آن اجتناب
میکرد مورد اعتراض مردم واقع میشود.
ازآنچه گذشت بهخوبی میتوان دورنمایی از اوضاع سیاسی حاکم برجهان اسالم در عصر امامیت حضیرت
سجاد(ع) به دست آورد و در پرتوی آن به دورنمایی از اوضاع فرهنگی و اجتمیاعی آن عصیر رسیید وقتیی
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جامعه به چنین والیانی مبتال باشد اوضاع آن چگونه خواهد بود؟
آری ارزشهای دینی بهصورت کلی دچار تحریف قرار گرفت و تغییر کرده بود و گستاخی بنیامیه بهجایی
رسیده بود که مردم را بهعنوان بردههای حکومت پنداشته و به همین عنوان از آنان بیعیت مییگرفتنید و
خفقان شدید و حاکمیت جوّ رعب و وحشت ،همهی روحیه و توان مردم را برای هر نوع حرکیت کارسیاز،
سلب کرده بود( .دعایی ،1380 ،ص )145
اما «شیعه» در این میانه وضعی بس اسفبار را میگذرانید .اوالً بعید از شیهادت حضیرت امیام حسیین(ع) و
بزرگان شیعه و عناصر راسخ در والیت اهلبیت(ع) سایر موالیان دچار یک نوع شکست روحی شیده بودنید
که سرکوب شدید آنان از ناحیه والیان اموی و دستنشاندگان آنها ،به آن بیشتر دامن میزد ،بهخصوص
با توجه به قصور یا تقصیری که در یاریرساندن به امام حسین(ع) در خود احساس میکردند.
از این گذشته با توجه به وقایعی که در آن دوران اتفاق افتاد و بعضی از نصوص تاریخی بر آن داللیت
دارند بهخوبی می توان به این نتیجه رسید که دیگر «شیعه» بیهعنیوان ییک جرییان و تفکیر و تشیکل
اجتماعی وجود خارجی نداشت و عالوه بر «بنی امیه» که پس از واقعه کربال کار «شیعه» را تیا حیدودی
تمامشده حساب میکرد ،خود آنان نیز از انسجام و اقتدار بهکل ی فاصله گرفته و هویت اجتماعی خود را
ازدستداده بودند.
از سوی دیگر به دنبال مصائب سنگین تحمیلشده بیر جامعیه «شییعه» و موالییان اهیلبییت عصیمت و
طهارت(ع) و عدم امکان حضور ملثر و فعال رهبری معصوم (علیه السیالم) در مییان آنیان بیه خیاطر جیوّ
خفقان شدید و عدم اطمینان نسبت پیمان موجود ،انحرافات عقیدتی و فکری متعددی نیز جامعه «شییعه»
موجود را دستخوش نوسانات جدی کرده بود که بعضی از آنها عبارت از پیدایش «فرقه کیسانیه» که به
داعیه امامت و مهدویت جناب «محمد بن حنفیه» خط خود را از امامت حضرت سجاد(ع) جدا کردند.
همچنین پیدایش «غُالت» که بهنوعی جایگاه اهلبیت(ع) فراتر ازآنچه باید باشد ترسیم نموده و عقایدی را
برای خود انتخاب کرده بودند که ابداً مورد رضایت حضرت امیام سیجاد(ع) نبیود و ایین غییر از انحرافیات
عقیدتی متعددی بود که عٌمّال»«بنیامیه» به آن دامن میزدند مانند مسئله «جبیر» و «تشیبیه و تجسیم» و
مسئله «ارجا» که همگی از ناحیه حکومت اٌموی مورد تبلیغ و حمایت بود( .دعایی ،1380 ،ص )145

آنچه گذشت ترسیمی گذرا از اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر امامت حضرت سجاد(ع) بود که با توجیه بیه
آن میتوان اوضاع زمان را شناسایی نمود.
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 -2-2-2شرایط اجتماعی و سیاسی مردم

با این وصفی که گذشت تکلیف مردم روشن بود .آنها زندگی نداشتند ادای زندگی را درمیآورند و به قالیب
خشک ظاهری آن دلخوش بودند تنها و تنها دو گروه بودند که میتوانستند در امن و پناه زندگی کنند.
نخست گروه بیتفاوتها که برایشان مسئلهای نبود حکومت از آن معاویه باشد ییا از آن علیی(ع) ییا امیام
زمان ،امام سجاد(ع) باشد یا عبدالملک ،خط ثابتی نداشتند و میتوانستند خود را بیا هیر گیروه و شیرایطی
انطباق دهند و دوم گروهی که در دربار شرایط و موقعیتی داشتند و میتوانستند جزو ابوابجمعی صاحبان
قدرت و نعمت بهحساب آمده و به نان و نوایی برسند و حقیقت دین و شرف خود را قربانی شکم و غریزه
و موقعیت کنند که تاریخ نشان می دهد بسیاری از افراد همین گروه چند صباحی به شکمچرانیی مشیغول
بودند و در طوفان غضب به دست سردمداران فانی و معدوم شدند.
پس از واقعه عاشورا جوّ ناامنی پدید آمد .وضع روحی مردم کامالً تغییر یافت عدهای تازه فهمیدند بیا چیه
کسی سروکار دارند و زمامداران آنها از چیه سینخ و گروهیی هسیتند .گروهیی در میاتم و عیزای سیید
الشهداء(ع) و یارانشان در شرایطی از ماتم قرار گرفته بودند که گویی خود را باختند و برخی از آنان اندیشیه
حرکت و قیام و نهضت را از سر بیرون کردند زیرا دریافتند که خصم سببی بیدینتر از آن است که اهیل
منطق و صواب باشد از سوی دیگر پس از واقعه عاشورا مردم دریافتند که تنها قدرت کارساز اسیت و هیر
کس تواناتر باشد آن دیگری را از میان برمی دارد و همیه دریافتنید کیه در سیایه نفیاق و دوروییی بهتیر
میتوانند چند صباحی زندگی کنند و از دستاوردهای اقتصادی خود بهره گیرند( .قائمی ،1376 ،ص )99
در کل نوعی انحراف و بازگشت از اندیشه و شرایط و موقعیت پدید آمد که نگرانکننده بود تا حیدی کیه
برخی نوشتهاند:
اِرتّدَ الناس بَعدَ قَت الحُسَین الّا ثالثه

