
 

  
  
  

  در صحيفه سجاديه  و سياست  رابطة عرفان
  
  برزگر  دكتر ابراهيم

  
  چكيده

هـايي در بـاب رابطـه     تا با طرح پرسـش سعي بر آن دارد محقق اين مقاله در 
هاي  عرفان و سياست و غواصي در اقيانوس صحيفه، متن را به نطق وادارد و پاسخ

ل به امتناع تأسـيس انديشـه   يهايي كه قا خود را از آن اخذ كند. برخالف ديدگاه
باشند، فرضيه و مدعاي نويسنده بـر   سياسي و رفتار سياسي در حوزة عرفان مي

تواند  اين است كه تعاليم ديني امام در قالب ادعيه موجود در صحيفه سجاديه مي
  به تأسيس انديشه سياسي، گرايش سياسي و رفتار سياسي بينجامد.
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  . مقدمه1
.  اسـت   انديشـه اسـالمي    گرانسـنگ هـاي    از ميراث  يكي  السالم سجاد عليه  امام  صحيفه

ن تنهـا اثـري   اي از دعاها كه از حيث سند و مضمون بسيار معتبر است و بعد از قرآ مجموعه
ل قرن دوم هجري در دسترس بـوده اسـت.   يااست كه به صورت كتاب از اواخر قرن اول و او

، 40 ؛190:ص ،29( البالغه در قرن چهارم به صورت كتـاب درآمـده اسـت    در حالي كه نهج
  كند. ايـن  مي  توجه  جلب  از ساير وجوه  بيش  آن  و اخالقي  عرفاني  وجه  اول در نگاه ). 19:ص

) و 171:، ص21:، ج18(  اسـت » صـاعد   قـرآن »  در واقع  كه  شده  تشكيلاي   از ادعيه  صحيفه
اگـر از    كه  است  اين  سؤال  همه  دهد. با اين  خداوند ارتباطبا   نوعي  را به  انسان  كوشد كه مي
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دارد؟ آيـا  بـر   اي توانـد توشـه   مي  شود، آيا محقق  نگريسته بدان   و رفتار سياسي  منظر انديشه

و نيـز توليـد     سياسـي   انديشـه   گيـري  شـكل   امكان  تواند به مي  آن  عرفاني  ها و متون انديشه
  نظـام   و ايجـاد يـك    سياسـي   ، رفتارهاي در تحوالت  سهمي  و در نهايت  سياسي  هاي گرايش
  امنظـ   يـك   تأسـيس   در دوران»  مـتن »  يـك   عنـوان   بـه  سجاديه   بينجامد؟ صحيفه  سياسي
  هـا و متـون   انديشـه   كـه  آن  سخن  باشد؟ كوتاه  تواند داشته مي  هايي پيام  چه  اسالمي  سياسي
  ها و رفتارهاي ؛ گرايش هاي سياسي  تواند با انديشه مي چگونه   سجاديه  صحيفه همانند  عرفاني
  كتـاب   اين  هاي يامدعاها و پ  اين  تأثير تعاليم  تحت  كه هايي برقرار كند؟ انسان  نسبت  سياسي
  خود بفرستند، در برخورد با مقوله  ضمير ناخودآگاه  ها را به كوشند تا آن گيرند و مي قرار مي
  يا واكنشـي   كنش  چگونه  كنندگان و حكومت  شوندگان  حكومت  تحليل  در دو سطح  سياست

»  زمـاني   افـق «) را در  د(عسـجا   امـام   و مناجات  ادعيه  دارد متن  كنند؟ آيا امكان را اتخاذ مي
؟  كنـيم   ريزي و قالب  شكني و يا قالب  حاضر، ترجمه  در قرن  اسالمي  نظام  يك  خود و در ذيل

  عرفـان   در حـوزه   سياسـي   توليـد انديشـه    امتنـاع   به  ليقا  كه  هايي ديدگاه  برخالف نويسنده 
  امكـان   توانـد بـه   ) مي سجاد(ع  امام  عرفاني  ها و تعاليم انديشه  كه  باور است  باشند، بر اين مي

نوشـتار    ايـن   فرضية  كه  است  مدعايي  بينجامد. اين  و رفتار سياسي  ، گرايش انديشه تأسيس 
  در جهان  عارف  كه  عرفاني  چهارگانه  و سير و سلوك  اسفار اربعه  . گويي حاضر است در مقاله 

  بـه   چنـد بسـته   شـود. هـر   مي  سازي نيز مشابه  برون  و جهان  كند، در سياست مي  طي  درون
  دگرگـون   عارفـان   هـاي  مشـي  و خـط   ، واكنش عارفان  قدرت  ها و ميزان و ظرفيت» يد  بسط«

اي جـز قـرآن،    شود. مفروض نويسنده آن است كه عرفان ناب اسالمي سرچشـمه  و مي  شده
به ايـن ترتيـب    ).12:، ص23حديث و سنت ندارد و فرض منشأ غيراسالمي معقول نيست (

  كند. عرفان با حديث ارتباط برقرار مي
  

  چهارچوب مفهومي. 2
تصويري تئوريك و مختصر از رابطه عرفـان و سياسـت بـه     ،قبل از شروع بحث موردي

  شود.  ه مييدرآمدي بر موضوع حاضر ارا عنوان پيش
نديشـه سياسـي دو   در باب رابطه عرفان نظري و سياست و امتناع يا امكان توليـد ا  )1

 به عدم زايش انديشه سياسـي از   ديدگاه اول نظرياتي است كه قائلوجود دارد: ديدگاه كلي 
. سياست امري مربوط به دنيا و بقا است و عرفان امري است كه هستندبستر انديشه عرفاني 

سـيس  در اين بـاب از امتنـاع تأ   .باشد گرايي و فنا مي االصول بر محور معنويات و آخرت علي
و يـا  ) 181 -137ص:، صـ 31شود ( انديشه سياسي بر مبناي انديشه عرفاني سخن گفته مي

، 26(اي ميــان واليــت معنــوي عرفــاني بــا واليــت و زعامــت سياســي وجــود نــدارد  رابطــه



25 در صحيفه سجاديه  و سياست  انرابطة عرف
هـاي سياسـي و اجتمـاعي از خـود      اي به حركت بسياري از عارفان نيز عالقه .)20ـ10ص:ص

وليت جهان و تاريخ بر عهدة عارفان نيسـت  ؤاسالمي نيز مس اند. در سنت عرفاني نشان نداده
و با كنار  1داند كه جهان را چگونه اداره كند و خداوند آفريدگار جهان و مردم، خود بهتر مي

  ).5 :، ص33رفتن كسي مثل من يا تو امور اين عالم مختل نخواهد شد (
ورزد و راوي  ي تأكيد مـي هايي است كه بر اتحاد راه عرفاني و سياس در مقابل ديدگاه

حكايت روابط و تعامل اين دو است. محمدتقي جعفري ضمن قبول اين رابطـه سـه مسـأله    
خلقيات و حاالت عرفـاني   .)97ـ93 ص:كند (ص عمده در ارتباط اين دو مفهوم را بررسي مي

هاي سياسي آنان تأثير گذاشـته اسـت. بـه نظـر حـاتم       بسياري از متفكران عارف بر انديشه
دري، غزالي قبل از هر چيز يك عارف بود هر چند در مراحلي اين تحول درونـي اخالقـي   قا

شود؛ اما در بحث نظري، سياست داراي شأني اخالقي  موجب گريز وي از سياست عملي مي
). محقق داماد 108 :شود (ص و هدايت به صراط مستقيم تعريف مي» اصالح«است و با واژة 

 ،اي ميان عرفان و عارف از يك سو و حكومتداري بر وجود رابطه» عرفان و شهرياري«نيز در 
نظريـة خالفـت و   «بر  ياد شده). به نظر وي ديدگاه 626ـ625 ص:كند (ص شواهدي ذكر مي

شناسي عرفـاني همـه عرفـا از     مبتني است. اصلي كه پاية انسان» حكومت الهي انسان كامل
ر استاد برجسـته عرفـان در دوره معاصـر    ). در اث87 :، ص17عربي تا امام خميني است ( ابن

هاي توأمان اجتماعي و عرفـاني آن آشـكار    جنبه» شذرات المعارف« ،آبادي يعني مرحوم شاه
وجهي امام خميني از جملـه بعـد عرفـاني ايشـان      ). شخصيت چند196ـ7 ص:، ص3است (

نظر وي امام  آملي قرار گرفته است. به  موضوع بحث بسياري از انديشمندان از جمله جوادي
خميني قهرمان اسفار اربعه است. وي نه تنها در عرفان نظري، بلكه عمالً سفرهاي چهارگانه 

با اين تفاوت كه بعد از سفر چهـارم و رسـيدن بـه     ،سر گذاشته است  سلوك را پشت و سير
برخـي از حكمـاي منـزوي و     هماننـد ، »اي جهاني شدند بنشسـته در گوشـه  «جايگاهي كه 

 ؛زل از جامعه، عمل نكردند، بلكه جهاني شد كه همه جا حضور و ظهور پيدا كردعارفان منع
كنـد.   وي ميان مقامات عرفاني در درون و رياست دنيوي در برون رابطه برقـرار مـي   بنابراين

درگيري  .كند ميپيدا اي و حتي جهاني تجلي  اين رياست هم در سطح تحليل ملي و منطقه
). 95 :، ص13د طي نامه به گورباچف گواه اين موضوع است (با غرب و دعوت شرق به توحي

آفريني و شجاعت و نترسي عـارف از مـرگ را بررسـي      وي همچنين رابطه عرفان و حماسه
ماري شيمل نيز شواهد زيادي از رفتار سياسي متصوفه و  ). آن95ـ94:صص، 11كرده است (

قـاره    و سياسـت در افريقـا و شـبه   درگيري عيني آنان با استعمارگران و اصالحات اجتماعي 
). اقبال الهوري هم كوشيده اسـت تـا در كتـاب    620ـ618:صص، 30ه كرده است (يهند ارا

از مفاهيم عرفاني و معنويت اسالم، انديشـه سياسـي مقـاومي در برابـر     » احياي فكر ديني«
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). مرحـوم مطهـري حتـي    34 :، ص7( 2هاي سياسي غرب به دست دهـد  ها و انديشه حركت

ل است كه عارفان يك تفاوت مهم بـا طبقـات مفسـرين، محـدثين، فقهـا و متكلمـين و       ياق
هـا و آداب   انـد. افكـار و انديشـه    كه به يك فرقه اجتماعي تبديل شده فالسفه دارند و آن اين
هـا و لبـاس پوشـيدن و احيانـاً آرايـش سـر و صـورت و سـكونت در          ويژه آنان در معاشـرت 

