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 چکیده
ای بتر هدّ. عتمهمترین ابزار دستیابی به اهداف مورد توجه دولتمردان بوده و هستت هقدرت همواره به مثاب     

نظر گروهی دیگر قتدرت توانتایی کستت نتتای   به. که قدرت توانایی و ظرفیّت انجام کارهاست این باورند

هتا و بندیگیری دستهها و نیز شکلها، نزاعکشمکش ها،قدرت، دلیل اصلی رقابت دستیابی به. استدلخواه 

هتا نیتز شتکل انستان هتا و سرزمینهمین اساس نظم اجتماعی و روابط  است که بره دو یا چندجانب هایپیمان

هتای مردم در سرزمینمناسبات و جایگاه  ةکنند تعیین ةترین مؤلفرا کلیدی قدرت برخی رو از این؛ ردگیمی

نترم، تققیتپ پیرامتون ایتن واقعیتت از منظتر دعاهتای  قدرتیکی از ابعاد پژوهش پیرامون  .دانندمیمختلف 

هتای زمتانی  ترین بازه ترین و پراختناق ، یکی از سخت)ع(امام سجاد  زندگی دوران. استصقیفه سجادیه 

و استتفاده از منتاب   تقلیلتی-بتا روش توصتیفیحاضر ستعی شتده استت  مقالهدر است.  ر اسالموپس از ظه

های فرهنگی و ارزشی قتدرت نترم در صتقیفة ستجادیه ای پاسخ این سوال تبیین گردد که شاخصکتابخانه

فرهنت  و دو مؤلّفتة عمتده یعنتی  تدر قال )ع(امام سجاد  حاکی از آن است کهیافته های پژوهش  کدامند.

ته و با توجّه به مقوریت دینی غالت بر صقیفة سجادیه مسائل فرهنگی و مبانی مربتو  بته ها تجلّی یافارزش

های قدرت نترم معرّفتی گردیتده استت، همگتی در هایی که در این اثر یافت شده و به عنوان شاخصارزش

درت نترم بته و از این میان دو مقولة امامت و خالفت بیشترین سهم را در ایجاد ق راستای مفاهیم دینی هستند

که امام سجاد )ع(، چنین تبیین گشت سجادیه  ةفهمچنین با خوانش دعاهای صقی .خود اختصاص داده است

ها نسبت به موضوعات و مسائل، در هدایت جامعه و رشتد سازی انسانقدرت نرم در این کتاب را در و آگاه

 داند.انسان ها مؤثر می

 .قدرت نرم، بنی امیهصقیفه سجادیه، امام سجاد )ع(،   کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

. قدرت را به توانایی اعمال اراده انسان بر ذهن ها و اعمال دیگران تعریف کرده اند     

بدون  قدرت نرم عبارت است از توانایی شکل دادن به عالیپ دیگران و هدایت رفتار آنان

طریپ جذب به جای  ازبرخی نیز قدرت نرم را توانایی کست چیزی . بهره گیری از زور

قدرت در دو الیه سخت و نرم قابل طبقه بندی است که الیه نرم . اجبار مطرح می کند

آن است. در عصر حاضر در عناصر و مؤلفه های تشکیل دهنده  قدرت، مهمترین جزء

گردد. به اعتبار های اساسی آن مقسوب می هویت فرهنگی از مؤلفه و قدرت نرم، فرهن 

مهم ترین مؤلفه قدرت نرم مقسوب می شود، سطوح و گستره تعامل  هنگیاینکه هویت فر

بررسی موضوع قدرت و دیگر مسائل پیرامون آن،  .ستا هااز بقیه حوزه این دو حوزه فراتر

این موضوع به قدری از مهمترین اهداف مطالعات بشر در طول دوران زندگی بوده است. 

های انسان تأثیرگذار بوده است که همه آنچه  مورد توجه و در عین حال بر زندگی و کنش

را که بشر به آن می اندیشد را شامل می شود و این نگاه به قدرت و سیالیت و از حالتی به 

شر هر روز بیشتر از قبل دامنه و مفهومی حالت دیگر درآمدن آن در همه ابعاد زندگی ب

ا تعریف کرد و تعریف مفهوم گسترده تر یافته است. برای دریافت مفهوم قدرت باید آن ر

قدرت به علت ماهیت و ساختار خاص آن بسیار متنوع و گسترده است، به طوری که در 

طول دوران زندگی بشر از ابتدا تا کنون طیف گسترده ای از معانی برای آن ساخته شده 

است. تا قبل از طرح نظریه قدرت نرم از سوی جوزف نای، تعریف قدرت حول مقور 

و اراده بر انجام کار یا تقمیل خواست خود به طرف مقابل تعریف می شد. نای با  توانایی

نگاهی نو و موشکافانه به قدرت در ورای دوران رئالیستی روابط بین الملل و در راستای 

کمک به ایاالت متقده برای حفظ قدرت خود، مفهوم قدرت نرم را مبتنی بر اقناع و تولید 
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 و مدیریت شده از آن در یک نتیجه گیری از استفاده بهینه جذابیت به کار برد و پس

اهمیت اندیشه نای در حوزه قدرت در عصر حاضر، قدرت هوشمند را ابداع می کند. 

قدرت بر این مفهوم استوار است که شرایط امروزی، کشورها را وادار به اعمال اشکال 

مان، وجهه بین المللی، جدید قدرت کرده است و در نظر گرفتن عناصری چون هزینه، ز

اولویت یافتن همکاری و گستردگی و پیچیدگی ارتباطات و افزایش اطالعات، کشورها را 

به سمت نگاهی نو به موضوع قدرت کشانده است. بنابراین امروزه همه دولتها به خصوص 

 سعی بر شناسایی مناب  قدرتآنهایی که به صورت بالقوه دارای مناب  متعدد قدرت هستند، 

خود دارند و هدف آنها استفاده بیشتر از مناب  قدرت نرم و هوشمند برای نیل به اهداف 

خود است. تقلیل و ارزیابی نظریات نای در حوزه مفهوم قدرت، نشاذن دهنده این موضوع 

است که در دوران جدید در واق  عرصه ظهور قدرت مقدود نشده بلکه شکل و کیفیت 

 (  105: 1391 ،. )شهرستانیاعمال قدرت تغییر کرده است

مشتمل بر  شود،می نامیده نیز «بیت اهل انجیل» و «مقمد آل زبور» که سجادیه صقیفه     

 (ع) طالت ابی بن علی بن حسین بن علی الساجدین سید و العابدین زین امام دعا از 54

اجبار و . مجموعه دعاهای صقیفه سجادیه بر اساس عقل و منطپ و اخالق و به دور از است

ترس و تطمی  می باشد و انسان را به اصل خود که همان فطرت خدایی است، آگاه می 

 پیشگاه از حاجت بیان و خدا با نیاز و راز شامل تنها سجادیه کند. به عبارت دیگر صقیفه

 عقیدتی، مسائل آن طی که است اسالمی معارف و علوم از دریای بیکرانی بلکه نیست وی

 مطرح دعا قالت در شرعی احکام و طبیعی قوانین از و پاره ای سیاسی اجتماعی، فرهنگی،

قدرت نرم را در فرازهائی از روش و عملکرد در این مقاله سعی بر این است که  .است شده

امام سجاد )ع( در صقیفه سجادیه مورد بررسی و پژوهش قرار داده و مؤثر بودن آن در 
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های فرهنگی شاخصو به این سؤال مهم پاسخ دهیم که مائیم هدایت افراد جامعه را بازگو ن