جز سه تن همه مردم پس از شهادت حسین (ع) برگشتند
 ...ثُمّ إن الناسَ یَحتُوا وکثروا

و سپس تدریجاً عده دیگری بر آن اضافه شدند و مکتب ضعیف شد و مردم در فکر راه و چارهای دیگر بودند.

 -3مدیریت معنوی امام سجاد(ع) درعرصه مختلف شخصی
 -3-1مدیریت معنوی امام سجاد(ع) در عرصه ارتباط خویش و خداوند
 -3-1-1مدیریت معنوی امام سجاد(ع) کنترل و مدیریت رفتار شخصی – معنوی

  196فصلنامهی رهیافت فرهنگ دینی ی سال اول ی شماره چهارم ی زمستان 1397
 -3-1-1-1امام سجاد(ع) و مراقبتهای دائمی از خود

یکی از دستورات بسیار مهم اخالق اسالمی که اساس و ریشه همه پیشرفتها اسیت و وسییله بسییار میلثر
وصول به کماالت معنوی است؛ تحت عنوان «مراقبه» شهرت یافته است .مراقبه به معنای مواظبت دائمی از
خود در مقابل خداوند متعال است و اینکه انسان با شناخت کافی و صیحیح ازآنچیه خداونید متعیال بیرای او
طلب دارد ،بهصورت دائم به انجام آن با قصد اخالص کوشا باشد .مراقبه؛ گرچه دارای مراتب مهمیی اسیت
ولی جوهره همه آن مراتب ،مواظبت بر انجام وظایف بندگی و توجه حضور در محضر الهی است.
حضرت علی بن الحسین(ع) با شناخت صحیح و الهی خود از مسیر تکامل انسان و عوامل موافق و مخالف
در این مسیر نهایت درجه مراقبه را در زندگی خود اعمال مینمودند.
الحسیین(ع)

حدیثی جالب از آن حضرت روایتشده است که مضمون آن چنین است :به حضرت علی بین
گفته شد« :یا بن رسولاهلل چگونه ایام را میگذرانید؟» حضرت فرمودند :من شب را بهروز آوردم درحالیکه
از طرف هشت عامل مورد طلب هستم.
 −خداوند تبارکوتعالی از من فرایض و واجبات را طلب میکند.
 −پیامبر (صلیاهلل و علیه واله) ،از من «سنت» و دستورات اسالمی را میطلبد.
−
−
−
−
−
−

اهلوعیال از من روزی خود را درخواست دارند.
نفس شهوت را از من میخواهد.
شیطان توقع دارد از او تبعیت کنم.
دو ملک و فرشتهای که نگهبان من هستند صدق عمل از من انتظار دارند.
و ملکالموت روح مرا از من میطلبد
و باالخره این قبر است که از من جسدم را طلب دارد پس من بین این خصال «مطلوب» هستم .پیس

واضح است شخصی که اینچنین خود را مطلوب این عوامل میداند و مراقبه واقعیی را نسیبت بیه همیه
وظایف خود اعمال میفرماید.
نکته بسیار مهم دیگر در ارتباط باشخصیت و میدیریت معنیوی امیام سیجاد(ع) مسیئله «محاسیبه» دقییق
عملکرد روزانه و هفتگی و ماهانه و به طور عمومی حسابرسی دقیق از اعمال و رفتار و نیات است کیه بیه
بهترین صورت از طرف آن امام انجام میگرفت( .عالمه مجلسی ،1364 ،ص )53
 -3-1-1-2ممنوعیت خودستایی