 :، ص41فرقه اجتماعي با نام متصوفه (تصوف) مبدل ساخته است (ها، آنان را به يك  خانقاه
بستر مسـاعد اجتمـاعي ريشـه داشـته اسـت.       در). البته اين گسترش تصوف اجتماعي 186

هاي متوالي ايرانيان از هجوم مغول به بعد، زمينـه مسـاعدي بـراي تقويـت روحيـة       شكست
). تدين سـالطين تيمـوري و   164 :، ص45گستر الهي بود ( مذهبي و التجاء به درگاه عدالت

ارادت آنان به مشايخ صوفيه نيز در مراحل بعدي در گسترش اين پديده نقش مهمي داشت 
هاي مختلف  آيد. حتي فرقه و انديشه عرفاني در قالب تصوف به صورت گفتمان مسلط درمي

همـين  اللهيـه، شـكل گرفتنـد و يكـي از      حروفيه، نوربخشيه، نقشبنديه، نعمت مانندتصوف 
در نهايت موفق به تأسيس يك نظام سياسـي و امپراتـوري بـه نـام     » صفويه«ها به نام  فرقه

  ).179ـ170صص:، 45( 3سلسله صفويه شد
  تـراژدي   همچـون   ) و بـروز ناماليمـاتي   سجاد(ع  امام  دوران  ، اجتماعي سياسي  وضعيت

  مغـول  غلبـه    دوران چونتا هم  شد  موجب  اسالمي  تخالف بر  اميه بني  قبيله  عاشورا و تسلط
هاي عرفاني  خداوند و رشد گرايش  درگاه  التجا به  هاي زمينه  ،اسالمي  هاي و سرزمين  بر ايران

دسـتبرد و    از حيطـة   شـد كـه    با خداوند تنها زباني  و مناجات  ادعيه زبان  ، بيشتر شود و هم
  ماند.  در امان  گزند ظالمان

بندي اين بحث مقدماتي پرداختـه   الي از عرفان و سياست به جمعتعاريفي اجم يهبا ارا
عرفـان  «را در مقابـل  » عرفان مثبت«يا » عرفان اسالمي«نظران  شود. بسياري از صاحب مي

اند. عرفان تالشي براي پيمودن راه خدا و رسيدن به غايت الهي و  شناسي كرده ، گونه»منفي
تفـاوتي فـرد نسـبت بـه جامعـه شـاخص        ري و بيلقاءاهللا تعريف شده است. در حالي كه دو

، 95، 157 ص:، صـ 9شود ( عملياتي عرفان منفي است كه از آن به عنوان تصوف نيز ياد مي
در فضـاي  » سياسـت «). سياست نيز در دو معناي متفاوت به كار رفتـه اسـت و   163و 101

» سـعادت معطـوف بـه غايـت و    «گراي آن يعني سياست  به تلقي غايت صحيفه سجاديه بنا
گرايانه تحقـق كـل    در تلقي غايت». به قدرت و رفاه دنيوي صرف«است نه سياست معطوف 

غايات انساني اعم از رفاه مادي، هدايت به صراط مستقيم و جلوگيري از اعتقـادات فاسـد و   
در كانون توجه سياستمداران و رهبران است. حتـي   ،تهذيب اخالقي شهروندان و تربيت آن

ي مد نظر است. در حالي كه در تلقي دوم صرفاً سياست، اوالً بـه دنيـا آن   تحقق غايت اخرو
 :و ص 198ــ 181 ص:، صـ 48شـود (  هم رفاه مادي، امنيت و نيازهاي مادي وي محدود مي
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). به اين ترتيب عرفان مثبت با سياست معطـوف بـه هـدايت و    54ـ53 ص:، ص4و نيز  203

ود دال بـر چنـين پيونـدي را در سـه محـور      كند. نويسنده شواهد خـ  غايت رابطه برقرار مي
  دهد. اعتقادات، اخالقيات و رفتارها مورد بحث قرار مي

  
  هاي عرفاني و انديشه سياسي . بينش3

  . توحيد افعالي و بازتاب آن بر سياست1. 3
اند كه  هاي اعتقادي پرداخته امام از طريق ادعيه عرفاني خود به ترسيم و تحكيم آموزه

ها، توحيـد افعـالي اسـت كـه حاكميـت       در سياست است. از جمله اين انديشهداراي بازتابي 
هـاي ظـاهري    كـه  قـدرت   ابدي و مطلق و مستمر خداونـد بـر جهـان هسـتي اسـت و ايـن      

پذير و در مقايسـه   هاي نسبي، زودگذر و زوال المللي، قدرت هاي بين پادشاهان، خلفا و قدرت
  .اند با قدرت خداوند، حقير و ذليل و منفعل

دهي و اتمام حجت  تداوم اقدامات هژمونيك ظالمان مطابق سنت خداوند از باب مهلت
اي  ها خدشـه  ) و اين تركتازي16فراز /46دعايو فرصت جهت بازگشت و جبران خطا است (

به اقتدار خداوند نيست. بلكه ناشي از اعتماد به نفـس خداونـد اسـت: امهلـتهم ثقـة بـدوام       
مستعجل و گذرا و سرنوشت شومي براي آنان در دنيا و آخرت  ها ). دولت آن46/17ملكك (

  ). 46/16شود ( گويي مي پيش
ايــن تصــويرپردازي از جايگــاه ظــاهري خلفــاي مســلط، در ســطح تحليــل ملــي و  

شود كه مناجات كنندگان اعتماد به نفـس پيـدا كننـد و بـه آنـان بـر        امپراتوري موجب مي
). تفكر در قدرت مطلق خداوند و كسب روحيـه  51/7خالف برداشت عوام، حقيرانه بنگرند (

اللهـم اجعـل... ذكـراً لعظمتـك و     «شـود:   براي تفكر عليه دشمنان در مناجات امام طرح مي
  ).20/13» (تفكراً في قدرتك و تدبيراً علي عدوك

كوشد با اين قدرت مطلق همراهي كند و حمايت آن را بـه خـود    در عين حال امام مي
ها توازن قوا را در مبـارزه   ها و مكان رداري از حمايت ابرقدرت همه زمانجلب كند و با برخو

خواهد كه در شـكل   به طور مستمر از خداوند ميبنابراين با ظالمان به نفع خود به هم بزند. 
تقويت خـداباوران و يـا در شـكل كاسـتن از قـدرت دشـمن و يـا منصـرف كـردن ارادي و          

). به همين دليل اعتقاد دارد كه هـيچ  14/6( بشتابدتصميمات دشمن از ضربه زدن به ياري 
). 21/7كـه در نهايـت خداونـد آن را رقـم زنـد (      رسـد مگـر آن   سود و زياني به انسـان نمـي  

طلبي و كسب سروري شخصي و سياسي نيز در حيطه قدرت اوست. طلب عزت از غير  عزت
  ).7و  28/6نظري و دال بر اختالل در اعتقادات است ( از كوته
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اي است كه امام به يكي  از شواهد آشكار تأثير توحيد افعالي امام در سياست، نامه يكي

نويسد و در آن قدرت و عـزت و شـوكت آن حـاكم را     از خلفاي مرواني به نام عبدالملك مي
  داند: عرضي و ناشي از قدرت خداوند مي

بيشـتر بـه او   اما بعد، همانا، عزت تو همگي به خداوند وابسته است و تو از هـر چيـز   «
نيازمندي. بنابراين اگر به وسيله او عزت يافتي پس بـه خـاطر او از بزهكـاران درگـذر. زيـرا      

  ).629 :، ص28» (گردي. والسالم قدرت تو وابسته به اوست و به سوي او بازمي
ها را از خداوند بداند در اين صورت قدرت، فسـاد   اگر انسان قدرت، عزت و ساير نعمت

  دهد. را وسيله ظلم به ديگران قرار نمي آورد. قدرت نمي
   انديشي . آخرت و مرگ2. 3

يكي ديگر از اركان اعتقادات آخرت است. در ادعيه امام سجاد(ع) آخرت بـه نـوعي در   
  كنندگان و چـه حكومـت   كنندگان چه حكومت گيرد. امام از مناجات قرار مي» سياست«برد 

مـرگ را همـواره پـيش     4به مرگ بينديشند كنند و» انديشي مرگ«خواهد كه  شوندگان مي
 بنابراينآنان را  از ياد مرگ غافل نكند.  ،ان داشته باشند و زندگي فردي و سياسيشچشمان

خواهد: وانصب الموت بين ايـدينا نصـبا و التجعـل     در قالب كنش گفتاري دعا از خداوند مي
ابي در سياست اسـت. تفكـر در   انديشي و آخرت داراي بازت ). مرگ40/2ذكرنا له غباً (دعاي 

) فناپـذيري دنيـوي و نفـي    25/12(آخـرت بـاقي) (   ةعاجل الدنيا (جهان فاني) و اجل االخر
تعلقات دنيوي مترتب بر اين نگرش و اعتقاد موجـب فـداكاري ملـي و ايثـارگري در عرصـه      

خداونـدا... بـه هنگـام برخـورد بـا دشـمن، دنيـاي دلفريـب را از         «شـود:   سياست و رزم مي
هايشـان محـو كـن و بهشـت را      انگيز را از دل هاي مال و دارايي فتنه خاطرشان ببر و انديشه

  ).30/5» (پيش چشم آنان به تصوير كش
  . امامت3. 3

  امامـت   سازد، موضوع مي  مرتبط  سياسي  انديشه  را به  اعتقادات  بحث  كه  محور ديگري
  ) در جـاي  سـجاد(ع  . امـام   ) اسـت  پيامبر(ص  بر حق  جانشينان  عنوان  ) به پيامبر(ص  خاندان
بـه بازسـازي و تئـوريزه كـردن ايـن اصـل       » دعـا »  اسلوب  و در قالب  سجاديه  صحيفه  جاي

  روش  از حيـث   كـه   كلـي   قاعدة  در يك  السالم سجاد عليه  امام  اند. در جايي اعتقادي پرداخته
  فرمايند: ، مي است  خبري واجد ارزش  متن  تحليل

َ  ْ وصـلْت  بعد أن  بالدك  و مناراً في  ُ علَماً لعبادك أَقَمتَه  بامام  اوان  كل  في  َ دينك أيدت  اءنك  اللهم
ذَّرت  َ طاعتَه ، و افترضْت رضوانك  َ الي ُ الذريعة و جعلْتَه  ُ بحبلك حبلَه تَه  ُ، و حـرْت  َ معصـي بامتثـال  ُ،و اَمـ َ  
  ُ المؤمنين ، و كهف ٌ الالئذين ٌ و اليتأَخَّرَ متأخرٌ، فهو عصمة ُ متقدم ، و اَالّ يقدمه نتهاء عندنهيهو اال  اوامرِه
  )47/60.» ( َ و بهاء العالمين المتمسكين  و عروة
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ها و  ها و مكان زمان  در همه  وجود امام  ضرورت  به  كلي  قاعده  اوالً طي  فراز امام  در اين