 و ارزشی قدرت نرم در صقیفة سجادیه کدامند؟ 

 

 تحقیقپیشینه  -1

 پژوهشهایی که در رابطه با موضوع حاضر صورت گرفته، عبارتند از:

، نویسنده: موسی «راه حلهای درمانی اندوه تنهایی سربازان در صقیفه سجادیه»مقاله  -

نویسنده در  .47، شماره 1399مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، بهار سلیمانی، 

به این مطلت دست هفتم صقیفه سجادیه  دعای بیست واین مقاله، با تجزیه و تقلیل 

راهکارهای شناختی و رفتاری برای درمان اندوه یافته که امام سجاد )ع( در این دعا، 

وی همچنین داده است.  ،سربازان از آن جمله اندتنهایی جنگجویان و مرزداران که 

ی تنهای اندوه پیدایش های زمینه واکاوی با صقیفه نگاه جامعیتبیان می کند که 

 رویکرد رفتاری، –های درمانی شناختی یه راهکارهای پیشگیری، ارائه راهسربازان، ارا

 است. کرده ممتاز سربازان تنهایی اندوه درمان به را صقیفه

تجلی صفات خداوند در کنایات صقیفه سجادیه )با رویکرد تعمیپ معرفت »مقاله  -

، نویسندگان: روح اهلل قربانی، سید حمید حسینی، علی طاهری، مقمدرضا «دینی(

 .60، شماره 1399فریدونی، مجله اندیشه نوین دینی، بهار 

 صقیفه در کنایه مفهوم از استفاده نویسندگان در این مقاله، به این نتیجه رسیده اند که     

سم نمودن مفاهیم انتراعی صفات، ایجاد تکاپوی ذهنی برای درک مج سبت سجادیه

  . به الیه های زیرین معنا می گرددحقیقت و سهولت دستیابی مخاطبان 
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های دینی )مبتنی بر دعای مکارم االخالق( بر هوش اخالقی تأثیر آموزش آموزه»مقاله  -

ی مرعشی، فریبا نقی ترابی، سودابه بساک نژاد، کیومرث ، نویسندگان: سید عل«دانشجویان

به این  در این مقالهنویسندگان  .46، شماره 1398بشلیده، مجله روان شناسی و دین، تابستان 

االخالق موجت افزایش های دینی مبتنی بر دعای مکارمکه آموزش آموزهنتیجه رسیدند 

 دانشجویان شده است. این گروه ازهای هوش اخالقی در معنادار مولفه

تبیین نقش امام سجاد )ع( در شکل گیری قیامهای توابین با تأکید بر ادعیه »مقاله  -

، نویسنده: بی بی زینت حسینی، مجله مطالعات فهم حدیث، بهار و «صقیفه سجادیه

به این نتیجه دست یافته در این مقاله  نویسنده .10، سال پنجم، شماره 1398تابستان 

توان از متون روایی بازمانده از قرن دوم و سوم هجری، به عنوان شواهدی میاست که 

گذاری روایات و توجه به در شناخت رویدادهای تاریخی استفاده کرد، همچنین تاریخ

 تواند آثار مهمی در فهم صقیح مدلول روایات داشته باشد. بافت موقعیتی روایات می

یسنده: علی اوسط خان جانی، مجله اندیشه ، نو«شکوه تعبیر و صقیفه سجادیه»مقاله  -

های آموزه که نتیجه رسید به این در این مقالهنویسنده  .15، شماره 1384دینی، تابستان 

 ای از حکمت و بالغت است.این اثر ماندگار آمیزه

، نویسنده: عبدالقمید فرزانه، مجله اندیشه «انسان شناسی در صقیه سجادیه»مقاله  -

صفات مثبت و منفی، نقا  قوت در این مقاله  نویسنده .15، شماره 1384دینی، تابستان 

و  انسان آرمانی ،و در پایان کردهمعرفی را و ضعف و عوامل صعود و سقو  بشر 

و پیشوایان  ساندن و ساختن آن هدف تمام انبیااوصاف انسان الهی و کاملی که شنا

 است. دادهمورد بررسی قرار را معصوم )ع( بوده 
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، 1390، دانشجو: مقمد علی فرهنگی، دیماه «بررسی جن  نرم در قرآن کریم»پایان نامه  -

کریم  قرآننویسنده در این پایان نامه به این مطلت دست یافته است که  دانشگاه باقرالعلوم )ع(.

می کند.  گزارشاتی پیرامون ساز و کار های جن  نرم جبهه ی باطل علیه جبهه ی حپ را ارائه

شخصیت  راستا می توان از ساز وکارهایی مانند استهزا و تمسخر، تخریت شخصیت، در این

تققیر،  سازی، بازی با ارزش های االهی، شایعه سازی، تقریک عواطف و احساسات،

 .اختالف افکنی، تهدید و ارعاب، و سو استفاده از نماد های جبهه حپ، نام برد

تجلی »که تا کنون پژوهشی راج  به  مشخّص شدبا توجه به پژوهشهای صورت گرفته،      

 صورت نگرفته است.« قدرت نرم در دعاهای صقیفه سجادیه

 

 واژه شناسی -2

 نتای  کست برای دیگران بر تأثیرگذاری توانایی :یعنی  (Soft Power)انگلیسی به نرم قدرت     

 عنوان به جذب ایده (.1385 صالح: )نصر،.است تطمی  یا اجبار جای به جذابیت طریپ از مطلوب

 .گرددمی بر میالد از قبل هفتم قرن در الئوتسه جمله از باستان چین فیلسوفان به قدرت از نوعی

 استیون که( بنیادین قدرت -2 و سازی برجسته -1) قدرت گانهسه ابعاد نظریه از عدبُ دو با نرم قدرت

 را مفهوم این. )همان(.است مقایسه قابل استکرده ارائه «افراطی بینش: قدرت» کتاب در لوکس

 قدرت ماهیت تغییر» نام با درکتابی، 1990 سال در هاروارد دانشگاه از نای جوزف بار اولین

 راه: نرم قدرت» درکتاب را نرم قدرت مفهوم 2004 سال در وی )همان( .کرد مطرح «آمریکایی

توانایی تأثیرگذاری بر اگر قدرت را به معنای . به عقدة وی داد بسط «جهانی سیاستهای در موفقیت

توان گفت قدرت نرم عبارت است از دیگران به منظور کست نتای  دلخواه در نظر بگیریم، می

دهی، نه از طریپ اجبار یا تطمی . قدرت نرم توانایی شکل« جاذبه»توانایی کست مطلوب از طریپ 
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ی اطاعت و فرمانبرداری اثرگذاری و تعیین باورها و امیال دیگران است به نقوی که تضمین کننده

آنان باشد. در نگاه جوزف نای قدرت نرم از قدرت سخت ت به طور خاص قدرت اقتصادی و نظامی 

شود. بنابر این ها( هستند ت متمایز می)چماق« تهدیدات»ها( و )هوی « هامشوق»که به ترتیت مبتنی بر 

ظامی، اقتصادی و نرم. قدرت نظامی و کند: نای را از قدرت پیشنهاد میگانهبندی سهنای تقسیم

ها متفاوت است که مبتنی بر اقتصادی هر دو ماهیتی سخت دارند و قدرت نرم از این حیث با آن