تعریف نمودن از خویش ،کاری ناشایست و ضد ارزش است .علت و فلسفه آن؛ این است کیه خودسیتایی
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موجب غرور و غفلت و بزرگنمایی در برابر خداست .انسان مخلیص بایید خیود را در برابیر عظمیت خیدا
کوچک بشمارد و در برابر عظمت الهی و نعمتهای فراوان او خود را کمتر از همه بدانید ،زییرا انسیان در
برابر عظمت خدا هرچه کارهای نیک انجام دهد ناچیز است .از سوی دیگر خودستایی مانع رشید و باعیث
رکود است؛ زیرا خودستایی بیانگر اعتقاد انسان به کمال خویش است و این اعتقاد باعیث سیقوط خواهید
شد؛ چراکه رمز تکامل ،اعتراف به تغییر و پذیرش نقصها و ضعفهاست .بر همین اسیاس در قسیمتی از
دعایی ابوثمالی ،از زبان امام سجاد(ع) چنین میخوانیم:
أدعُو َ یا سَیِّدی بلِسانِ قَد أخرَسَهُ ذَنبُهُ ،رَبِّ أُّناجِیکَ تَقلب قَد أوبَقهُ جُرمُهُ أدعُو َ یا ربِّ راهبا راغِبیا راجِییا

خائِفا؛ آقا من! تو را می خوانم با زبانی که گناهش آن را الل کرده است .پروردگارا! بیا قلبیی کیه جیرم و
خطایش آن را هالک گردانیده است ،تو را میطلبم .ای پروردگار من! ترسان ،مشتاق ،امیدوار و هراسیان
تو را میخوانم.
البته سلال پیش میآید که اگر خودستایی ضید ارزش اسیت چیرا امامیان (علییهمالسیالم) از خیود تعرییف
نمودهاند؟ در جواب باید بگوییم خودستایی اگر از روی غرور و افتخار و برتریجویی باشد نارواست ،ولیی اگیر
برای نشان دادن راه صحیح و نجات انسان از گمراهی باشد رواست( .عبدوس و اشتهاردی ،1368 ،ص )131
 -3-1-2مدیریت معنوی امام سجاد(ع) در عرصه ارتباط با خداوند
 -3-1-2-1اخال

یکی از ثمرات درخشان بینش توحیدی حضرت سجاد(ع) مراعات شدید و مستمر «اخالص» در همیه امیور
اجتماعی است.
آری اخالص که به معنایی خالص کردن دل از هر انگیزه و نیّتی جز اطاعت از امر الهی و رسیدن به مقام
قرب و لقاء ذات اقدس ربوبی است ،هنگامی برای انسان محقیق مییگیردد کیه در مرحلیه قبیل در بُعید
اعتقادات ،بینش خود نسبت به «توحید» در خلقت و ربوبیت و عبادت را تصحیح کیرده باشید و بیا مبیارزه
مستمر با «شرک» و «شک» در ابعاد مختلف آن عمالً به وحدانیت مبدأ کامل هسیتی ایمیان آورده و ایین
ایمان در تمام زوایای قلب او نفوذ کرده باشد.
حضرت سجاد(ع) الگوی برجسته «اخیالص» در اعمیال اجتمیاعی اسیت .بیهخصیوص «اخیالص» در اعمیال
اجتماعی است .بخصوص «اخالص» حضرت در «انفاق» و رسیدگی به فقرا و مستمندان تجلی خاصی داشیته
که حضرت عالوه بر انفاقها و رسیدگیهای علنی ،بهصورت یک سیره مستمر با حالت ناشناس برای فقیراء
و نیازمندان غذا و سایر مایحتاج آنها را حمل کرده و به آنها تحویل میدادند و صدقهسر داشتند و هیچگیاه
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خود را به کسانی که به آنها کمک میکردهاند؛ معرفی نمیکردند( .دعایی ،1380 ،ص )350
 -3-1-2-2عبادتهای طوينی حضرت سجاد

(ع)

حضرات معصومین (علیهمالسالم) تبلور راستین بندگی خدا و سمبل انسان کیاملی بودنید .ایین عبیادت و
سلوک بهصورتهای مختلف و در چهرههای متفاوت بود که ازجمله آن نماز و روزه و حج و ...است.
درباره امام علی بن الحسین(ع) گفتهاند او «زینالعابدین» است و مایه افتخار همه بندگان پاک و شایستهای
که در خط عبادت خدا بودهاند .درعینحال او وارث به خون نشسته تشیع حسیین بین علیی(ع) اسیت .چیه
عابدی از او برتر که برای ادامه حیات رسالت و رساندن پیام والیت آغشته به خون شهادت ،از همه عمیر
و هستی خود مایه گذارد( .قائمی ،1376 ،ص )377
آن حضرت در محراب عبادت کانونی از حماسه و حرارت میساخت و در ذکر دعا آتش افشانیهیایی داشیت
که لهیب آن ریشه و تنه دودمان ستمکاران را میسوخت و این درست همزمان با دوستی و انس او بیا اهیل
تقوی بود که سخنان نیایش آمیز حضرت چون باران بر سرشان میریخت و تشنگی آنها را فرومیینشیاند.
نهتنها در اسناد شیعیان ،بلکه در همه اسناد که از اهل سنت بهجامانده شبیه این عبادات به چشم مییخیورد:
«کانَ علی بن الحُسَین شَدیدُ ايجتهادِ فی العبادَه؛ علی بن الحسین در عبادت بسیار کوشا بود».
امام در عبادت اخالص عجیبی داشتند .آنچنانکه گوئی در عظمت خدا و در جالل و جمال او ذوبشیده
است به ایشان گفتند :این ذوب شدن تا کی و تا چند ادامه دارد؟
فرمودند :راهی است که طی میکنم و میخواهم محبت محبوب را جلب کنم تا او از من راضی و خشنود
گردد و مرا به دوستی برگزیند.
حضرت سجاد(ع) در عبادت حال شگفتآوری داشت ،از همه بریده بودند جز از خدا ،بهگونهای کیه اگیر در
حالت عبادتی صدمهای جسمی به ایشان وارد میشد از او غافل بود مانند جد بزرگیوارش امیام علیی(ع) در
عبادت دچار لرزش بدن میشدند و چنان به نظر میآمد که گویی خوف تمام وجودش را فراگرفته اسیت.
به هنگامی که از ایشان درباره این حالت پرسیده شد فرمودند آیا میدانید در برابر چه کسی میایستم و بیا
چه کسی مناجات میکنم؟! (قائمی ،1376 ،ص )377
امام سجاد(ع) روزها در پی کار و تالش و مدیریت جامعه و خانواده بودند که این خود یک عبادتی بزر و
جهادی فی سبیل اهلل است و شبها در پی کار خود و پیوند باخدا و انس با پروردگار متعال بودند.
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 -3-1-2-3دعاهای پرمحتوا و پرمغز