)  بحبلـك   حبله  (وصلت  است  خداوند در زمين» اهللا حبل»  وي  كه كند و اين مي  ها اشاره نسل
  سياسـت  و  و قلمرو عمـومي   قهراً در حوزه  كه  وي  از اوامر و نواهي  اطاعت  ضرورت  و ثانياً به

اه اجتماعي كند و ثالثاً امام سجاد(ع) با ربط امام با صراط مستقيم و ر مي  باشد، اشاره مي  هم
گونه كه نبايد از او  كند كه مردم نبايد جلوتر از امام حركت كنند. همان و سياسي تصريح مي

  مسـلمين   جامعـه   و وحـدت   انسـجام   و عامـل   مردمان  گاه عقب بمانند و رابعاً امامت را تكيه
يـاد    چنـين  » امامـت « از اصل  حضرت  آن  ديگري  در دعاي ).109ـ108 ص:، ص22( دانند مي
  كند: مي

  حتمـت   الـذين   و االئمـة   برسـولك   و التصـديق   بـك   التوحيد و االيمـان   اهل  من  اجعلني  اللهم«
  ). 48/12.» ( يديه  و علي  به  ذلك  يجري  ممن  طاعتهم
  را در دست  قدرت  باشد. يعني  داشته» يد  بسط»  امام  كه  است  در صورتي امامت   اين  فعليت
، 22گـردد (  مسـتفاد مـي  »  يديـه   علـي   به  ذلك  يجري  ممن»  از جملة  نكته  باشد. اين  داشته

و   ديگران  از سوي  خالفت  مقام  اين  غصب  دليل  به» يد  بسط»  عدم  ).  همين100ـ98 ص:ص
  شـدن   و پايمـال   الهـي   احكام  و تحريف  مستقيم  از صراط  انحراف  يعني  آن  عملي  پيامدهاي

  : است  شده  اشاره  بيشتري  ديگر با تفصيل  ) در جاي پيامبر(ص  سنن
وذاً و فرائضَـك    َ مبدالً و كتابـك  حكمك  َ، يرون مبتَزّين  مقهورين  مغلوبين  خلفاؤك« نْبـم  َ
ك 'أشـر   جهات  ً عن محرفَة نَن  اعـ ك  َ، و سـ االولـين   مـن   اعـداءهم   العـن   ً، اللهـم  متروكـة   َ نبيـ  

  ). 48/9» ( و أَتباعهم  و اَشياعهم  بفعالهم  ْ رضي ، من واالخرين
   . صلوات4. 3

  و فرازهـاي   از جمـالت   بنـد بسـياري    ) ترجيـع  محمـد(ص   بر محمد و آل  ذكر صلوات
  در حجـم   هـم   آن  عبـارت   ، ذكـر ايـن   آن  نظر از ابعاد اعتقادي  . صرف است  سجاديه  صحيفه

  . امام است  سياسي ) خود رفتاري  سجاد(ع  امام  حيات  دوران  و مكاني  زماني  ظرف، و در  انبوه
  امـوي   خلفـاي   مقابـل  ) را در (ع علـي   و آل  نبـوت   خاندان  حقانيت  وسيله  بدين  كوشد كه مي

 بايد دارا باشـند و  اسالمي   و سياستمداران  حاكمان  كند كه  تكيه  هايي كند و بر ويژگي  طرح
  كند. تأكيد  شيعيان  سياسي  در انديشه  اعتقادي  اصلي  عنوان  به»  امامت»  بر اصل

  و خلفـاي   راشـدين   خلفـاي   در دوران  كـه   و انحرافـي   آنان  و مظلوميت  حقانيت  به  اشاره
و   در گفتـار ايشـان    ) كـه  محمد(ص  بر آل  پياپي  داد، رمز و راز درودهاي  رخ  و عباسي  اموي

» اهللا  رسـول  علي  ةالصلو»  با عنوان  صحيفه  دوم  دعاي  ويژهه ، ب است  تكرار شده  وي  نشينانجا

  ةالصلو»  با عنوان  كه  چهارم  و نيز دعاي  بزرگوار است  آن  و مكارم  بر ذكر محاسن  مشتمل  كه
  را تصـديق   ايشـان   كـه   و آنـان   رسوالن  درود بر پيروان  يعني»  و مصدقيهم  الرسل  أتباع  علي
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  علـي   صل  اللهم«را با   اخالق  مكارم  دعاي  بند فرازهاي 30بند از  21  طور مثال، به 5اند. كرده

بـر    مرتبـه   ، سـيزده 60تا 50  در بندهاي  فقط  عرفه  كند. و يا در دعاي آغاز مي»  محمد و آله
بنـدها    و در ايـن   توحيد است  باب در  بند اول  فرستد پنجاه مي  صلوات  وي  ) و آل پيامبر(ص

  ). ذكـر نسـب  60- 50/ 47(  اسـت   شده  هيارا  ، ادعيه امامت  در باب  و بعد از آن  نبوت  در باب
  كـه   سـجاد در دورانـي    امـام   ) از سـوي  با پيامبر(ص  خانوادگي  نزديك  و نسبت  خويشاوندي

كردنـد،   خود ياد مي  حكومتي  رژيم» سفنديارا  چشم»  عنوان  به  از آن  اميه بني  حاكم  خاندان
  امويان  پذيري  آسيب  . همين است  ها بوده فعاليت  ترين شعارها و انقالبي  ترين از سياسي  يكي

را )»  محمد(ص  آل  الرضا من« شعار  شد تا عباسيان  بعدها موجب  خويشاوندي  نسبت  از عدم
  چشم«يا »  آشيل  پاشنه»  دهند كه كنند تا نشان   خابخود انت  اموي ضد  شعار قيام  عنوان  به

  اند. را شناخته  امويان  رژيم» اسفنديار
  

   سياسي  هاي و گرايش  عرفاني  هاي . گرايش4
  . تهذيب نفس1. 4

 عرفان مانندهايي  علوم و دانش كه ها و احساسات است بعد دوم انسان عواطف، گرايش
شناسي نيـز در همـين جاسـت. در     . حوزه كاري علم روان)27 :، ص5اخالق متكفل آنند ( و

هاي منفي است. در متون دينـي   هاي مثبت و هم گرايش اين محور انسان هم داراي گرايش
هاي منفي بـه   هاي مثبت به نيروهاي رحماني، فرشتگان و روح خدايي و از گرايش از گرايش

شــود. از  ه يــاد مــيهــاي نفســاني، شــيطان درونــي و نفــس امــار هــوي و هــوس، خــواهش
آيد كه انسانيت بالفعل و اوليـه انسـان، گـرايش بـه      شناسي امام سجاد(ع) چنين برمي انسان

باطل دارد و اين انسانيت ثانويه و بالقوه انسان است كه گرايش و ميل به حق و خـوبي دارد.  
گيـري در زنـدگي انسـان كـه يكـي بـه        هاي هميشـگي تصـميم   راهي امام ضمن ترسيم دو

طلبد، زيرا نفس مـا   شود، از خداوند مدد مي دي و ديگري به غضب خداوند منتهي ميخشنو
  للباطل): ةگزيند (مختار همواره باطل را برمي

اذا هممنا بِهمين يرضيك اَحدهما عنا، و يسخطك االخَرُ علينا، فمل بنا الي ما يرضيك عنّـا... و  «
ت ال تُخَلِّ في ذلك بين نفوسنا اختيارِ مـحاال ما ر امارة بالسوء ،ها، فانها مختارة للباطل اال ما وقَّفْت «

  ).4و  9/3(
تربيت شده و سركش و از شر شيطان نفس  حال امام از قدرت اين تمايالت منفي غير

شود. در واقع در  هاي بدنش به خداوند پناهنده مي دروني، حال كسي است كه با همه سلول
  ).25/6ليه انسان توازن قوا به نفع نيروهاي شيطاني است (حالت اول و والدت او
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هاي دوگانه مثبت و منفي انسـان، موضـوع    شناسي و گرايش در چنين بستري از انسان

شود. روشن است كه رفتار سياسي تابعي از فعـل   سياست و رفتار سياسي چگونه معنادار مي
هـاي زنـدگي فـردي، انسـان مشـكل       راهـي  و انفعاالت كلي انسان است. بنابراين اگـر در دو 

گيري سياسي سياستمداران يا انسان سياسي نيز ايـن   هاي تصميم راهي انتخاب دارد، در دو
كند و غايـت ايـن    شود و مشكالتي را براي انسان و جامعه فراهم مي آفرين مي موضوع مسأله
چگونـه  شود. در چنين وضـعيتي بايـد ديـد تعـاليم عرفـاني امـام سـجاد(ع)         دو محقق نمي

اي جز پناهنده شـدن انسـان    را حل و فصل كند. امام سجاد(ع) چارهكوشد تا اين مسأله  مي
بيند: اللهم و انه الوفاء لي بالتوبة اال بعصمتك و  به خداوند و استمداد از ذات باري تعالي نمي

  ).31/19(مانعةٍ  صمةٍبع، و تَولَّني فيةكا ةٍاالاستمساك بي عن الخطايا اال عن قُوتك، فَقَوني بقو
انسان با اتكا و پناهندگي به خداوند و احساس معيت با خداوند يعني قدرت مطلق و بـا  

كنـد و كسـي كـه     تقويت روحي خود از مجراي اين ادعيه احساس همراهي با خداونـد مـي  
هراسـد. بـا عبوديـت خداونـد، انسـان بـر        احساس همراهي با خداوند كند، از چه قدرتي مي

شـود و روح انسـان بـر     كند و نفس اماره مهار مـي  هاي نفساني خود تسلط پيدا مي اهشخو
واليـت بـر   «). با عمل به نواهي و اوامر الهي به مقام 40 :، ص24كند ( نفس، واليت پيدا مي

كنـد.   كند كه بر جهان درون تسـلط پيـدا مـي    رسد و چنان قدرت روحي پيدا مي مي» نفس
). چنـين  8 :، ص24( 6كند كوين نيز قدرت دخل و تصرف پيدا ميجهان بيروني و ت حتي بر

ـ   ؛اي كه به مقام والدت ثانويه انسانيت رسـيده اسـت   انسان مهذب و فرهيخته ه از اقبـال و ب
شود. قلت همراهي مردم در طريق  ويژه ادبار مردم دچار تحول و آشفتگي و عدم تعادل نمي

ك منْ واليت لَم يضْرُره خذالن الخاذلين: خداونـدا  رساند: الهم إنَّ او را به وحشت نمي ،هدايت
آن كس كه تو دوست و همراه و ياورش باشي هرگز از متاركه و عدم همراهي مردم ضـرر و  

كوشد تا با سپردن خود بـه جمـع، بـر احسـاس تنهـايي و       ). وي نمي5/12بيند ( آسيب نمي
فس و سير و سلوك عرفاني بر شـيطان  مؤمن عارف كه با تهذيب ن 7اضطراب خود غلبه كند.