کند و منجر به ای که تولید جذابیت میدهی به ترجیقات دیگران است. آن تواناییتوانایی شکل

 نرم تهدید واژه نرم قدرت مقابل در (.Nye,) . Lukes, 2007: 90 ;گرددفرمانبرداری و تبعیت می

 و فرهنگی هویت در دگرگونی موجت که دانندمی تقوالتی را نآ مفهوم که شودمی معرفی

 .شودمی سیاسی نظام یک قبول مورد رفتاری الگوی

 

 قدرت نرم در مکاتب مختلف غربی و اسالم -3

 بود پول دادن یا زور به معطوف ماکیاولی، و رئالیستی مکاتت در قدرت اصلی رکن     

: اقسامی به قدرت غالباً سیاسی علوم حوزة در بیستم قرن اواخر تا و( 38 و 8 :1389 نای،)

 و اسکندری) شد می تقسیم... و نظامی و سیاسی المللی، بین قدرت یا فراملّی و ملّی مانند

 حل راه و کننده تأمین قبل، های دوره در نظامی قدرت(. 238 -178 :1383 دارابکالیی،

 لولة تفن  در سیاسی قدرت»: گوید می تون  مائوتسه. شد می فرض قدرتها بقیة نهایی

 (دیپلماسی) مذاکره راه از را ملّی مناف  خواهید می اگر که است معتقد هیتلر و «است نهفته

 نگاه از (.221 - 220: 1389 بهزادی،) باشید قوی نظامی نظر از باید هم باز آورید، دست به

 و کشورند یک پیشرفت و استقالل نماد ،...پرچم و ملّی سرود ارتش، «گاتروی  دبلیو»

 جان بیلین) دارند جامعه تربیت و تعلیم در مستقیم غیر نقش مسلّح نیروهای که است معتقد
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 مامای زور، که باورند: این بر مارکس مانند ها مارکسیست (. 67 - 66: 1360 دیگران، و

 طبقاتی، و داری سرمایه نظام در. باشد می نوین نظامی آبستنِ که است مملکتی و جامعه هر

اما قدرت نرم در  (.38 و 35: 1370 کبورق، باقری) است شمرده مقتوم امری را نبرد لنین،

 با همسو قرآن و به تب  آن در نه  البالغه و صقیفه سجادیه در مشروع نرِم اسالم: قدرت

. دارد رای  سیاسی علوم در نرم قدرت از متفاوت تعریفی و است اسالم در قدرت فلسفة

 کند، تأمین را سلطه گران خواستة که صرفاً قابلیتی و توانایی نوع هر که است بدیهی

 قدرت جهت، این از. ندارد مشروعیت نظر اسالم از باشد، زور و خشونت از دور به هرچند

 بی القدید، ابی ابن)ادراک  گاهانة آ بازسازی ودهی  شکل توانایی مفهوم به اسالم در نرم

 ؛42/انفال) استدالل و ، عاطفه(30فطرت )روم/ طریپ از ها انسان عالیپ و (319/20 :تا

 بشر، عبودیت و هدایت. است منتفی در آن زور و خشونت گونه هر و است( 35/عنکبوت

 سعادت زندگیِ شلون به بخشی نظم و ها میان انسان روابط درست تنظیم و عدالت اجرای

 دارد، سر و کار ها انسان افکار و ها دل با چنین قدرتی. است قدرت این اهداف بخش،

 که است یهای گون به اسالم نرم قدرت. هاست دولت و قدرتها کنترل از خارج و فرامرزی

 اسالم،. است اعمال قابل قدرت، موقعیت باالترین در و است نافذ اختناق، سخت شرایط در

بر  نرم قدرت (.11/رعد ؛54/انفال) کند می جستجو زیربناها تغییر در را واقعی تغییر حل راه

خیرخواهانه،  و آزادانه که است قابلیتی و توانمندی منشأ، قرآن، از مستفاد مفهوم اساس

آل ) کند می تبیین حکیمانه را فکری زالل آبشخورهای شناساند، می خودش به را انسان

 شریعت، قالت در ظرایفش و لطایف همة با زندگی صقیح مسیر بیان با و .(164/عمران

 قدرت مناب  که است بدیهی(. 3/ انسان) گذارد می آزاد عمل و فکر انتخاب در را انسان

 .باشد مکاتت سایر از متفاوت گفتیم پیشتر که غایتی و تعریف این با نرم



 187/   حسین حدیدی؛ سجادیه صحیفه دعاهای در نرم قدرت تجلی 

 

 زندگی امام سجاد )ع(دوران  -4

 )ع( حسن امام و )ع( علی حضرت امامت دوران با اساسی تفاوت سجاد )ع(دوران امام      

 جامعه بر )ص( پیامبر رحلت از بعد که استبدادی رغم علی داشت؛ حسین )ع( امام و

 زمان در اما میکردند؛ معرفی پیامبر خلیفه را خود ظاهر در و حکام است بوده حاکم اسالمی

 به پوشی، پرده گونه هیچ بدون و آشکار صورت حکومت به سردمداران )ع( سجاد امام

 هیچ و میگذاشتند پا زیر را اسالمی آشکارا اصول و میکردند کجی دهن اسالمی، مقدسات

 جرأت ( و حتی کسی241: 1385 )پیشوایی، .نداشت را اعتراضی کوچکترین جرأت کس

 قدر آن که آید می بر گونه این روایات از که گونه ای نمی کرد به را تشی  عقیده اظهار

 این به اشاره با )ع( سجاد امام بود، که حاکم بر جامعه وحشت و رعت و استبداد و اختناق

 1394یُقِبُّنَا. )مجلسی،  رَجُلًا عِشْرُونَ الْمَدِینَةِ وَ بِمَکَّةَ مَا میفرماید: ناگوار وضعیت

 سجاد امام . «بدارند دوست را ما که نیستند نفر بیست مدینه و همک تمام در» (46/143ق:

قدرت  و شناختند نمی را اسالم از الفبایی هیچ که داشت سر و کار جامعه ای چنین با )ع(

 گونه به شرایط لذا می کند تغلت )استبدادی( مدینه به تعبیر آن از امام که میکردند اندوزی

 بصری اموی، زبیری، از اعم زمان این در فوری جریانهای و مردم هدف که پیش آمد ای

 لذت به دیگران بر غلبه طریپ از فقط می کوشیدند آنان و بود؛ دیگران تسلط بر و قهر... . و

 مردم بر تسلط از زمان این در فرمانروایان و فرمانداران. دست یابند خودخواهانه خوشی و

 به شدید گرایش و میکردند خوشقالی اصقاب امام )ع( ازکشتن بردند و می لذت

 ؛کرد فاسقه مدینه به تعبیر میتوان هم را جامعه از این بخشی البته. بود شده شدید جباریت

می  را امامت و سعادت که بودند ابتدایی مسلمانان همانند عقاید مردم عقاید که چرا

 .میکردند عمل جاهل مردم همانند رفتار و در کردار ولی داشتند؛ ایمان خدا به و شناختند
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 حکومت رجال وسیله به که مادی یاتتمنّ  آخور در سر بزرگ های اغلت شخصیت