اثری که از امام سجاد(ع) در دست داریم ،مجموعهای است از دعاها پرمحتوای که بنام «صحیفه سیجادیه»
معروف گردیده ،شهرت این اثر نویسنده را از هر توصیفی درباره آن بینیاز میسازد( .شهیدی)189 ،1386 ،

هنگامیکه جامعه دچار انحراف شده ،روحیه رفاهطلبی و دنیازدگی بر آن غلبه و فساد سیاسی و اخیالق و
اجتماعی آن را در محاصره قرار داده ایشان توانست از دعا بهعنوان راهی برای بیان بخشی از عقاید خیود
استفاده کند و بار دیگر تحرکی در جامعه برای توجه به معرفت و عبادت و بندگی خدا ایجاد کنید .امیا بیا
توجه به تعابیری که وجود دارد میتوان گفت مردم میتوانستند از البهالی این تعبیرات با مفاهیم سیاسی
و اجتماعی موردنظر امام سجاد(ع) آشنا شوند.
سیجاد(ع)

صحیفه سجادیه مشهور که اندکی بیش از پنجاه دعا را در بردارد ،تنها بخشی از دعاهیای امیام
است که گردآوری شده است .در مجموعههای دیگر نیز به گردآوری دعاها پرداختیهانید کیه تعیداد ایین
مجموعهها با صحیفه معروف به شش عدد رسیده و برخی از آنها حاوی بیش از صد و هشتاد دعا است.
دعاهای مزبور نهتنها در میان شیعیان ،بلکه در میان اهل سنت نیز وجود داشته و این حیاکی از آن اسیت
که دعاهای امام سجاد(ع) در جامعه آن روز نفوذ کرده است.
امام سجاد(ع) بهوس یله دعا و نیایش درس مبارزه با طاغوتیان را به مردم آموزش داد .مثالً در دعای بیسیتم
صحیفه سجادیه میفرمایند:
«خدایا! به من دست و نیروی ده تا بتوانم برکسانی که به من ستم میکنند ،پیروز شیوم و زبیانی عناییت
فرما تا در مقام احتجاج و استدالل ،بر مخالفین غلبه کنم و اندیشیهای ده تیا نیرنیگ دشیمنان را درهیم
شکنم دست ستمگران را از تعدی و تجاوز کوتاه سازم».
جالبتوجه اینکه در کتاب صحیفه به رشته هایی در علوم که در آن زمان علم روز به آن آگاهی نداشیته،
اشاره شده است .مثالً در دعای پنجاه و یکم آن حضرت آمد :ای خدای که وزن تاریکی و نور را میدانیی
و از وزن سایه و هوا آگاهی داری با توجه به اینکه در آنوقت ،علم و دانش برای این اشیاء وزنیی قائیل
نبود( .جعفریان ،1379 ،ص  273و )274
یکی از دعاهای امام سجاد(ع) در عرصیه اجتمیاعی مکیارم اخیالق اسیت .دعیای مکیارم اخیالق برنامیه
انسانسازی است .حضرت زینالعابدین(ع) در این دعا خلقیات کریمه و سجایای انسانی را بیان فرمودهانید.
اگر کسانی آنطور که باید در کالم امامت دقت نمایند به عمق سخن واقف میشوند که با تمیرین عمیالً
آنها را به کار ببرند به مقام رفیع انسانیت نائل میگردند.
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با توجه به این مباحث گفتهشده درمییابیم که دعاهای امام سجاد(ع) در تمامی عرصههای اجتمیاعی چیه
فردی و چه در رابطه با دیگران پرمحتوا و پرمغز است.
 - 3-2مدیریت معنوی امام سجاد(ع) در عرصه ارتباطات اجتماعی
 -3-2-1مدیریت معنوی امام سجاد(ع) در عرصه ارتباط با نزدیکان و عموم مردم
 -3-2-1-1مدیریت معنوی امام سجاد(ع) در ارتباط با نزدیکان