سـازي روح خـود    چنان به بزرگ ،نفس تسلط پيدا كرده و بر جهان درون سيطره يافته است
، چنـين انسـاني سـلطه حاكمـان     »اي جهاني شـدند بنشسـته در گوشـه   «پرداخته است كه 

ار تابد. تهذيب نفسي كه امام سجاد(ع) محـور ادعيـه خـود قـر     ستمگر جهان بيرون را برنمي
كوشد تا آن را در روح و جان و اعمـاق وجـود مخاطبـان خـود جـاي دهـد،        داده است و مي

گران فاسد و ظالم اسـت. زيـرا پيوسـته تجانسـي      شديدترين عمليات براندازي عليه حكومت
شوندگان وجود دارد. مردمـان غيرمهـذب عامـل روي كـار      كنندگان و حكومت بين حكومت

شـوندگان، رژيـم    د، با محقق شدن تهذيب نفس حكومـت ان آمدن نخبگان سياسي غيرمهذب
شـود. بنـابراين تعـادل شخصـيتي      ثبات و متزلـزل مـي   شدت بيه كنندگان فاسق ب حكومت
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هاي عارفانه قابـل   هاي تربيت يافته و عارف يكي از مدعياتي است كه در محور گرايش انسان

كيت نفس اگر در شـمار  طرح است. انسان مسلط بر جهان درون و شيطان نفس و داراي مال
كننـدگان   تابد و اگر در طبقه حكومـت  شوندگان باشد، فسق و ظلمِ ظالمان را برنمي حكومت

  شود: باشد و يا دسترسي به قدرتي پيدا كند و قدرت بر ظلم داشته باشد، ظالم نمي
: خداوندا هم« لَمنْ أن اَظني مفَق ،أن اٌظلَم الي تكه پذيرش ظلـم   چنان اللهم فكما كَرَّه

كه به خلق ستم كنم مـرا نگهبـان    و تحت ظلم واقع شدن را برايم ناپسند قرار دادي، از اين
  ).14/10» (باش

هـاي فرهيختـه و مهـذب امـام      در يكي از شواهد ناب دال بر تعادل شخصـيتي انسـان  
  دارد: چنين اظهار مي

الحتراس من الزلـل فـي الـدنيا و    و ا  له و ارزقني التحفظ من الخطايا،آاللهم صل علي محمد و «
 لرضاك، عامالً بطاعتك، مؤثّرِاً سواء. حتي اكون بما يرد علي منهما الرضا و الغضب في حال ةاالخر

نْ      االولياء و االعداءعلي ما سواهما في  ي مـ ليـو ري، و ييـأسو نْْ ظُلْمـي و جـي مودنَ عحتي يأم ،
وايلي وانحطاط هي22/13» (م.(  

كند كه چه در روز قدرتمندي (رضا) و چه در روز ضعف  لت ميأامام از خداوند اول مس
خواهد كه نسبت به دوسـت و   از خداوند مي سپسو ناخوشي (غضب)، حالش يكسان باشد. 

دشـمنان كـه    بعـد از آن  گونه عمل كند كه خشنودي خداوند در آن است.  حتي دشمن آن
قدرت من احساس امنيت كنند و بدانند كه به شكرانه اعطـاي  اند، از  اكنون فاقد قدرتمندي

دوسـتان   باالخرهگيري از آنان نيستم. و  اين قدرتمندي از جانب خداوند، من در صدد انتقام
واسطه كنترل من بر نفس خود، از ناحيه طغيـان تمـايالت مـن، احسـاس اضـطراب      ه نيز ب

ختـه و مهـذب در روز ضـعف و غلبـه     هـاي فرهي  نكنند و در آسايش باشند. در واقـع انسـان  
دهند  شوند و تن به پذيرش ظلم نمي بازند و ذليل نمي شوكت ظالمان و فاسدان خود را نمي

زننـد. هـم نسـبت بـه      شوند و دست به ظلـم نمـي   و در روز قدرتمندي، مست و مغرور نمي
بنـاي  كنند و نـه بـر م   دشمنان و هم دوستان در چهارچوب ضوابط امر و نهي الهي عمل مي

زيـر بـار   «گويـد:   يهاي خودجوش نفساني. امام خميني در مقام يك عارف مهذب مـ  گرايش
،  ةاهللا و صال  ، ذكر اسم ... تزكيه است  تزكيه  عدم  ، هر دو از ناحية كردن  ظلم  ... مثل رفتن  ظلم
  پـذيرش   براي  ديمكر پيدا مي  انفعالي  حال  نه  بوديم  رسيده  آن  ، اگر ما به است  ها مراتبي اين
  ).19 :، ص15 :، ج18» (بوديم.  ظالم  و نه  ظلم

  مخاطبان  و روان  روح ،است  شده  هيارا» دعا»  در قالب  ) كه سجاد(ع  امام  عرفاني  تعاليم
  را بـراي  آنـان    رهانـد، كـه   مـي   نفس  از تعلقات  را چنان  زند و آنان مي  صيقل  را چنان  صديق

  كند. مي  آماده  در رفتار سياسي  كردن  هزينهحداكثر   تخصيص
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  . تولي و تبري2. 4

كوشـد در ضـمير ناخودآگـاه و عواطـف و احساسـات       هايي كه امام مـي  يكي از گرايش
ور سازد و از اين طريق هـم موجبـات هـدايت آنـان بـه صـراط        مؤمنان پرورش دهد و شعله

د و بر عمل سياسـي آنـان تأثيرگـذار    مستقيم و نرفتن به راه ضالين و مغضوبين را فراهم كن
  بـه   ادعيـه   مضامين  ) در خالل سجاد(ع امام   عرفاني  د، موضوع تبري و تولي است. تعاليمباش

  پردازد: مي  آينده  هاي حاضر و نسل  ويژه در نسله ب  محبان  و تولي  از دشمنان  تبرّي  پرورش
ــم« لْهعــام   واج ــراء س صب ــاء ــراراً اتقي ــين  عينْ اَب ــك مطيع ــك َ لَ ــين  َ و لأَوليائ ــحين  محب ناصو  م  
مـرا نيكوكـار، پرهيزكـار،      خداوندا، فرزنـدان : « ). ترجمه25/3.» ( و مبغضين  معاندين  أعدائك  لجميع

خـود، عاشـق و خيرخـواه و     ياوليـا   بـه   خود گردان و نسـبت   صاحب بصيرت و شنواي حق و مطيع
  »توز قرار ده. ن و كينهنسبت به دشمنانت، دشم

كند و آن را به عنوان يك دعـا   امام در جاي ديگر انتقام از دشمنان خداوند را طرح مي
وال تبعـاً اال لمرضـاتك و ال ممتَهنـاً اال باالنتقـام     «كند:  و يك كنش گفتاري چنين آرزو مي

 ) و بـر 47/124م (چنان كن كه تنها به دنبال رضايت تو و در انتقام از دشمنان تو باش». لك
اي در دلـش جـاي نداشـته باشـد:      كند كه هيچ گونه كينـه  عكس در مورد مؤمنان آرزو مي

). گريستن بر سرور شهيدان و زنده نگه داشتن 47/127» (وانْزَع الْغلَّ منْ صدري للْمومنين«
ام سـجاد  هاي عالي و تحريك عواطف انساني از سوي امـ  هاي تقويت گرايش كربال يكي از راه

  ).213ـ204 ص:، ص14دهد ( بوده است كه در ذات  خود تولي و تبري را پرورش مي
  گرايي . قبيله3. 4

و   گرايـي  ،  قبيلـه  سـجاديه   در صـحيفه   مورد مـذمت   سياسي  هاي ديگر از گرايش  يكي
 تحـت  ي دينـ   هـاي  ، ارزش از آن  قبل  ) و حتي سجاد(ع  امام  زندگاني  . در دوره گرايي است قوم

) و  پيـامبر(ص   بعد از رحلت  تدريجه مجدداً و ب  ؛ اما قرار داشت  گرايي قبيله  هاي ارزش  الشعاع 
  كامل  حاكميت در جامعه   از اسالم  قبل  اي قبيله  هاي ارزش  امويان  حاكميت  در دوره  ويژهه ب

  ضـد ارزش   عنـوان  را بـه    ا آنكوشد ت خود مي  عرفاني  دعاهاي  در البالي  بود. امام  پيدا كرده
  موضوعي  كند. هرچند اين  را ستايش  ديني  هاي بر ارزش  مبتني  كند و رفتار سياسي  محكوم
  در قالـب   آن  هـر تقـدير خروجـي     . اما به است  كنشي  و هم  بعد گرايشي  داراي  هم  كه  است

) و  پيـامبر(ص   در توصـيف   آيد. امـام  يدرم  نمايش  به  يا دين  قبيله  به  معطوف  رفتار سياسي
  گويد: مي  رفتار وي

  و قـرَّب   حجودهم  علي  االَدنين  ُ و أَقْصي رحمه  احياء دينك  َ في ُ و قَطَع أُسرَتَه  رضاك  َ في و حارب
  ) در جهـت  : پيـامبر(ص  االقـربين   فيـك  ' و عادي  االَبعدين  فيك  و والَي  لك  استجابتهم  علَي  األَقْصين
افراد   ترين كرد و نزديك  ارتباط  خود قطع تو با ارحام   دين  احياي  خود جنگيد و راه  تو با اقوام  رضاي
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  و بـه   سـاخت   كردند، نزديـك   تو را اجابت  پاسخ  ها را كه طرد كرد و دورترين  ستيزي  حق  دليل  را به

  ).13ـ7/ 2» (شمرد  تو دشمن  رضاي  را براي  انو نزديك  گرفت  را دوست  خاطر تو آنان
  ترجيح  ) را در باب پيامبر(ص  اصحاب  ديگر خصوصيات  ) در جاي سجاد(ع  امام  حضرت

  كند: مي  توصيف  چنين  اي قبيله  بر تعلقات  و اسالمي  ارزشي  تعلقات  دادن
و   اظهار كلمة  َ و االوالدفي فارقوا االزواج... و  احسنوا الصحابة  ً الذين محمد خاصة  و اصحاب  اللهم«

  بـه   كـه   )، آنان محمد(ص  ياران  ويژهه خداوندا... ب»: و انتصروابه  نُبوته  تثبيت  باء و االبناء في´قاتلوا اال
و   ، بريدند و با پـدران  حق  كلمة  ملحد] خود در اعالي[  و فرزندان  كردند... و از همسران  ياوري  خوبي