 یک خودش که« زهری شهاب ابن مقمد»مثل  بزرگی شخصیت داشتند. می شد برآورده

 (192: 1390)خامنه ای، . شد دستگاه به وابسته بود هم )ع( سجاد امام شاگرد زمانی

 و مردم، به( ص) پیامبر و خود معرفی و جامعه، موجود وضعیت معرفی ضمن)ع(  سجاد امام     

 برهه این در یشانات. گرف پیش در امیه بنی علیه را روشنی بیدادگری یک وحی، با ارتبا  عصمت

داشته است، با قدرت نرم و با یک  وجود که استبدادی و جامعه بر حاکم خفقان رغم علی زمان، از

این  و می کرد بیان را موجود واقعیتهای مختلفی، بیانات خالل در سیاست بسیار زیبا و هوشمندانه

 بیان. می کرد روشنگری اصقاب برای و رساله هایی ها نامه مناجات، دعا، قالت در قدرت نرم

 در آنچه مانند: باطل جریان و حپ جریان تبیین و جامعه وضعیت سیاسی به مربو  حقایپ صریح

. گرفت انجام... و مدینه به بازگشت در خطبه شام، در ، خطبه«منهال»با  سخن کوفه، اهل با خطبه

امور  به شدن مشغول خاطر به شهر مردم که بازگشت مدینه به حالی در)ع(  سجاد امام حضرت

پیامبر  بیت اهل به اجتماعی، فساد و اخالقی انقرافات در شدن ور غوطه و نوش و عیش و دنیایی

 .داشتند ضعیفی گرایش )ص(

 

 منابع موّلد قدرت نرم - 5

-ارزش فرهن ، برد که عبارتند از:مناب  مولّد قدرت نرم نام می نای از سه عامل به عنوان     

کند بلکه یک از این سه مؤلفه را به صورت مطلپ مطرح نمیخارجی. البته نای هیچ سیاست و ها

شود. به زعم وی فرهن  در صورتی که برای دیگران جذاب باشد، ها شروطی قائل میبرای آن

های خارج مورد توجه قرار گیرند و البته توسط اقدامات و رویه ها در صورتی که در داخل وارزش

گذارنده و دارای اقتدار ناهمخوان تضعیف نگردند و سیاست خارجی در صورتی که مشروع، درون
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 ,Nye, 2010: 4 ; Nye)شوند ی مناب  قدرت نرم مقسوب میاخالقی به نظر آید، در زمره

نمود بارزی در صقیفة سجادیه و فرهن  ها عامل ارزش از میان سه عامل مذکور، .(164 :2007

 ها پرداخته شده است.تبیین آن هدارند؛ از این رو در ادامه ب

 هاارزش - 1 – 5

ی عمل خویش قرار داده ها را پذیرفته و سرلوحههای بنیادینی که یک دولت آنارزش     

توانند توجه قرار گیرند، میالمللی مورد است، در صورتی که جذاب باشند و در سطح بین

های آمریکایی ارزش در نقش مناب  مولّد قدرت نرم ظاهر شوند. جوزف نای شماری از

ساالری، آزادی فردی، گشودگی و تقرک رو به باال را برخوردار از چنین مانند مردم

د ی فرهن  عامه )ماننآفرین در آینههای قدرتداند. به زعم وی این ارزشای میخصیصه

ی عملکرد در ساالری(، نقوههای داخلی )مانند مردمآزادی فردی(، رفتارها و سیاست

های خارجی یک المللی )مانند گوش فرادادن به سخن دیگران( و سیاستنهادهای بین

    ( Nye, 2002: 9-11)شوند .کشور )مانند پیشبرد صلح و حقوق بشر( متجلی می

 فرهنگ  - 2 – 5

آفرینی خصوصیت ماهوی مولد قدرت باشد. اما باید پرسید آیا قدرتتواند فرهن  می     

ی فرهن  شود و آیا جوام  بشری جملگی قادرند به پشتوانهها مقسوب میی فرهن همه

به پرسش مذکور منفی است. وی  خود بر یکدیگر اعمال قدرت نمایند؟ پاسخ نای

آفرین توان قدرترا می ه دارد فرهن  کشوریعقید و کندمی مطرح را جذابیت شر 

نامید که در انظار مردمان دیگر کشورها جذاب باشد. البته باید توجه داشت که اواًل 

شود نه اکتسابی. یعنی یک فرهن  یا جذابیت مناب  فرهنگی، ویژگی ذاتی مقسوب می

هایی مانند دیپلماسی عمومی توان با فعالیتذاتاً جذاب هست یا جذاب نیست و لذا نمی
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اب  فرهنگی را به سهولت تغییر داد و به ذخایر آن افزود. ثانیاً جذابیت فرهن  مطلپ من

 فرهنگی مقصوالت است ممکن لذا. دارد مخاطبان تفسیر و دریافت  نیست بلکه بستگی به

 غیرجذاب دیگر یجامعه مردمان نظر در و جذاب ایجامعه مردمان نظر در کشور یک

بایست در ارتبا  خاص با همین رو میزان تأثیرگذاری قدرت نرم فرهنگی را می از. باشد

 (.103ت  104: 1388جوام  هدف سنجید نه به طور کلی )هادیان و احدی، 

 توانمیاست که فرهن  اسالمی گیرد، آنچه در این مقاله زیرمجموعة فرهن  قرار می     

های عمل منبعث از رسوم، الگوها و شیوهها، آداب و عقاید، باورها، ارزش ةمجموع آن را

شریعت اسالم قلمداد کرد. برمبنای این تعریف اگر بخواهیم فرهن  اسالمی را به عنوان 

-جاذبه منب  قدرت نرم برای جمهوری اسالمی ایران در نظر بگیریم، الزم است عناصری

ورد توجه و اقبال آفرین را در این فرهن  شناسایی کنیم که عالوه بر مسلمانان ایرانی م

 مسلمانان آن سوی مرزها نیز قرار داشته باشد

 

 صحیفه سجادیه قدرت نرم درهای شاخص – 6

 از یاریبس )ع( امام ود،ب مفرماحک آمیزی اختناق طشرای )ع( امام زمان در که آنجا از     

 به)ع(  امام ایدعاه وعمجم. دمی کر بیان مناجات و دعا قالت در را خود مقاصد و دافاه

 و بزرگترین البالغه، نه  و مجید قرآن از بعد که است معروف« سجادیه صقیفه»نام 

 ادوار از که طوری به میرود، شمار به الهی معرفت و حقایپ گرانبهای گنجینه مهمترین

« مقمد آل زبور»و « بیت اهل انجیل» ،«القرآن اخت» ام تهبرجس دانشمندان طرف از پیشین

 اسارت امیا در پدر شهادت از پس( ع)سجاد  امام. (4/75: 1403مدنی، ) است گرفته لقت

 وى امامت انیپا تا سخت طیشرا نیا که گرفت عهده به را امامت اختناق، طیشرا در و
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 زنده و اسالم شجره برپاداشتن و اسالم معارف نییتب براى ایشان رو همین از. افتی ادامه

 عنوان اگرچه. کرد استفاده یعنی همان قدرت نرمدعا  سالح از ت،یمعنو مشعل داشتن نگه

از ایشان  .ستین تهى نیز اسىیس و مبارزاتى موضوعات از اما است شیاین و دعا فه،یصق

 به را )ص( پیامبر و را دین را، امامت اوالً که بود این دنبال به یعنی قدرت نرم، طریپ دعاها

 رب انزم از هبره آن در که را اسالمی جامعه زمامداران واقعی ماهیت ثانیاً د؛انمردم بشناس

 .معرفی کند مردم به با قدرت نرم میکردند ومتحک المیاس الدب

 امام غیرمستقیم و قدرت نرم روش سجادیه صقیفه دعاهای از هایی قسمت به اشاره با     

 را شده غصت بیت اهل از که حقّی و پیامبر سنت تغییر سیاسی، مسائل کردن مطرح برای

ها و بدین منظور و نیز این جهت که انسجام پژوهش حفظ گردد، مؤلّفه .کنیم می مرور

صقیفة سجادیه به هایی از های مربو  به قدرت نرم با استناد به شاهدمثالخرده مؤلّفه

 گردد.تفصیل در ذیل بیان می

 های داخلیرفتارها و سیاست - 1 - 6

زمان امام سجاد )ع( است که ایشان با این مؤلّفه مربو  به مسائل سیاسی موجود در      

ها را راهکاری در جهت اعمال قدرت نرم به کار سنجی خود آندرایت و تیزبینی و نکته

هایی از آن با استناد به متن های این امر و ذکرنمونهبرده است و  در ادامه به زیرمجموعه

 صقیفة سجادیه پرداخته شده است.