برای بررسی مدیریت معنوی امام سجاد(ع) باید به کیفیت ارتباط امام با افراد خانواده «مادر» و همسیران و
کنیزان خود توجه نمود.
درزمینه ارتباط حضرت با مادر خویش که البته دایه ای بودند که ایشان را شییر داده بیود؛ برخیورد بسییار
عجیبی در حرمتگذاری حضرت به آن بانو ،نقلشده است که حاکی از عظمت وجودی حضیرت اسیت و
خالصه آن چنین است« :حضرت سر سفره با مادر خیود نمیینشسیتند و وقتییکیه علیت آن سیلال شید
فرمودند :میترسم دستم به غذایی دراز شود که قبالً مادرم اراده کرده از آن تناول نماید و به همین مقدار
باعث رنجش خاطر او فراهم گردد ».آری این برخورد تبلور این آیه قرآن است که

مییفرمایید« :وَ وَصیینا

اإلنسانَ بوالِدَنه حُسنا :یعنی انسان را به احسان مطلق به پدر و مادر وصیت نمودیم».
مدیریت معنوی امام سجاد(ع) درزمینه سایر ارتباطات با خانواده به معنای عام آنکه شامل ارتباط و برخورد
با پدر و برادر و عمه و عمو و سایر اقوام است ،گزارشهای محدودی ثبتشده است.
ایشان به پدر احترام شدیدی میگذاشتند و مراعات ادب کامل در هنگام صحبت کردن با ایشان را رعایت
میکردند.
تصمیم به دفاع از پدر در آخرین لحظات عاشورا ،وقتی پدر را تنهای تنها یافتند و احترام و مراعات عمهی
خود حضرت زینب (سالماهلل علیها) نمونههایی از این ارتباط و برخورد است.
و اینکه حضرت با سایر افراد فامیل خود همیشه باکرامت و بزرگواری برخورد میکردند و اگر احیاناً آنهیا
نامهربانی یا سوء ادبی داشتند حضرت با عفو و گذشت و لطف با آنها برخورد میکرد .نمونههایی از ایین
قبیل برخوردها ،برخورد حضرت با عموی خود «محمد بن حنفیه» ،با عموی دیگر خود «عُمَیر أطیرَف» بیا
پسرعموی خود «حسن بن حسن» و سایر اقوام در تاریخ ثبتشده که بهاختصار یکیی از آنهیا را توضییح
میدهیم.
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«حسن بن حسن» با حضرت دچار کدورتی شده بود .روزی حسن وارد مسجد شد و امام زینالعابیدین(ع) را
در آنجا دید ،بیدرنگ شروع به پرخاشگری و تندگویی پرداخت و آن حضرت را آزردهخاطر سیاخت ،ولیی
امام در برابر سخنان او کمترین عکسالعملی را از خیود نشیان ندادنید تیا حسین از مسیجد خیارج شید.
شبهنگام امام به خانه وی رفت و به او فرمودند :برادر آنچه امروز در حضور اهل مسجد درباره من گفتی
اگر راست باشد از خداوند میخواهم مرا بیامرزد و اگر دروغ باشد از خدا میخواهم تو را بیامرزد درود بر تو
و رحمت خدا شامل حال تو باد( .ترابی ،1379 ،ص )60
حضرت زینالعابدین(ع) دارای همسران متعددی بودهاند که اغلب کنیز و ام ولد اسیت .در رواییات تیاریخی
آمده است که یکی از کنیزان حضرت که مسئول ریختن آب به روی دست حضرت در موقیع وضیو بیود.
نقل شده که بعدازاینکه ظرف آب از دست او به روی صیورت حضیرت افتیاد و باعیث مجیروح شیدن آن
حضرت گردید .حضرت او را درراه خدا آزاد کردند.
و درجایی دیگر «عبداهلل بن مسکان» نقل میکند که حضرت علی بن حسین(ع) در هرماه کنییزان خیود را
جمع میکردند و میفرمودند :من پیر شدهام و دیگر برای رفع نیاز خانمها قدرت نیدارم ،پیس هرکیدام از
شما بخواهید او را به تزویج دیگری درآورم چنین کنم ،یا میخواهد او را بفروشم ییا مییخواهید او را آزاد
کنم در این حال اگر یکی از آنها میگفت «نه» میفرمودند« :خدایا تو شاهد باش» و این را سه بار تکیرار
میفرمود و اگر یکی از آنها سکوت میکرد به بقیه خانمهای خود میفرمودنید« :از او سیلال کنیید چیه
میخواهد و بر طبق مراد او عمل کنید».
 -3-2-1-2مدیریت معنوی امام سجاد(ع) در ارتباط با عموم مردم

امامت و رهبری که به معنای سکانداری و مدیریت جامعه در عالیترین سطوح است و مستلزم حکومیت
و تدبیر همه شئون مردم است ،قطعاً با برقراری ارتباط با افراد مختلف جامعه فعلیت مییابد.
ابعاد این ارتباط اجتماعی امام سجاد(ع) بسیار متنوع است که ما به بررسی یک مورد مییپیردازیم( .دعیایی،
 ،1380ص )398
 3-2-1-3ارتباط و مدیریت معنوی امام سجاد(ع) با بردگان و زیردستان