   .)4و 4/3رسيدند (  پيروزي  او جنگيدند تا به  استقرار نبوت  [ملحدخود] در راه  فرزندان
اللهـم اعـوذُ   «فرمايـد:   هاي خود در قالب كنش گفتاري مـي  امام(ع) در يكي از استعاذه

ت (طرفـداراي    پروردگارا به تو پناه مي»: بك من... ملَكَةِ الحميةِ برم از ملكة عصبيت و حميـ
هاي  اي و مدح ارزش هاي قبيله گرايي و ارزش ). عمق اين مذمت قبيله8/1قبيلگي و باطل) (

اي قابل درك است  اميه و توجيهات مشروعيت سنت قبيله ديني و بستر حاكميت قبيله بني
  ).159ـ153 ص:، ص14و منوط به بازسازي تاريخي متن است (

  دنيا و آخرت  بين  منطقي  . زهد و موازنه4. 4
  هـاي  گـرايش   ميان  رواني  ايجاد تعادل  براي  كوشش  سجاديه  صحيفه  از ابعاد مهم  يكي

  و روم  ايـران   فتوحـات   دنبال  و به  خطاب  عمربن  حكومت  دوم  . از دوره است  و اخروي  دنيوي
و سـرازير شـد     عربسـتان   جزيـره   شـبه   اعراب  سوي كشورها به   از اين  عظيمي  ثروت  جريان

  ميـان   مراتـب   و بـا اخـتالف    پيـامبر(ص)   اصحاب  ها ميان ثروت  ، اين ديوان  بعدها با تشكيل
هـا و   در جنگ  شركت  ، يا ميزان آوردن  اسالم  اولويت  به بنا  ، و ساير مؤمنان ، احديون بدريون

  و دوم  اول  نسـل   در ميـان   از دنياگرايي  موجي  زودي  به  شد و بنابراين  تقسيم  اه كساير مال
  دوران  ايمـاني   از معنويـت   آنـان   هـاي  تغييـر گـرايش    موجـب  پيـدا كـرد و    شيوع  مسلمانان
  و جناحي  گروهي  اختالفات  افزايش  امر خود به  گرديد و اين  صرف  دنياگرايي  ) به پيامبر(ص

  موجب  داد كه  پرورشرا   هايي شخصيت  بود كه  دنيوي  منفي  هاي گرايش انجاميد. همين  آنان
) شـدند   (ع علـي   زمامـداري   كوتـاه   در دوران  و نهـروان   ، صفين جمل  گانه سه  هاي بروز جنگ

نيز   البالغه در نهج  رمز و راز تأكيد بر زهد و دنياگريزي ).633 :، ص43و  86ـ83 ص:، ص39(
  امـام   . در دوران اسـت   در مسـلمانان   دنيـا و آخـرت    تـوازن   رسـاندن   تعـادل   بـه   همين  براي

از   بـر بسـياري    روحيـه   بود. اين  غالب  خط  چنان هم  آخرت دنيا بر  ترجيح  ) نيز خط سجاد(ع
بـر دنيـا و     ديـن   و مصالحه  باوري  ، قدرت بود، دنيازدگي  شده افكنده   سايه  عصر ايشان  مردم
بـا    دوراني  ) در چنين سجاد(ع  امام  د.بو  مردمان  غالب  ، گرايش قدرت و  ثروت  ارباب  به  تقرب

  راسـتين   شـيوه   مردمـان   كوشـد تـا بـه    دعا مـي   از لسان  خود و نيز با استفاده  رفتار و منش
  را بياموزد.  اسالم  مستقيم  صراط و  داري و دين  خوشبختي
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  ليـ قا وي   فرد و رفتار سياسـي   دنيوي  هاي گرايش  بين  مستقيمي  ) رابطه سجاد(ع  امام

شـود. در   مي  و اسالمي  ملي  هاي آرمان  در راه  فداكاري  ، مانع دنيوي  ). تعلقات27/4شود ( مي
  وي  جاويدان  اپذير خداوند و بهشتن تخلف  هاي وعده مانند  و معنوي  ارزشي  تعلقات  كه  حالي

  با دشمنان  مقابله  و ديني براي  ملي فداكاري   قدرت  بيشتر و باال بردن  ايجاد انگيزش  موجب
بريدند،  مي  يك  به  را يك  حالج بدن   اعضاي  كه  گاه آن 8شود. مي  بالد اسالمي  به  و تجاوزگران

  جـز بـه    وضـو آن   كه  است  ركعت دو  در عشق: « گفت كرد  گلگون  خون  و ساعد را به  دستان
). اين همان سازگاري 107 :االولياء، صه به نقل از تذكر 280 :، ص16» (نيايد  درست  خون

ل نفساني و اخالقيات (عرفان) و حماسه يبين پرورش فضاآملي   و آميختگي است كه جوادي
  ).237ـ8 ص:، ص12كند ( يو جنگ و دفاع و يا عرفان و زهد و حماسه برقرار م

  . تعادل شخصيتي5. 4
  را طـرح   اي برجسـته   و اخالقـي   عرفاني  فرازهاي   اخالق  مكارم  ) در دعاي سجاد(ع  امام

  نمايندگان  حال  مناسب  شود، كه مي  اشاره  آن  از فرازهاي  يكي  به  جا فقط . در اين است  كرده
  . است  مردم  منتخب  كنندگان  حكومت  طوركلي  يا به  مجلس

  فـي   و الترفعنـي   محمـد و آلـه    علي  صلي  الفخرِ، اللهم  من  ، و اعصمني َ االخالق معالي  لي  وهب«
ً عنـد   ً باطنَـة  ذلّـة   َ لي عزّاً ظاهرًَا االّ أحدثْت  ْ لي مثْلَها و ال تُحدث  عنْد نَفْسي  ً االّ حطَطْتَني درجة  الناس
  و مـرا از تفـاخر و فخرفروشـي     عطـا كـن    من  را به  پسنديده  ) خداوندا! اخالق20/4» (بِقَدرِها.  نفسي

 مگـر   مـده   ارتقاع  اي درجه  مردم  و مرا در ميان  او درود فرست  خداوندا بر محمد و آل .فرما  محافظت
پديـد ميـاور     بـرايم »  ظاهري  عزت«و   و ارجمندي  نمايي  پست  درجه  همان  به  نفسم  مرا پيش  كه ن آ

  . پديد آوري»  پنهاني  خواري»  نفسم  پيش  اندازه  همان  به  كه مگر آن
) را در  سياسـتمداران   افراد (از جمله  اخالقي  ناهنجاري  فراز علت  ) در اين سجاد(ع  امام

در   و بـاال رفـتن    ردمـي م  كند. اقبـال  مي  ارزيابي  آنان  و شخصيتي  رواني  تعادل  خوردن  هم به
و »  خودشـيفتگي «جديد قرار بگيـرد و دچـار    فرد در وضعيتي  شود كه مي  موجب  نظر مردم
فـرد    فسـاد رفتـار و رفتـار سياسـي      گرايش  خود از عوامل  نوبه  امر به  جا شود و اين غرور بي

برد. زيـرا   را باال مي خود  و گنجايش  ها فرد، ظرفيت مناجات  گونه با اين  به همين دليل.  است
  ظـاهري   مـرا عـزت    سياسـي   در دنيا و زندگي  كه  اي درجه  همان  به  خواهد كه از خداوند مي

مـرا    درونـي   در دنيـاي   درجـه   همـان   ، بـه  دهي مي  و محبوبيت  مشهوريت  من  و به  دهي مي
در   يـا اجتمـاعي    ياسـي س  پرسـتيژ و موقعيـت    تا افزايش  بكن  هايم ها و ناتواني ضعف  متوجه
  تعـادل   گردد و در واقع  همراه  دروني  نفس  و ناپايداري  و زوال  خفت  با افزايش  بيروني  دنياي

  و افـزايش »  محبوبيـت «و»  مشـهوريت «د. كنـ ن  گـردد تـا طغيـان     تضـمين   انسان  شخصيتي
  ، ضـريب  دارانو سياسـتم   يـا هنرمنـدان    ورزشـي   قهرمانـان   يـا اجتمـاعي    سياسـي   موقعيت
از   تـا قبـل    كه  بسيار سياستمداراني  دهد. چه مي  را افزايش  رواني  از لحاظ  آنان  پذيري آسيب
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يـا    قـدرت   گـرفتن   دسـت   بودند؛ اما بـا بـه    سالمي  هاي ، انسان و قدرت  شهرت  به  يابي دست
  تحليل  آور به شگفت  اي ونهگ  ) به سجاد(ع  شود. امام متغير مي آنان   ، روحيه نمايندگي  منصب

  ايـن   دقيق  پردازد و با شناسايي مي  و بعد از شهرت  از شهرت  افراد قبل  گونه اين  روانشناختي
كنــد و از  خــود را تجــويز مــي  شــفابخش  فــراز از دعــا، نســخة  ، در ايــن روانــي  نابهنجــاري

  9خود بفرستند.  ناخودآگاهضمير   را نجوا كنند و به  آن  خواهد كه مي كنندگان  مناجات
  

   و رفتار سياسي  . ادعيه5
هاي رفتاري انسان اختصاص دارد.  بخش سوم از ادعيه به بعد سوم انسان يعني ويژگي

متكفل اين بعد است. مدعا اين است كـه دعاهـاي حضـرت در صـحيفه سـجاديه      » احكام«
اسـت. در   10»ش گفتـاري كن«بخش نوعي رفتار سياسي است. در واقع اين ادعيه نوعي  الهام

گيرد، مبادرت به نوعي عمـل   كنش گفتاري سخن آن است كه در گفتارهايي كه صورت مي
، عملـي  »لفظ«با اظهار اين » پذيرم بله مي«گويد  شود. وقتي همسر در مراسم ازدواج مي مي

 ،»دهم قول مي«گويد  دهد كه بخشي از كل عمل ازدواج است. يا زماني كه فرد مي انجام مي
كنم) در همه اين گفتارهـا فـرد متعهـد بـه      (توبه مي» خواهم پوزش مي«، »بندم شرط مي«

كنـد. بنـابراين    شود. و يا ديگران را به برانگيختن عملي در آينده دعوت مـي  انجام عملي مي
هـا، تعهـد دادن و خـود را مكلـف يـا       توصـيه   همة بايدها و نبايدها، اوامر و نواهي، هشدارها،

ن، تأييـد كـردن يـا تكـذيب كـردن، همگـي در ذيـل كـنش گفتـاري قـرار           ول دانسـت ؤمس
گيرد، معناي اين نكوهش آن است كه  در ادعيه مورد مذمت قرار ميوقتي عملي  11گيرد. مي