 مقام خالفت -6-1-1

)ص( در امر سیاست، حکومت و دیانت است. خالفت در پیامبرت جانشینی خالف     

)ص( در همه امور دنیوی و اخروی پیامبریا جانشینی  امامت ،والیت، همان شیعه هایآموزه

است؛ به بیان دیگر خالفت در تاریخ اسالمی، عنوان ساختار حکومتی است که اداره امور 

https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
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)ص( را به دست گرفت و متصدیان آن، یعنی خلفاء، پیامبرجامعه اسالمی پس از وفات 

 کردند.خود را جانشین پیامبر تنها در امر حکومت معرفی می

های قدرت نرم، به شاخصامام سجّاد )ع( با در نظر گرفتن این مقوله به عنوان یکی از      

 نقش آن در پیشبرد اهداف پیروان خالفت اشاره کرده و چنین گفته است:

 مَوَاضِ َ  وَ ائِکَیأَصْفِ وَ لِخَُلفَائِکَ الْمَقَامَ هَذَا إِنّ اللُّهمّمی خوانیم:  هشتم و چهل در دعاى

 غَاَلتُ ی لَا لِذَلِکَ، الْمُقَدّرُ أَنْتَ وَ ابْتَزّوهَا، قَدِ بِهَا اخَْتصَْصتَُهمْ یالّتِ  َعةِیالرّفِ الدَّرجَةِ یفِ أُمَنَائِکَ

 رُ یغَ بِهِ أَعْلَمُ أَنْتَ لِمَا وَ شِْلتَ، أَنّى وَ ِشلْتَ فَیکَ رِکَیتَدْبِ مِنْ  الْمَقْتُومُ جَاوَزُی لَا وَ أَمْرُکَ،

 نَ،یُمبْتَزّ نَیمَْقهُورِ نَ یمَغْلُوبِ خُلَفَاؤُکَ  وَ ِصفْوَتُکَ  عَادَ َحتّى لِإَِرادَتِکَ  لَا وَ خَْلقِکَ عَلَى مُتّهَم  

 سَُننَ  وَ أَشْرَاعِکَ، جِهَاتِ عَنْ  مُقَرّفَةً فَرَائِضَکَ وَ مَنْبُوذاً، کِتَابَکَ وَ مُبَدّلًا، حُکْمَکَ رَوْنَی

 (48)دعای  .مَتْرُوَکةً  کَینَبِ

 دگانیبرگز و تو یخلفا مخصوص[ دیع نماز اقامه و خطبه القاء و خالفت] مقام نیا ایخدا»

 اختصاص بدان را شانیا که یعیرف درجه در ت تو امناء مخصوص یهاگاهیپا نیا و تو،

. ییتو آن کننده ریتقد و است، گشته نهت و سلت دستخوش نیغاصب طرف از ت یاداده

 یبخواه که زمان هر و یبخواه هرطور تیقطع ریتدب از و گردد،ینم مغلوب تو فرمان

 در تو و ،یافرموده ریتقد نیچن یدانیم بهتر را آن تو که یامر سبت به و. شودینم تجاوز

 که افتهی گسترش آنجا تا نهت و سلت نیا کار و ،یستین متهم خود اراده و نشیآفر

 را تو حکم که یحالت در اند،شده القپ مسلوب و مقهور و مغلوب تو یخلفا و دگانیبرگز

 و شده فیتقر تو، یهاقهیطر از را واجباتت و افتاده دور را تو کتاب و افتهی لیتبد

 .«نندیبیم متروک را غمبرتیپ یهاسنت

 :کند مى ادی دارد اسىیس جنبه که ریز لیمسا از صراحت به دعا نیا در حضرت

https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
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 .است الهى اىیاصف و خلفا مخصوص خالفت مقام( الف

 .است گرفته قرار غصت و ورشی مورد خالفت مقام( ب

 .است گرفته قرار غفلت مورد خدا کتاب و گشته لیتبد خدا احکام( ج

 .است شده فیتقر الهى واجبات( د

 .است گشته متروک( ص) امبریپ سنت( ه

خالفت خدا بر روی زمین و بر مخلوقات خدا، شود که از آنچه گفته شد چنین برداشت می     

توان در افرادی جست، که کامل را نیز می شایسته انسان کامل است. برترین مصداق انسان

هایی که متصل به وحی و پاک از خطاست، تأیید خداوند این جایگاه را برای ایشان با بیان

عالوه بر رهبری معنوی، در )ع(  بیت امامان اهل. و امام سجّاد )ع(  عقیده دارند که نموده است

د. در یک رهبری دین و دنیای مردم، هستننظام اجتماعی نیز برخوردار از مقام خالفت الهی و 

های قدرت نرم در صقیفة سجادیه نمود توان گفت خالفت به عنوان یکی از شاخصکالم می

 رود.بارز و خوبی دارد و از ارکان اساسی این نوع قدرت به شمار می

 حُکّام وقت ظلم -2–1- 6

اعمال و رفتاری است که عقل انسان ظلم در برابر عدل قرار دارد. ظلم یکی از پلید ترین      

های مختلف از انسان صادر می شود. ظلم به خدا، کند. ظلم به گونهبه قبح آن حکم می

ظلم به خود، ظلم به دیگران، ظلم به حیوانات از مصادیپ ظلم است که انسان ممکن است 

از  بوده و مرتکت آن بشود. در دین اسالم ظلم از هر نوعش می خواهد باشد بسیار منفور

 .شودو مرتکت آن در قیامت عقاب می استی  اسالم حرام انظر شر

امام سجاد )ع( با نکته سنجی بسیار باالیی که داشتند از مقولة ظلم حاکمان به عنوان      

ها نتیجة های قدرت نرم استفاده کرده و گویی عقیده دارد که ظلم آنیکی از شاخصه
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های یم مسلمانان شود، بهه عنوان یکی از شاخصهمعکوس دارد و به جای آنکه سبت تسل

 ها قرار گرفته است.قدرت نرم در خدمت تققّپ اهداف اسالمی و ارزشی آن

 ِفی یقْتَاجُ لَا مَنْ یا وَ الْمُتَظَلِّمینَ أَنْبَاءُ عََلیهِ یخْفَى لَا مَنْ چهاردهم می خوانیم: یا دعاى