برخورد و ارتباط حضرت با بردگان و زیردستان خود بهگونهای بوده است کیه آنهیا از حضیرت احسیاس
«امنیت» میکردند؛ و این نکته مهم در تنظیم چگونگی ارتباط با زیردستان در محیطهای مختلف اسیت و
علی العلوم چنین نیست که خادمان و زیردستان و کارگران از مسیئولین ارشید و موالییان خیود احسیاس
امنیت داشته باشند .ولی حضرت سجاد(ع) بهگونه ای رفتار نموده بودند که بردگان ایشیان کیامالً احسیاس
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امنیت داشتند.
درزمینه خطاهای عمدی و بزر بعضی از این خادمها و زیردستان حضیرت ،گرچیه ایشیان ابتیدا تنبییه
می کردند و یا قصد تنبیه داشتند ولی با یک برخورد کریمانه او را درراه خدا آزاد میکردند و پرواضح است
این برخوردها چه آثار تربیتی عمیق و شگرفی در روحیه آن بردهها برجای میگذاشت.
یکی دیگر از خصوصیات و برخورد حضرت ،نشستوبرخاست با بردگیان در عصیری کیه نظیام امیوی و
کارگزاران آن بازنده کردن اصول تفکر جاهلی در جامعه سعی داشتن عمالً فرهنگ اسالمی را بهطورکلی
از صحنه جامعه حذف کنند ،حضرت امام زینالعابدین(ع) با مجاهدات علمی و عملی خود نقشههای خائنانه
آنها را خنثی مینمودند.
حضرت با نشستوبرخاست با بردگان جو طبقاتی حاکم از طرف نظام اموی را میشکستند .در این رابطه
مواردی زیادی قابلتوجه است:
الف) حضرت با یکی از موالی بنام «عمربن خطاب» مینشست؛ مردی از قریش «نافع بن جبیر» به ایشیان
گفت« :شما سید مردم و افضل آنها هستید؛ آنوقت میروی بهسوی این عبد و با او مینشینی؟»
حضرت فرمودند :من نزد کسی میروم که از مجالست او منتفع شوم .در نقل دیگر فرمودنید« :میرد بایید
جایی نشستوبرخاست داشته باشد که نفع ببرد».
ب) نمونه دیگر از رفتار حضرت با بردگان و کنیزان مسئله ازدواج آن حضرت با یکی از کنیزان خود است
که ابتدا او را آزاد مینماید و سپس با او ازدواج میکند و چون خبر به گوش «عبدالملک مروان» میرسد و
او حضرت را نقد میکند؛ اما امام قاطعانه به او پاسخ میدهد( .دعایی ،1380 ،ص )409

ج) امام باقر ع میفرمایند« :چون تاریکی شب همهجا را فرامیگرفت پدرم حضرت سجاد(ع) انبانی از چیرم
به دوش گرفت ،درحالی که در آن انبان مایحتاج نیازمندان را قرار داده بود آنگاه خانه به خانه مییرفیت و
هر کس را به مقدار نیازش کمک می فرمود ولی بیه خیاطر اینکیه صیورت مبیارکش را مییپوشیاند او را
نمیشناختند ،به وقت غسل بدن شریفش آثار به دوش کشیدن آن انبان را بهصورت سییاهی پوسیت بیر
شانه مبارکش مشاهده کردند».
ارتباطها و رفتارهای امام سجاد(ع) با توجه به مطالب باال که موردتوجه قرار گرفت؛ حیاکی از میدبر بیودن
امام در تمامی مسائل اجتماعی و حتی توجه بیه کوچیکتیرین و کیمارزشتیرین مسیائل جامعیه اسیت.
(انصاریان ،1371 ،ص )53

مدیریت معنوی امام سجاد(ع) در عرصه اجتماعی و سیاسی203 

 -2-2 -3مدیریت معنوی امام سجاد(ع) در عرصه حکام وقت

حضرت سجاد(ع) در دوران امامت خود با زمام داران زیر معاصر بوده است:
 .1یزید بن معاویه ()64- 61
 .2عبداهلل بن زبیر ()73- 61
 .3معاویه بن یزید (چند ماه از سال )64
 .4مروان بن حکم (نه ماه از سال )65
 .5عبدالملک بن مروان ()86 – 65
 .6ولید بن عبدالملک (( )96- 86پیشوائی ،1391 ،ص )248
 -3-2-2-1برخورد امام با امویان