عكس زماني كـه از خداونـد توفيـق     دهم. و يا بر نبايد آن را انجام داد و من آن را انجام نمي
عناي آن هم مكلف كـردن خـود بـه انجـام دادن آن     م ،شود عمل در سلسله اعمالي آرزو مي

  است و هم تقاضا و دعوت از ديگران كه به آن كار اقدام كنند. به دعاي زير بنگريد:
»       ذَّرتَـها ح ةِ عمـ اوليائـك و المجانَبـ تَـهدعةِ فيمـا ونِ المسارعنَفْسي ع يا الهي ضعف اَشكُو اليك

م از قصورم در عدم عمل سريع به اعمالي كه بـه اوليائـت وعـده    كن خدايا به تو شكايت مي»: اعداءك
  ).51/10» (ها بيم دادي چه كه دشمنانت را از آن دادي و در پرهيز از آن

در اين دعا امام ضمن تأييد عمل اوليا و تكذيب عمل اعدا و دشمنان خداوند، از نفـس  
تابند و از سـيره دشـمنان   خواهد كه در عمل به سيره اوليـا بشـ   كنندگان مي خود و مناجات

تر و آشكارتري است، امام از خداونـد   خدا بپرهيزند. و يا در متني كه داراي مضامين سياسي
كند كـه بيـانگر عرفـان مثبـت و توجـه بـه        لت ميأاي را مس تقاضاي توفيق در اعمال روزانه

  وليت اجتماعي عارف است:ؤمس
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ا هـذا و ليلتناهـذه و فـي جميـع ايامنـا... االمـرِ       اللهم صلي علي محمد و آله، و وفَقنا في يومنـ «

قَّ و اعـزازه و      رَةِ الحـ قاصِ الباطل و اذاللـه و نُصـبالمعروف، و النَّهي عن المنكر و حياطَةِ االسالم و انْت
  ).6/18» (ارشاد الضّالِّ و معاونَةِ الضعيف

) عمل به امـر  1ند. ك لت ميأدر اين دعا امام از خداوند توفيق عمل در امور ذيل را مس
هـا و اجتنـاب ورزيـدن از     به معروف و نهي از منكر يعني تقاضاي عمـل كـردن بـه معـروف    

) 4) كوبيدن باطـل و يـاري حـق؛    3) پاسداري و حفظ از اسالم؛ 2منهيات الهي از ديگران؛ 
) ياري رسـاندن  5كردگان و ارشاد آنان به صراط مستقيم اسالم؛  كمك به گمراهان و راه گم

مندرج در مـتن دعـايي    ،هاي سياسي و پناه دادن به آنان. همه اين كنش انضعفا و ناتوانبه 
كنـد   گذارد و به عنوان آرزوهايي طرح مي ميان مي است كه امام عارفان با خداي خويش در

  اش ثبت شود. مند است در كارنامه عمل روزانه كه عالقه
  . سياست داخلي1. 5

موضـوعاتي از سياسـت داخلـي و     (ع)سياسي امام سـجاد در انديشه  :. همراهان1. 1. 5
به جماعت مسلمين ملحق شدن و لـزوم رعايـت    ،خورد. اجتماعي بودن خارجي به چشم مي

وحدت جامعه اسالمي از جمله مواردي است كه در قالب دعا به مسلمانان آموزش داده شده 
انيِ، عارف را از توجه به گرايي عرف هاي عرفان مثبت است كه درون است. اين امر از مشخصه

هـاي   هـاي جنـاح   ها و گـرايش  سازي نگرش و نزديك» لزوم جماعت«دارد. امام  جمع باز نمي
  خواهد كـه در جامعـه،   ستايد و از خداوند مي بين) را به عنوان ارزش مي مختلف (اصالح ذات

  منشأ اثر باشد:
عارفه... و اَكْملْ ذلك لي بـدوام الطاعـة و لـزوم    و ضَم اهل الفرقَةِ، و اصالحِ ذات البينِ و افشاء ال«

جـا   هاي متفرق جامعه را يـك  ها را خاموش كنم، جناح خداوندا مرا بر آن دار تا آتش فتنه». الجماعةِ
گيـر   ها را (در ميان مسلمانان) به صفا مبدل سازم و نيكي را در ميان جامعه همـه  گرد آورم و تيرگي
  .)20/10» (ا اطاعت مداوم و همراهي با جماعت كامل بفرماها را ب سازم... و همه اين

بنابراين بخشي از محتواي دعاهاي امام سجاد(ع) معطـوف بـه مسـلمانان و مؤمنـان و     
كوشند در صراط مستقيم اسالم گام بردارند و يـا در گذشـته در طـول     شيعيان است كه مي

ايـن رهپويـان حـق، از محورهـاي      اند. توصـيف تأييـدآميز   تاريخ اسالم در اين راه گام نهاده
الهـي   يكانوني ادعيه امام سـجاد(ع) اسـت. در رأس ايـن راهپويـان حـق، رسـوالن و انبيـا       

و  ). سـپس پيـروان انبيـا   و بعـد  143 :، ص32امام در باب آنان مطالبي دارد (كه باشند  مي
گرفته است گيرند و همراهي آنان مورد ستايش قرار  پيامبر اسالم(ص) در طول آنان قرار مي

گاه اهل بيت پيامبر(ص) به عنوان حامالن رسالت انبيا و سالكان  به بعد). آن 149 :، ص32(
اند و در سياق اثباتي و با ذكـر انبـوهي از صـلوات و درود بـر      مستقيم مورد بحث قرار گرفته

محمد و آل محمد(ص) تلويحاً نظام موجود را نفي و مسلمانان را به نظـام سياسـي صـالح و    
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). و در همين ارتباط اطاعـت از ائمـه(ع) مـورد    24 :، ص15كومت حقه توجه داده است (ح

كاري شـهيدان راه حـق   او بعـد). و فـد   151 :، ص32تأكيد و توصـيف قـرار گرفتـه اسـت (    
يادآوري شده است و در قالب كنش گفتاري دعا از خداوند خواسته شده است كه ما را نيـز  

طلبـي   ر ديگر ضمن تأييد عمـل شـهيدان، آرزوي شـهادت   در صف شهدا قرار دهد و به تعبي
  كند؛ زيرا شهيد، سعيد است: مي

حمداً نسعدبه في السعداء من اوليائه، و نَصيرُ به في نظم الشهداء بسـيوف اعدائـه... خداونـد را    «
بختان و دوستان خدا درآييم و در صف و ردة شـهيدان قـرار    گونه كه بدان در زمرة نيك سپاس... آن

  ).1/30گيريم، آنان كه با شمشيرهاي دشمنان خدا كشته شدند (
كند كه در راه خداوند همچون شهيدان گذشته اسالم  در اين فراز امام آشكارا آرزو مي

و در مبارزه با دشمنان خدا به شهادت برسد و اتحاد راستين عرفان و حماسه را بـه نمـايش   
گويد:  داند و مي ين عرفان عارف را شجاع ميسينا ضمن تبي ). بوعلي194 :، ص12گذارد ( مي

آملـي    ). جوادي457 :، ص2 :، ج1» (العارف، شجاع و كيف ال و هو بمعزل عن تقيه الموت«
گويد عرفان بـا شـجاعت و    از امام سجاد(ع) مي ياد شدهاين بيان در شرح فراز  عنوانضمن 

ترسـد. وقتـي    از مرگ نمي حماسه سازگار است. هيچ عارفي جبان و ترسو نيست. زيرا عارف
 :، ص12كه از مـردن هراسـناك اسـت، عـارف نيسـت (      از مرگ نترسد قهراً شجاع است. آن

طلبـي در مبـارزه و تركيـب      ). به نظر وي در اين عبارت امام سجاد(ع) آرزوي شهادت100
هـاي گونـاگوني كـه     ). امـام از هزينـه  204 :عرفان و حماسه كامالً مشهود است (همان، ص

كنـد. از هجـرت پيـامبر(ص)     اند يـاد مـي   ان حق براي پيمودن صراط مستقيم پرداختهپيرو
و هاجرَ الي بالد الغٌربة... ارادةً العزاز دينك: خداوندا بر پيامبرت درود «گويد:  ستايشگرانه مي

  ).2/16فرست... او كه به سرزمين غربت مهاجرت كرد تا دين تو را عزيز و پيروز بدارد (
شـود.   آميز همراهان و دوستاني كه در صحنه حاضر بودنـد محـدود نمـي    توصيف مدح
گيرد. نيـت همراهـي بـراي غايبـان      اند دربر مي همراهي را داشته» نيت«بلكه غايباني را كه 

  كند: قاصر و فاقد قدرت و اطالع كفايت مي
لهم بالتكـذيب  اللهم و أتْباع الرسل و مصدقوهم من اهل االرض بالغيب عند معارضه المعاندين «

 غايبانهو االشتياق الي المرسلين بحقائق االيمان: خدايا سالم بر آنان از اهل زمين كه رسوالن تو را 
چـون مؤمنـان حقيقـي بـا      تصديق كردند. در حالي كه معاندين با پيامبران را تكذيب كردنـد و هـم  

  .)4/1هاي خود مشتاق رسوالن الهي در هر عصر و زمان بودند ( حقيقت ايمان
در رفتار سياسي در مصداقي » مداري نيت«و » كاوي نيت«نقش بر امام در دعاي ديگر 

خداوندا هر مسلماني كه هم و آهنگ و نيت ياري و گويند:  ميورزند و  مانند كارزار تأكيد مي
الحاق به صف مبارزان راه خدا را در سر داشت اما عمالً موفق به انجام فيزيكي آن نشـد وي  

  ار صالحان و شهيدان قرار ده:را در شم
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» ملت اسالم«در برابر » مشركان«خداوندا هر مسلماني كه امر اسالم او را مهم آيد و از اجتماع «

نشين  ضعف و ناتواني او را خانه ولياندوهگين شود تا جايي كه قصد جنگ كند يا آهنگ جهاد كند 
اش  او را به تأخير اندازد يا در برابـر اراده كرد و يا تنگدستي كارش را كُند سازد يا پيشامدي تصميم 

  .)27/17مانعي قرار گيرد. پس نامش را در زمرة شهيدان و صالحان قرار ده (
رساند كه رفتـار سياسـي،    امام در اين فراز از دعا مي :. اراده معطوف به قدرت2. 1. 5

اخلـي عليـه   نياز رفتار سياسي در سياست د معطوف به قدرت است. قدرت و استطاعت پيش
هـاي خـارجي اسـت. در صـورت فقـدان و يـا كمبـود آن         حاكمان ظالم و مقابلـه بـا قـدرت   
خوب، امـري ممـدوح اسـت. امـا ايـن      » نيت«افتد. هر چند  تصميمات لغو و يا به تأخير مي