 َعنِ عَوْنُهُ  بَعُدَ مَنْ یا وَ الْمَظْلُومِینَ مِنَ  نُصْرَُتهُ قَرُبَتْ مَنْ یا وَ. الشّاهِدِینَ شَهَادَاتِ إَِلى قَصَِصهِمْ

 حَجَزْتَ  مِمّا مِّنی انْتَهََکهُ وَ حَظَرْتَ  مِمّا فُلَان  ْبنِ فُلَانِ مِنْ نَالَنِی مَا إِلَِهی، یا عَلِمْتَ، قَدْ الظّالِمِینَ

 خُذْ وَ آِلهِ، وَ مُقَمّد  عَلَى َفصَلّ  اللُّهمّ. عَلَیهِ ِبنَِکیرِکَ اغْتِرَاراً وَ ِعنْدَهُ، نِعَْمتِکَ فِی بَطَراً عَلَیهِ،

 وَ یلِیهِ، ِفیمَا ُشغْلًا َلهُ اْجعَلْ وَ بِقُدَْرتِکَ، َعنّی حَدّهُ افْلُلْ وَ بِقُّوِتکَ، ظُلْمِی عَنْ  عَدُوّی وَ ظَالِمِی

 (47)دعای  .ینَاوِیهِ عَمّا عَجْزاً

 اخبار حقیقت شناخت در که کسی ای و. نیست پوشیده او بر شاکیان اخبار که کسی ای»

 نزدیک زدگانستم به اشیاری: که کسی ای و. ندارد احتیاج گواهان هایگواهی به ایشان

 من معبود ای ایدانسته خود تو. است دور ستمگران از مددکاریش که کسی ای و است

 مقرر تو که کیفری و عذاب به اعتناییبی و غرور اثر در فالن فرزند فالن که را آنچه

 بر پس خدایا. ایفرموده من  آن از را او تو که امور گونهآن از کرده، هتک من از ایداشته

 ستم اجرای از خود نیروی با مرا، دشمن و من بر کننده ستم و فرست رحمت آلش و مقمّد

 کار در را او و کاه فرو من از را او دشمنی تیغ تندی خود قدرت با و دار، باز من درباره

 «.ساز ناتوان کندمی معارضه او با آنکه برابر در و دار، مشغول خود

 وقت حکام جز مصداقى حضرت آن نظر در که است ستمگران از شکوه سراسر دعا این    

توانند در وحدت خود میشویم که مسلمانان در سایة امّا اگر نیک بنگریم متوّجه می .ندارد

 فرصتی ،برابر این ظلم و جور حاکمان مقاومت کنند و آن را به راهکار و به عبارت دیگر

 .یابی به قدرت نرم علیه همان حاکمان به کار بگیرنددستبرای  مناست
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 امامت و رهبری در جامعه اسالمی -3–6-1

برخوردار است که اصول و  یمهم گاهیو جا تیدر اسالم از اهم یامامت و رهبر     

 دیجامعه تاک تیریو مد یاسالم بر امر رهبر نیآن وجود دارد. د یبرا یخاص یهایژگیو

کرده است.  یو امامان و اولواالمر را رهبر اجتماع در تمام امور معرف امبرانیدارد و پ یادیز

. باشدیم یو رهبر تیبارز بر توجه اسالم به امر وال لیدل زین یاسالم یزمامدار افتنی تیفعل

تا از هرج و  کندیم یمردم جامعه به زمامدار ازیاز ن تیاست که حکا یمسلله، حکمت نیا

 ،یدر مورد امامت و رهبر م،یکر قرآند. گرد نیشود و نظم و صلح تضم یریمرج جلوگ

 نیا تیرا ارائه کرده و ضرورت و اهم یاحکام زین ندهیآ یهم به گذشته پرداخته و هم برا

اکرم)ص( رخت از جهان  امبرینموده است. هر چند بزرگان صدر اسالم و پ انیمسلله را ب

به  ازین ز،ین صورت نی. در ادهدیخود ادامه م اتیاند، اما جامعه همچنان به حبر بسته

 نیاز ا زین ی. جامعه اسالمشودیجامعه کامالً احساس م یاسیس تیریو مد یزمامدار

وجود دارد و هر  یمتعدد اتیآ یدر باب رهبر میقرآن کر درت. سین یضرورت مستثن

نموده است.  انیو لزوم و ضرورت آن را ب یاز رهبر یخاص یهایژگیو اتیآ نیکدام از ا

و  امبریاز خداوند، پ دیاآورده مانیکه ا یکسان یآمده است: ا نیچن یرهبر نهیدر زم

. دیارجاع ده امبریآن را به خدا و پ د،یتنزاع داش یو هر گاه در امر دیاولواالمر اطاعت کن

را امارت و حکومت و اداره امور شلون امت « امر»مفسران منظور از کلمه  ه،یآ نیدر ا

 یهایژگیصفات و و ات،یو روا ثیو احاد میقرآن کر اتیدانسته اند. با توجه به آ یاسالم

 استنبا  نمود. توانیرا م یرهبر

 عَلَى صَل   ه )دعای مکارم االخالق( می فرماید: اَللَّهُمَّدر دعای بیستم فقره هشتم صقیف     

، عَانَدَنِی بِمَنْ ظَفَراً وَ خَاصَمَنِی، َمنْ عَلَى لِسَاناً وَ ظَلَمَنِی، مَنْ عَلَى یَداً لِی اجْعَلْ وَ آلِهِ وَ مُقَمَّد 
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 َسالَمَهً  ، وَقََصَبنِی لِمَنْ  َتکْذِیباً وَ اضْطَهَدَنِی، مَنِ  عََلى قُدْرَهً وَ کَایَدَنِی، مَنْ عَلَى مَکْراً  ِلی هَتْ وَ

 (20. )دعای أَْرشَدَنِی َمنْ مُتَابَعَهِ وَ سَدَّدَنِی َمنْ لِطَاَعهِ وَف قِْنی وَ تَوَعَّدَنِی مِمَّنْ

 ده. توانا تنى کند، مى ستم من بر که آن برابر در مرا و خاندانش و مقمد بر بفرست درود خدایا، بار»

 دشمنى من با که کسى برابر در و ده. گویا زبانى برخاسته، جدال و بقث به من با که آن برابر در و

 که کسى برابر در و دار. ارزانى مکر کند، مى حیله من بر که کسى برابر در . وده پیروزى ورزد، مى

 از ساز. و آشکار دهد مى دشنام مرا که را کسى دروغ و فرماى. عطا قدرت خواهد، خود مقهور مرا

 راست راه به مرا که باشم کسى فرمانبردار که ده توفیقم و دار. سالمت به مرا کند مى تهدیدم که آن

در اینجا امام سجاد )ع( در حقیقت شکایت می کند از  .«کشدمى رشاد طریپ به مرا که آن تاب  و برد.

 ستم، مورد )ع( اسماعیل مخزونی؛ زیرا امامزورگویی های کارگزاران حاکم مدینه یعنی هشام بن 

داشت. و از این نظر این دعا بار سیاسی  قرار آنان تهدید و آزار فشار، بداندیشی، عناد، جویی، ستیزه

 داشته است.

 فرهنگ: -6-2

ها و مناب  قدرت نرم در صفقات پیشین پیرامون مقولة فرهن  به عنوان یکی از شاخص     

در ادامه به برخی کنیم. رو در این مجال از تکرار مکرّرات اجتناب میسخن گفتیم؛ از این 

های قدرت نرم پرداخته شده و با ذکر شاهدمثال، از مصادیپ فرهن  به عنوان یکی از مؤّلفه

 این مقوله تبیین گردیده است.