اولین برخورد و مدیریت امام زینالعابدین(ع) در جمع اسرای کربال ،چشمگیر بود .پس از ورود کاروان اسیرا
به مجلس ،اولین چیزی که نظر «عبیداهلل» را جلب کرد ،وجود مرد جوانی در میان اسراء بود .عبیداهلل کیه
تصور میکرد در حادثه کربال مردی باقی نمانده و همه آنها به قتل رسیدهاند .از میأموران خیود در ایین
باره پرسید و این بازجویی درباره زنده ماندن امام سجاد(ع) ،حاکی از کینیه وی نسیبت بیه خانیدان پییامبر
(صلیاهلل علیه واله) بهویژه حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) بود که نمیتوانست شاهد حیاط میردی از سیالله
امیر المومنین علی بن ابیطالب(ع) باشد( .طباطبایی نسب ،1389 ،ص )57
مورخ مشهور به «طبری» آورده است:
با ورود قافله حسینی به مجلس تشریفاتی عبیداهلل او به امام سجاد(ع) روی کرد و پرسید :نامیت چیسیت؟
امام سجاد فرمود« :علی بن الحسین» عبیداهلل گفت مگر خدا علی بن الحسین را در کربال نکشیت؟ امیام
لحظه ای سکوت کرد و عبیداهلل گفت چرا پاسخ نمیدهی؟ امام فرمودند« :خداوند جان را به هنگام میر
قبض میکند و هیچ انسانی نمیمیرد مگر به اذن الهی»
عبیداهلل با دیدن حاضرجوابی و پاسخ کوبنده امام باوجوداینکه در زنجیر اسیارت اسیت ،خشیمگین شید و
دستور داد تا امام را به شهادت برسانند؛ ولی حضرت زینب کبری (سالماهلل علیها) فریاد برآورد« :آنهمیه
از خونهای ما که ریختی کافی نیست؟ سوگند به خدا! گر میخواهی او را بکشی مرا هم با او بکش».
شرایط مجلس عبیداهلل و سخنان حضرت زینب (سالماهلل علیها) باعث شد ابین زییاد از کشیتن حضیرت
منصرف شود( .طباطبایی نسب ،1389 ،ص )57
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در شام نیز یزید با ایشان سخن گفت و او را مورد سرزنش قرارداد .پسازآن امام در خطبه غراء به معرفی
خود و خانوادهاش برای اهل شام پرداخت .شامیان حاضر در مسجد که تحیت تیأثیر تبلیغیات اموییان در
غفلت به سر میبردند و خاندان پیامبر را نمیشناختند با خطبه حضرت تا اندازهای متنبه شدند بیه همیین
دلیل در میانه خطبه ،یزید از ادامه آن جلوگیری کرد .سپس برای کسب وجهه مردمی گنیاه را بیه گیردن
ابن زیاد انداخت و با احترام علی بن الحسین(ع) و دیگر اسرای کربال را راهی مدینه کرد .از نکات مهم این
خطبه این بود که امام سجاد خود و پدر و خاندانش را فرزند پیامبر (صلیاهلل علیه واله) نامید ،درحیالیکیه
معاویه و امویان میکشیدند تا آنها را از ذریه حضرت علی(ع) دانسته و اجازه ندهنید آنهیا خیود را ذرییه
پیامبر (صلیاهلل علیه واله) بنامد.
مدتی بعد از واقعه کربال ،مردم ضمن شورش علیه امویان ،شورش حرّه را سامان دادند .ایین شیورش بیه
رهبری عبداهلل -فرزند حنظله معروف به «غسیل المالئکه»-ضد اموی و علیه یزید و زندگی ضد اسیالمی
و غیر دینی او بود .امام سجاد(ع) و دیگر هاشمیان موضع موافقی در این ماجرا نداشیتند .بیه همیین دلییل
همراه شماری از افراد خانواده خویش از شهر خارج شد .ازنظر امام افزون بر آنکه حرکیت مزبیور ماهییت
شیعی نداشته و دقیقاً در خط زبیریان بوده ،آنهم به رهبری «عبداهلل بن زبیر» از برپاکنندگان جنگ جمل
بوده است .کوچکترین موضع امام بهعنوان رهبری شیعه ،خطیرترین پیامد را برای شیعه داشت به همین
دلیل امام در این حادثه که چندان خطوربط روشن و بلکه درستی نداشیت شیرکت نکیرد .اضیافه بیر آن
هنگامی که مردم در آغاز امویان را از شهر بیرون راندند .حضرت از روی غییرت و مردانگیی ،بیه همسیر
«مروان بن حکم» نیز بنا به درخواست مروان پناه داد .طبری نوشته است که این کیار بیه خیاطر دوسیتی
قدیمی بین حضرت و مروان بود و این کذب محض اسیت .اصیوالً امیام بیا آن سین و سیال ،آنهیم در
موقعیتی که پدر و جدش سختترین درگیریها را با این خاندان داشتند ،نمیتوانست رابطیه نزدیکیی بیا
مروان که میتوان گفت چهره امویان بوده ،داشته باشد.
مروان کسی بود که در همان آغاز بیعت گرفتن از امام حسین(ع) در مدینه از حاکم شهر خواست تا امیام را
یا وادار به بیعت کند یا او را به قتل برساند( .جعفریان ،1379 ،ص )270
در هنگام طواف وقتی «عبدالملک بن مروان» کسی را دید کیه اطیراف او را هالیهای از مجید و عظمیت
احاطه کرده بود از مردم درباره او سلال کرد ،گفتند علی بن الحسین(ع) است ،عبیدالملک امیام را احضیار
کرد و به او گفت ای علی بن الحسین ،من قاتل پدر تو هستم ،چه باعث میشود که بهسوی ما نمیآیی؟
امام به او توجهای نکرد و پاسخ داد« :قاتل پدر من با آن کاری که انجام داد دنیای پدر من را تباه کیرد و
پدرم آخرت او را خراب کرد ،پس اگر دوست داری تو آن باشی باش».
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غرور عبدالملک شکست و گفت :لیکن به نزد ما بیا تا از دنیای ما بهرهمنید شیوی ،امیام از جیواب بیه او
امتناع کرد.
در جایی دیگر امام(ع) نامه ای به عبدالملک نوشت و او را به تقوای از خدا و لزوم اطاعیت از او فراخوانید و
این نص آن است« :اما بعد ،هیچچیز تو را بلند نمیکند جز خدا و تو نیازمند به او هستی ،اگر تو از طرییق
او عالی شدی ،پس مردم را برای او ببخش ،زیرا تو از طریق او قدرتمند شدی و بهسوی او برمییگیردی،
والسالم( »...القریشی ،1385 ،ص )323