  خير بايد با توان و قدرت توأم شود:» نيت«
»ؤلي و قوة.. و ال تكلني الي حنِّي علي صالح النَيتك: خـدايا مـرا در نيـت    اَعتي دون حولك و قو

  ).47/113شايسته ياري كن و مرا به جاي توان و قدرت خودت به توان قدرت خودم وامگذار (
همين نيت خالص و في سبيل اهللا است كه انگيـزه فـداكاري شخصـي در راه مقاصـد     

اسـت كـه   اجتماعي است. يعني در صورتي فرد حاضر به پرداخت هزينه در رفتـار سياسـي   
زمان هم خود بـه غايـت و كمـال مقـدر      خلوص نيت در رفتار حاضر باشد در اين صورت هم

). امـام  10:، ص10شـود (  رسد و هم مصالح اجتماعي و جامعه و كشور محقـق مـي   خود مي
تـر كـردن    هاي رزمندگان مسلمان را به اعال درجه رساندن دين خـدا، قـوي   سجاد(ع) انگيزه
  داند:  حزب خدا مي

خداونـدا بـه آنچـه    » لهم و قَو بذلك محالَ اهل االسالم، و حصنْ به ديارهم و ثَمر به امـوالَهم ال«
گفته شد قدرت كشور اسالمي و اسالميان را افزايش ده، شهرهايشان را در دژ مستحكم خود قرار ده 

  ).27/7» (و اموالشان را فزوني ده
پيـدا  » بسـط يـد  «كند كه خود و امت اسالمي  امام در جاي ديگر از خداوند تقاضا مي

استعاره از قدرت در اشكال گوناگون فردي و اجتماعي و ملي آن اسـت. تـا بـا    » يد«كنند و 
المللـي   اين قدرتمندي توان مقابله با ظلمِ ظالمان در سطح تحليـل فـردي، كشـوري و بـين    

و اجعـل لـي يـداً    «ايـد:  فرم بنابراين از خداوند در دعايي معطوف به قدرت مي ،حاصل گردد
گيـرد كـه    و بـازو بهـره مـي   » عضـد «) و در جاي ديگر از اسـتعاره  20/8» (علي من ظلمني

اللهم اشدد بهم عضْدي: خدايا بازويم را با وجودشان نيرومنـد  «درخواست قدرتمندي است: 
و هـا   ). هر چند سياق بسياري از جمالت متكلم وحده است اما امام همه خوبي25/4» (ساز

كند بـراي همـه رهـروان صـراط مسـتقيم اسـالم از        هايي را كه از خداوند تقاضا مي مطلوب
واعط جميع المسلمين و المسلمات «كند:  مسلمين و مسلمات و مؤمنين و مؤمنات آرزو مي
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 ةًو المؤمنين و المؤمنات مثْلَ الَّذي سألتُك لنفسي و لولدي في عاجل الـدنيا و اجـل االخـر   

)25/12(.  
يكي از مختصات يك رفتار سياسي، معطوف به ديگري بودن اسـت.   :. دشمنان3. 1. 5

. بخش بزرگي دپيوند به وقوع مي 12رفتار سياسي، رفتاري است كه در يك تعامل و همورزي
از رفتار سياسي جنبه واكنشي دارد و منوط و مرتبط با كنش يا واكنش رقبـا و دشـمنان و   

و متن ادعيه صـحيفه سـجاديه محورهـاي زيـادي بـه دسـت       ديگري است. از تحليل محتوا 
دهد دشمن، رقيب و مخالف پيوسته در كـانون توجـه اسـت. بـه دليـل       آيد كه نشان مي مي

محدوديت فضاي مقاله بخشي از مطالب تئوريزه شده در باب دشمنان و مخالفان راه خدا در 
  شود: ستقيم ذكر ميصحيفه سجاديه صرفاً با ذكر دعا و فراز آن و بدون استناد م

يـا  » اصـل هويـت  «و » اصـل ضـديت  «شود كـه   مي يادآوردر بخشي از اين موارد امام 
خـدايا مـن   «شود، از اصـول دينـداري اسـت.     چه كه از آن به عنوان تولي و تبري ياد مي آن

اهللا) وارد كـردي و   ات هدايت كردي و در حزب خودت (حـزب  كسي هستم كه به سوي دين
امـام از  بنـابراين  ) 47/67دوستان و دشمني با دشمنان ارشادم كـردي (  در جهت دوستي با

و  51/4در قلـبش پـرورش دهـد (   را كشـي از او   خواهد كه كينه دشمن و انتقـام  خداوند مي
  ).44/10گويد ( ناپذيري با دشمنان حق و دل صاف نكردن با او سخن مي ) و از آشتي5/49

مواره در همورزي با مخالفان راه خـدا و وي  كند كه ه سپس از سلسله اقداماتي ياد مي
كه او پيوسته در صـدد ضـربه    گيرد و نشان دهنده اشتغال خاطر وي است؛ از اين صورت مي

) و نيز تدبير عليه 25/6كند ( را فراموش نميما ماست و اگر ما او را فراموش كنيم او به زدن 
ه دشـمن بـودن و در صـدد    كشف نقش د)؛ درصد20/13دشمن كردن (تدبيراً علي عدوك) (

هـاي   ) و تقاضاي كمك از خداوند براي خنثي كـردن طـرح  20/8خنثي كردن مكر دشمن (
)؛ در اثر مزاحمت دشمن و امنيت نداشتن فراغت براي عبادت نيـز بـا   49/5گيرانه آن ( غافل

)؛ تقاضاي قوي كردن جبهـة  27/7و فرِّغْهم عن محاربتهم لعبادتك ( .شود مشكل مواجه مي
بـه طـوري    .)8-2/ 27فرماينـد (  نان و تضعيف جبهة مقابل به صور مختلفي كه ذكر ميمؤم

 هـا و  )؛ شكرگذاري از شكسـت نقشـه  47/132دانم مرا از شر دشمنان محفوظ بدار ( كه نمي
  ).8-49/4اقدامات دشمن در صور مختلف (

را از دهد: خـدايا مـ   نشان ميرا » گفتار دشمنان«در جاي ديگر امام حساسيت خود به 
 ،)48/119دشمن شـاد نشـدن (   ،)8/8و  47/119سرزنش و شماتت دشمنان محفوظ بدار (

) 20/8تقاضاي قدرت از خداوند براي مقابله گفتاري با دشمنان: و لساناً علي من خاصـمني ( 
  ).20/8دهندگان ( زنندگان و دشنام  و تكذيب كردن اتهام



41 در صحيفه سجاديه  و سياست  انرابطة عرف
اي توفيـق رعايـت    ارهـاي مقابلـه  خواهـد كـه در رفت   در عين حال امام از خداونـد مـي  

). ظلم نكردن در صورت 14/7هاي اخالقي را پيدا كند: واعصمنْي من مثلِ أَفعاله ( محدوديت
رِض       ) و عـدم انتقـام  20/14قدرت عليه دشمنان ( كشـي و بخشـش آنـان در روز قـدرت: اُعـ
ن و غيـر را در قالـب عـدم    ) و در هر صورت رفتار خود با دشمنا26/3بالتَّجاوزِ عنْ ظالمهِم (

م       پذيرش ظلم و متقابالً عدم ظلم به آنان تعريف مي اُنْ اُظلـ لـيا ت كند: اللهـم فكمـا كرَّهـ
كند كه در همه حال رفتار سياسي بـر محـور    لت ميأ). امام از خداوند همچنين مس14/10(

ظلم نكـردن   احكام اسالمي باشد و در صدد كسب خشنودي خداوند باشد تا حتي دشمن از
وري (       ي مـن ظلمـي و جـود امـام از  22/13ما آسوده خاطر و ايمن باشد: حتـي يـأَمنَ عـ .(

خواهد كه حامي ظـالم در ظلـم كـردن نباشـد: و ال تجعلنـي للظـالمين ظهيـراً         خداوند مي
كه در حضـورش از سـوي ظـالمي، ظلمـي بـه مظلـوم        ) و متقابالً از اين8/4و نيز  47/132(

برد: اعتذر اليك مـن مظلـوم ظلـم     به ياري مظلوم نشتابد به خداوند پناه ميصورت بگيرد و 
لت أ) و نصرت مظلـومين را بـه عنـوان يـك وظيفـه از خـدا مسـ       38/1بحضرتي فلم انصره (

  ).26/2كند ( مي
  . سياست خارجي و دشمنان خارجي2. 5

بـه   يكي از محورهاي جالب جلوه سياست در ادعيـه عارفانـه امـام سـجاد توجـه امـام      
موضوع سياست خارجي است كه در دعاي مرزبانان تجلي يافته اسـت. امـام در ايـن دعـاي     

كـه جهـاني    دهـد و ايـن   گرايي، تسـاهل و مـداراي خـود را نشـان مـي      طوالني اوج مصلحت
انديشد و روزي كه مصالح جهاني اسالم مطرح است و دشمن خارجي رويـاروي ايسـتاده    مي

حتي تسـلط خانـدان    .)36 :، ص15به معناي اعم انديشيد ( است بايد به اسالم و مسلمانان
شـود. امـام در همـه     اميه و مروانيان بر خالفت اسالمي مانع از اتخاذ اين سياسـت نمـي   بني

كنـد كـه اصـطالح     اسـتفاده مـي  » اهل ثغور«و » مسلمين«و » مسلم«فرازهاي دعا از تعبير 
به تحكيم هويت مشترك براي مقابله  تري نسبت به مؤمنان يا شيعيان اهل بيت است تا عام

  ).222 :، ص14با دشمن مشترك بهره گيرد (
  كند كـه بـا معطـوف    كارهايي را تقاضا مي و فراتر از آن امام حتي از خداوند طلب ساز

يكـديگر    بـه   خاطر و رفتار آنان  يكديگر و اشتغال  به  و مشركان  دشمنان  و توان  انرژي  شدن
تعبيـر    ) مشـابه  سـجاد(ع   شـود. امـام     مسـلمانان به   نسبت  و رفتار آنان  توجه  انصراف  موجب

  فرمايد: مي  جا چنين در اين»  بالظالمين  الظالمين اشغل اللهم«
او   بـراي   ) خداونـدا!... مشـغوليتي  16/6» ( ِ و عجزاً عمـا يناويـه   ُ شغالً فيما يليه لَه  ... واجعل اللهم«

ِ  اشـغَل   اللهـم «فرمايـد:   شود و يا مـي   ناتوان  من  ، از فكر خصومت در آن  رگير شدنبا د  كه  ايجاد كن
هِم  ِ عن ْ بالنَّقْص َ، وحذْهم المسلمين  ِ اطْراف ْ تَنَاول عن  بالمشركين  المشركين طْهم  ْ تَنَقُّصـبالفُرْقَـة   ْ و تَـب  ِ
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با   مسلمانان  مرزهاي  به  اندازي را از دست  و كافران  مشركان ) خداوندا!26/10» (ْ ِ االحتشاد علَيهم عن