 آداب و رسوم -1–6-2

ی و مذهبی در هر جامعه است و از ها و دستورهای دین، وسیله اجرایی آموزه آداب و رسوم دینی     

های رفتاری برای آن جا که این دستورات، اغلت شامل تعالیم اخالقی و تعدیل کننده افرا  و تفریط

های اخالقی پی توان به روشنی به ارتبا  مستقیم مراسم آیینی با ارزشاعضای یک جامعه است ، می
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نی و متعالی اخالقی افراد یک جامعه، در حین برد، به طوری که در اکثر موارد ، نمونه های آرما

، وفای به ار و فرهن ، یاری متقابل )تعاون(شود. احترام به کبرگزاری مراسم آیینی آنها مشاهده می

عهد، نگه داشتن حرمت سالخوردگان، مراقبت از کودکان، عشپ به دین و میهن، سرزنش بدی و 

ات، صمیمیت، ایثار و ... نمونه هایی از ارزش های شرارت، نکوهش بیدادگری و ستم، مردانگی، ثب

د. در ذیل به برخی از این آداب اشاره و شوناخالقی هستند که از طریپ مراسم آیینی منتقل می

 ها ذکر و بررسی شده است.هایی از آننمونه

 دعای روز عرفه - 1 – 1 – 2 - 6

امام سجّاد )ع( در صقیفه به  باشد کهیکی از این آداب، برپایی باشکوه دعای عرفه می     

 نَ یالّذِ ِتهِیبَ أَهْلِ  تِ یأَطَا عَلَى صَلّ : َربّاین دعای ارزشمند اشاره کرده و چنین فرموده است

 وَ أَرْضِکَ، یفِ  خُلَفَاءَکَ وَ نِکَ،یدِ حَفَظَةَ وَ عِلْمِکَ، َخزَنَةَ جَعَلْتَُهمْ وَ لِأَمْرِکَ، اخْتَرَْتهُمْ

 لَةَ یالْوَسِ  جَعَْلتَُهمُ وَ بِِإرَادَتِکَ، راًیتَْطهِ  الدّنَسِ وَ الرّْجسِ مِنَ َطهّرْتَُهمْ وَ عِبَادِکَ، عَلَى حَُججَکَ

 که او تیب اهل از ترانزهیپاک بر فرست رحمت پروردگارا،» .َجنّتِکَ إِلَى الْمَسْلَکَ وَ  کَ،یإِلَ

 و ن،ید نگهداران و علم، داران خزانه و ای،دهیبرگز خود امر به امیق - برای را شانیا

 به را شانیا و ای،داده قرار خود بندگان بر شیخو حجتهای و ن،یزم در شیخو نانیجانش

 راه و خود به توسل لهیوس و ای،کرده پاک کبارهی آلودگی و دییپل از خود خواست

 «.ایساخته خود بهشت

 أَنْ  بَعْدَ بِلَادِکَ یفِ مَنَاراً وَ لِعِبَادَِک، عَلَماً أَقَمْتَهُ بِإِمَام  أَوَان  ُکلّ یفِ نَکَیدِ دْتَیأَ إِنّکَ اللّهُمّ

 َتهُ،یمَعْصِ  حَذّْرتَ وَ  طَاعََتهُ، افْتَرَضْتَ  وَ رِضْوَانِکَ، إِلَى عَةَیالذّرِ جَعَلَْتهُ وَ بَِقبْلِکَ، حَبْلَهُ  وَصَلْتَ

 فَُهوَ  مَُتأَخّرٌ  َعْنهُ تََأخّرَی لَا وَ مَُتقَدّمٌ، تَقَدّمَهُ ی أَلّا وَ هِ،یَنهْ عِنْدَ الِاْنتِهَاءِ وَ أَوَامِرِهِ، بِامْتِثَالِ  أَمَرْتَ وَ

 کَیلِوَلِ  فَأَوْزِعْ اللُّهمّ. نَیالَْعالَمِ بَهَاءُ وَ نَ،یالْمُتَمَسّکِ عُرْوَةُ وَ نَیالْمُؤْمِنِ  َکهْفُ وَ نَ،یاللّائِذِ عِصْمَةُ
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 فَْتقاً َلهُ افْتَحْ وَ راً،ینَصِ سُْلطَاناً لَدُنْکَ مِنْ آتِهِ وَ هِ،یفِ مِثْلَهُ أَوْزِْعَنا وَ هِ،یعَلَ بِهِ أَنْعَمْتَ مَا شُکْرَ

 (47)دعای  .راًیسِی

 عنوان به بندگانت برای را او که ایفرموده دییتأ شوائییپ لهیبوس را خود نید زمان هر در تو ایخدا»

 در خود مانیپ به را او مانیپ آنکه از پس: ایداشته پا بر نورافکن بجای تیکشورها در و علم

 میب شینافرمان از و. ایکرده واجت را طاعتش و ایساخته خود خشنودی لهیوس را او و وسته،یپ

 واپس و او بر نجستن سبقت و شینه برابر در ستادنیا باز به و شیفرمانها اطاعت به و ای،داده

 و متمسکان، زیدستاو و مؤمنان، ملجأ و پناهندگان، نگهدار او پس ایرانده فرمان او از نماندن

 را ما و. ساز ملهم. ایفرموده انعام او بر آنچه شکر به را خود ولیّ  پس ایخدا. است انیجهان جمال

 عطا دهنده اریی سلطنتی خود جانت از را او و فرمای، ملهم او وجود نعمت شکر به همچنان

 .«بگشای او بر آسانی به را روزییپ و ابییکام درهای و فرمای،

 فراز بر السالم علیه رمومنانیام و بردند مى سر به فشار در( ع) تیب اهل که زمانى در     

 ریز مهم لیمسا به( عرفه روز دعاى) هفتم و چهل دعاى در حضرت شد، مى لعن منبرها

 :کند مى اشاره

 .است( ع) تیب اهل آنِ از رهبرى و امارت مقام( الف

 .اند خلپ و خالپ نیب وساطت ستهیشا و راستهیپ دىیپل هر از( ع) ائمه( ب

 .شود مى تیتقو خداوند سوى از منصوب امام لهیوس به نید( ج

 .است ساخته واجت را ائمه از اطاعت خدا( د

تبیین د )ع( های تبلیغی و مبارزاتی امام سجاز شیوهبا توّجه به نمونة مذکور باید گفت ا     

شویم که امام سجاد اگر نیک بنگریم به خوبی متوجّه می. معارف اسالم در قالت دعا است

شود، استفاده کرده و با در با آداب خاصّی نیز اجرا میشمند این دعا که ز)ع( از مفاهیم ار
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به عنوان  کنار هم قرار دادن این مفاهیم واال و ارزشمند، توّجه مسلمانان را به این آیین دینی

 های قدرت نرم جلت کرده است. یکی از شاخصه

 های عمل منبعث از شریعت اسالمالگوها و شیوه - 2 – 6

ها و قوانینی که های زندگی هستند که شناخت و اجرای آنبرخی از الگوها و شیوه     

یافت ها در دین اسالم باشد. این الگوها و شیوهدارند، بسیار تقت تأثیر یک دین خاص می

های قدرت نرم ها که از نظر امام سجاد )ع( از شاخصشود که در ادامه برخی از آنمی

 هستند، ذکر و بررسی شده است.