 -4نتیجهگیری
با توجه به مطالب گفتهشده میتوان نتیجه گرفت که نوع رفتار و گفتار و کردار امام سجاد(ع) و تمامی ائمه
اطهار (علیهمالسالم) مدیریت آنان بر جامعه بوده است و در اداره جامعه میتوانند بهترین الگیو بیرای میا
باشند؛ زیرا آنان توجه به دستورات الهی و پیروی از فرمانها خداونید متعیال را سیرلوحه کیار خیود قیرار
میدادند؛ بهویژه امام سجاد(ع) که در غالب دعا دستوراتی را برای داشتن ییک جامعیه بهتیر بیه میا ارائیه
دادهاند ،اگر به برخوردهای امام سجاد(ع) توجه کنیم درمییابیم که ایشان هیچگاه در مقابیل ظلیم و سیتم
حکام تسلیم نشده و با آنان برخورد میکردند و همچنین مهربانی امام با زیردستان و افراد جامعه نشیانگر
مدبر بودن ایشان در تمامی عرصهها است .به امید روزی که با سیرلوحه قیرارداد فرمیانهیای ولییفقییه
بتوانیم جامعه اسالمی ،معنوی را در کشور عزیزمان حفظ کنیم و این جامعه را بیه سیاحت مقیدس امیام
زمان (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) تقدیم نماییم.
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انصاریان ،حسین )1371( .دیار عاشقان تفسیر جامعه صحیفه سیجادیه حضیرت زیینالعابیدین(ع) .بییجیا:
انتشارات پیام آزادی
پیشوایی ،مهدی( .بیتا) .سیره پیشوایان نگرشی به زندگی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی امامان معصیوم
(علیهمالسالم) .چاپ بیست و پنجم .بیجا :موسسه امام صادق(ع).
ترابی ،احمد .)1379( .امام سجاد(ع) جمال نیایشگران .مشهد :آستان قدس رضوی.
جُرّ ،خلیل .)1373( .فرهنگ الروس عربی به فارسی .چاپ بیستم ،ج  ،2تهران :انتشارات امیرکبیر.
جعفر نیا ،رسول .)1379( .حیات فکری سیاسی امامیان شییعه (علییهمالسیالم) .ج سیوم ،قیم :انتشیارات
انصاریان.
دعایی ،محمدحسن .)1380( .اسوه کامل .تهران :انتشارات اطالعات.
شهیدی ،جعفر .)1386( .زندگی علی بن الحسین(ع) .چاپ  ،15بیجا :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
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 .8طباطبایی نسب ،محمدرضا .)1389( .زینت پرهیزگاران .چاپ اول ،ج  ،6بیجا :موسسه فرهنگی تحقیقات
نور االئمه(ع).
 .9عبدوس ،محمدتقی و محمدی اشتهاردی ،محمد .)1384( .آموزههای اخالقیی – رفتیاری امامیان شییعه
علیهمالسالم .چاپ دوم ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
 .10علی کرمی ،رضا( .بیتا) .مهارتهای کسب معنویت و دینداری .بیجا :انتشارات قدمگاه.
 .11فلسفی ،محمدتقی .)1386( .شرح و تفسیر دعای مکارم اخالق .چاپ دوازدهم ،ج  ،1تهیران :دفتیر نشیر
فرهنگ اسالمی.
.
(ع)
 .12قائمی ،علی( .بیتا) .در مکتب پیشوای ساجدین امام علی بن الحسین قم :انتشارات امیری.
 .13القریشی ،باقر الشریف .)1385( .پژوهش کامل از زندگی امام زینالعابدین حضرت سجاد(ع) .ترجمیه سیید
محمد صالحی ،ج  ،2بیجا :انتشارات مشکوت.
 .14مجلسی ،محمدباقر .)1364( .بحاراالنوار .ترجمه موسی خسروی .تهران :کتابفروشی اسالمیه.
 .15مصری ،طیبه و مصری ،فاطمیه .)1394( .شاخصیه هیای میدیریت اسیالمی در نهیجالبالغیه .کنفیرانس
بینالمللی چهارسوی علوم انسانی.
 .16معروف ،لویس .)1374( .المنجد .ترجمه محمید بنیدر ریگیی .چیاپ ششیم ،ج  .1بییجیا :انتشیارات اییر