 و  رسـاندن   هالكـت   از به  از تعدادشان  واگذار و با كاستن  خودشان  يكديگر به  به  آنان  داشتن  مشغول
  مسـلمانان  شـدن    از محاصـره   و وحدت  از اجتماع  سازي و با پراكنده  جلوگيري كن  مسلمانان  كاستن

  زدار.با
را    مسـلمانان   زمـان   در آن  كـه   خـارجي   دشـمنان   بـه   فـراز نيـز بـا اشـاره      در اين  امام

  سياسـت به   از توجهرا   وي  السالم سجاد عليه  امام  عرفان  رساند كه بودند اوالً مي  كرده احاطه
،  ، تركسـتان  رومهنـد،   مانند  خارجي  از دشمنانبنابراين دارد.  باز نمي  اسالمي  دولت  خارجي

كنـد. ثانيـاً از خداونـد     تعبيـر مـي    ) بـا لفـظ   بويـه   (آل  و ديالمه  ، زنگبار، سقالبه خزر، حبشه
  شـان  انرژي  و متمركز كردن  كند تا از توجه  يكديگر مشغول  را به  دشمنان  خواهد كه اين مي

 دشـمن   عليـه   از اجتماعشان  در ميانشان  افتادن  شود و يا با تفرقه  جلوگيري  مسلمانان عليه 
  ، قدرت آنان  و وحدت  شود. زيرا اجتماع  جلوگيري  نشين مسلمان  هاي سرزمين  يعني  مشترك 

  هـاي  سـرزمين  هـاي   بخـش   تواننـد اولـين   مـي   قدرت  كند و با آن ايجاد مي  برايشان  عظيمي
قرار دهنـد. شـايد    و حمله خطر   ها را در معرض يا مرزها و حاشيه»  اطراف»  يعني  مسلمانان

  از وحـدت تـا  بايد بكوشـند    مسلمانان  باشد كه  هم  سياسي  گر عمل الهام  نوعي  به  امام  دعاي
  خـود بـه    قـرار دادن   هدف  يكديگر، فرصت  ها به آن  انداختن  هم  جان  و با به  ها جلوگيري آن

  طول جنگ سرد در جريان بود. ببرند. موضوعي كه در  را از بين»  مشترك  دشمن»  عنوان
  كـه   اسـت  اگر مقدر شـده    خواهد كه دعا از خداوند مي  همين  در ادامه  امام  فراتر از آن

  ضـربات   يابـد كـه    تحقق  از آن  پس  شهادت  برسند، اين  و سعادت  شهادت  به  رزمندگان  اين
را برقـرار    و امنيت  رسانده  يا اسارتو   قتل  را به  باشند و تعدادي  وارد كرده  بر دشمن  قاطعي
  ، شـهادت  طلبـي  شـهادت   در كـنش   دهـد كـه   مـي   آمـوزش   مؤمنان  به  باشند. بنابراين  كرده
  هـا  آن  تهديـدات   كـردن   و خنثـي   دشمن  به  زدن  ضربه  قرار گيرد، بلكه  نبايد هدف  نفسه في

را   ، لقـاءاهللا  اهللا و فناء في  شهادت  . بنابراينباشد  توجه  بايد در كانون  اسالمي  جامعه  به  نسبت
  از كيـان   حفاظـت   هدف  ، به ) است سجاد(ع  امام  و عرفان  اهللا في  عارفان  اصلي  اتغاي  يكي  كه

در   در سياسـت   عرفـان   دخالت  و اوج زند مي  گره  امر سياسي  يك  عنوان  به  اسالمي  سرزمين
  گذارد: مي  نمايش  ه) را ب سجاد(ع  امام  منطق
د أَن  ُ بالشَّهادة َ لَه ، و قَضَيت ُ بالسعادة َ لَه ْ خَتَمت ُ، فان ْ منْه ، وال تُدلْهم ُ منهم ْ لَه و اَدل« عـتـاج  ِ فَبحي ْ  َ
  ايشـان  هـا را بـر   و آن  ده  غلبـه   فرانرا بر كا  مؤمنان . َ مدبرين َ عدوك ْ يولِّلي .ِ و... بعد أن َ بِالْقَتْل عدوك

مقـدر    را بـرايش   و شـهادت   داده  پايان  و سعادت  خوشبختي  را به  اگر زندگانيش  پس ، مگردان  رهيچ
  باشـد كـه    از آن  و يا پـس   رسانده  هالكت  به  را با قتل  دشمنت  باشد كه  آن از  پس  ، شهادتش كردي

از   پسيا و   برقرار گرديده  امنيت  مسلمانان  در مرزهاي  باشد كه  از آن  ا پسو ي  گرفته اسارت  را به  وي
  ).27/15باشند (  كرده  نبرد را ترك  جبهه  و شكست  با هزيمتدشمنان   باشد كه آن 
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هاي  رسد و هم جامعه از فداكاري به اين ترتيب هم فرد به غايت الهي و كمال خود مي

، 10شـود (  اي اصالت فرد يا اصالت جامعه در اين منطق حل ميشود و معم مند مي وي بهره
  ).10ـ9 ص:ص

  
  گيري نتيجه. 6

.  اسـت   و مـذهب   بعد دين  و نيرومندترين  ترين و جذاب  ترين لطيف  دين  عرفاني  روايت
در   ديـن   بعـد عرفـاني    دارد. ايـن   ريشـه   بشري  روان  پيچيده  هاي و اليه  در اعماق  روايت  اين

را اسـتوار سـازد و     ديني  و باورهاي  شود. اعتقادات  ماندگاري  تواند منشأ تأثيرات مي سياست 
امامـت    و يـا اصـل    توحيد افعالي مانند  ، در مواردي و اشراق  دل  ها از راه بينش  اين  با تعميق

  روح سـازي   رگو بـز   روحـاني   با پرورش  ابعاد عرفاني  شود. اين  در سياست  پيامدهايي  داراي 
هـاي   شـود. انسـان   مـي   سياسـي   از رفتارهـاي   بسـياري   ، سرچشـمه  روحـي   سـبكبالي  ،افراد

شـوند.   مي  خويش  ـ الهي سياسي  مواضع  در راه  هزينه  نهايت بي  پرداخت  حاضر به  پيشه عارف 
  بستري  در چنينكند؛ زيرا  مهيا مي  جامعه  سازندگي  ها را جهت انسان  حتي  ابعاد عرفاني  اين

  القصـواي   غايـت   به  نيز معطوف  سياست و  عمومي  در حوزه  حتي  و رفتاري  ، اقدام هر حركت
  در قـرن   بشـريت   گمشـده   دين  شود. بعد عرفاني گيرد و معنادار مي قرار مي  وي  و قرب  الهي

و   ابـزاري   و عقالنيـت   يانـه گرا مادي  هاي و تلقي  از ماترياليسم  كه  . بشريتي است  و يك  بيست
و   خـأل معنـوي    جبـران   و در جستجوي  است شده   و رميده  ، خسته وازده  شدته ب  اقتصادي
موالنا در اروپـا و    كتب  ميليوني  و فروش  ، عرضه چاپ  عملياتي  . شاخص است  خويش  روحاني

  امـام   ) و ادعيـه 171:، ص21:، ج18(  صاعد است  . دعا، قرآن مدعاست  اين  صدق  امريكا گواه
دارد. »  معنويـت »  نام  به  اي گمشده  كه  است  بشريتي  ارزشمند براي  هاي ) ازگنجينه سجاد(ع

ــي  ــه م ــن ادعي ــت    اي ــل حكوم ــطح تحلي ــت را در دو س ــاي سياس ــد فض ــدگان و  توان كنن
  شوندگان و تعامل اين دو تلطيف كند. حكومت

  
  ها شتادداي

  :گويد حافظ در اين باب مي .1
  به فسق همچو تويي يا به زهد همچو مني       بيا كه رونق اين كارخانه كم نشود

كنند، عـارف را از وظـايف اجتمـاعي     ياد مي» عرفان منفي«اين نوع عرفان كه از آن برخي با عنوان 
آورد كـه تنهـا در فكـر رهـايي خـويش و       دارد و عارف را به صورت فرد خودخواهي درمي خود بازمي

» عرفـان مثبـت  «اعتنا به رنج و غم و نجات ديگران. امـا   ني و بهجت خويش است و بيسرگرم شادما
خواهد كه به جاي  ميحيات كند، براي ديگران  نظير ابوالحسن فرقاني، براي خويش آرزوي مرگ مي
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، 2 :االولياء، جه به نقل از تذكر 503ـ498 ص:، ص46همه، او بميرد و به جاي همه او به دوزخ برود. (

  و غيره. 163 :، ص9) همچنين بنگريد به 217ـ215 ص:ص
، 23؛ 57ــ 8، 85ــ 6 ، صفحات20بنگريد:  براي بررسي بيشتر رابطه عرفان و سياست به آثار ذيل. 2
  .6؛ 19؛ 48ـ9 ص:ص
، 42و  169ــ 16 ص:، صـ 37براي بررسي تأثيرات سياسي و اجتماعي عارفان و متصـوفه بنگريـد:   . 3
  .275ـ188 ص:ص
   .125ـ111 ص:، ص47و  290ـ9 ص:، ص27انديشي و ياد مرگ بنگريد:  ائد مرگدرباره فو. 4
ذكر صلوات قبل  مانندهر چند اين امر دالئل ديگري  40ـ5 ص:، ص22براي بررسي بيشتر بنگريد:. 5

  .9ـ8 ص:ص ،35تواند داشته باشد:  و بعد از بيان حاجات به عنوان تضميني براي اجابت دعا نيز مي
آن را شـرح داده  » قدرت جادوئي انسان كامـل «فصلي مستقل از كتاب خود با عنوان  ايزوتسو در. 6

  .295ـ287 ص:، ص2است: 
اريك فروم از جمله روانشناسان اجتماعي است كه احساس تنهايي و اضطراب بشر در دورة مدرن . 7

به آرامـش   داند تا فرد با احساس در جمع بودن را عامل سپردن فرد به جمع و پيدايش فاشيسم مي
  ).34(برسد 

هـاي   توكويل رابطة احساس خودخواهي يا خودمحوري و كاهش فداكاري ملـي را در دموكراسـي   .8
  .)8(غربي بررسي كرده است: 

تـوان در   اي عالي از كاربردي كردن ادعيه امام سجاد(ع) در محور حكومت كننـدگان را مـي   نمونه .9
  كرد.) مالحظه 371ـ5 ص:ارشادنامه ميرزاي قمي (ص

10. Speech act 
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  ) همين كنش گفتاري است.27 -21ص:، ص21خواند ( مي
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