  امامت  -1 – 2 – 6

امامت در لغت به معنای پیشوایی و رهبری است. در زبان عربی، کلمه امام، به معنای فرد      

رو برای امام مصادیقی مانند قرآن کریم، یا چیزی است که به او اقتدا می شود. از این 

امامت آن است که . پیامبر اکرم )ص(، جانشین پیامبر، امام در نماز جماعت، آمده است

شخص به گونه ای باشد که غیر او به او اقتدا کند به این صورت که اعمال و رفتار و گفتار 

گاهی دیگر کسی که متصدی خود را با قصد تبعیت با افعال و گفتار او تطبیپ دهد. و با ن

« امام»حفظ و نگهداری دین آسمانی است و از جانت خدا به این سمت اختصاص یافته 

 . شودیاد می« امامت»و از مقام وی با عنوان  نامیده می شود

 امامت فاصله از که مردمی و کندمی معرفی را امامت سجادیه صقیفه در )ع( امام سجاد     

در دعای چهل و هفتم فقره پنجاه و  دعا قالت در ود دهمی پیوند امامت با را بودند گرفته

 :می فرماید ششم

 حَفََظةَ وَ عِلْمِکَ، خَزَنَةَ َجعَلَْتهُمْ وَ لِأَمْرِکَ، اْختَرْتَُهمْ الَّذِینَ بَیتِهِ  َأهْلِ أَطَایتِ عَلَى صَل  رَب 

 (56)دعای  عِبَادَِک، ... . عَلَى حَُججَکَ وَ أَرْضِکَ، ِفی خَُلفَاءَکَ وَ دِینِکَ،
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( الساّلم علیهم اهل بیت) بزرگوار آن خویشان تران پاکیزه بر فرست درود پروردگار اى»

 داران خزانه و برگزیدى،( نیکبختى براه مردم راهنمایی) خود فرمان و امر براى را آنان که

 بندگانت بر خویش هاى حجّت و زمینت، در خود جانشینان و دینت، نگهداران و علمت،

 و نگهداشته، تغییر و تقریف از را دینت و نموده، حفظ اهل نا از را علمت تا) دادى قرار

و یا در دعای چهل و ...«. (دهند نشان مردم به را باطل و حپّ و کرده، بیان را نواهیت و اوامر

 أُمَنَائِکَ  مَوَاضِ َ وَ ائِکَیَأصْفِ وَ لِخَُلفَائِکَ الَْمقَامَ هَذَا إِنَّ تا ده می فرماید: اللَّهُمَّ نههشتم فقره 

 خَُلفَاؤُکَ وَ  صِْفوَتُکَ عَادَ حََتّى ... ابْتَزُّوهَا، قَدِ ِبهَا اْختََصصَْتهُمْ یاَلّتِ َعةِیالرَّفِ الدََّرجَةِ  یفِ

 َعنْ  مُقَرََّفةً فَرَائِضَکَ  وَ مَْنبُوذاً، ِکتَابَکَ وَ  مُبَدَّلًا، ُحکْمَکَ رَوْنَی نَ،یمُْبتَزِّ نَ یمَقُْهورِ نَ یمَغْلُوبِ

 مَنْ  وَ نَ،یالْآخِرِ وَ نَ یالْأَوَّلِ مِنَ  أَعْدَاءَُهمْ الَْعنْ ؛ اللَُّهمَّمَتْرُوکَةً کَینَبِ  سَُننَ وَ أَشْرَاعِکَ، جِهَاتِ

 (48)دعای  .أَْتبَاَعُهمْ وَ اعَُهمْیَأشْ وَ بِفِعَاِلهِمْ یرَضِ

 درجه در تو امنای جایگاه و توست، برگزیدگان و تو خلفای مخصوص که )خالفت( مقام این الهی»

 و برگزیدگان که آنجا تا ... اندبرده غارت به را آن غاصبان دادی، اختصاص آن به را ایشان که بلندی

 و انداخته، دور را کتابت و مبدل را حُکمت شدند، خود حپ از جدای و مقهور و مغلوب تو خلفای

 را ایشان دشمنان ؛ بارالهابینندمی متروک را رسولت هایسنت و منقرف، شرایعت مسیر از را واجباتت

 .«کن لعنت را پیروانشان و روها دنباله و شده راضی کردارشان به که هر و آخرین، و اولین از

امامت و »در جمالت فوق دقیقا مشخص است که امام سجاد )ع( در صدد معرفی      

شناساندن کسانی که این مفهوم و جایگاه به معنای واقعی خود می باشد. و نیز « جایگاه آن

  آن را از بین بردند.

-هایی که در این مجال از منم صقیفة سجادیه ذکر گردید، مشخّص میبا توّجه به نمونه     

رشته مبارک و حلقه  نیضرورت وجود امام و تداوم از نظر امام سجّاد )ع( نیز شود که ا
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است.  یهیبد ن،ید ییکمال و شکوفا یبسو یراهبر یخالپ و مخلوق برا نیوصل ب

 انیبه ب ازیدارد، که از دسترس فهم بشر دور بوده و ن زین گرید یضرورت امامت جهات

ای دارد، معرّفی این عنصر مهم و کارساز به برجسته. امّا آنچه اهمیت بسزا و دارد یانیوح

باشد که درک آن نیاز به های قدرت نرم در صقیفة سجّادیه میعنوان یکی از شاخص

حکمت خداوندی بر لزوم تداوم امام چه از منظر تفقّص و تعمّپ فراوان دارد. ضمن اینکه 

ها تأکید دارد. تا که؛ از نسلها و تکوین و چه از منظر ضرورت اجتماعی، برای همه دوران

 .باشد سوی خداوند بخشندهسویی رشته اتصال خالپ و مخلوق و وسیله نزول فیض از 

 هاارزش  -3 – 6

 های دینی هستند که به اقتضای متن مورددر این مقاله منظور از ارزش، همان ارزش     

شده میز همگی  های استخراجبقث، یعنی صقیفه سجادیه این برداشت حاصل شده و نمونه

 در همین راستا هستند. در ذیل با تفصیل و استناد به این مقوله پرداخته شده است.

 های دینی و عقیدتیارزش -1 – 3 – 6

 نیاز بدان خود سعادت برای انسان آنچه که است بشری علوم المعارف دائرة صقیفة سجادیه     

 عرفانی، و توحیدی معارف دین، فروعات و احکام اعتقادات، اصول از شود می یافت آن در دارد،

 و خلفا دست به که فتوحاتی واسطة به( ع) سجاد امام عصر در .سیاسی و اجتماعی مسائل و اخالقیات

 به بیگانه های ملت های تمدن و فرهن  یابی راه برای هایی زمینه گرفت، صورت امیّه بنی حکام

 اسالمی حوزة وارد طریپ این از گوناگونی عقاید و افکار و گردید فراهم اسالمی سرزمین سوی

 و منقرف افکار نشر به شده، مسلمان ظاهر به شخصی، مناف  دلیل به منافقان دیگر، سوی از. شد

 از گرفتن فاصله دلیل به اسالمی جامعة که شد موجت مسائل این. بودند مشغول گوناگون هاتبُشُ

 برای نیز( ع) سجاد امام. گردد فکری سقو  و انقطا  دچار الهی اعتقادات لقاظ از( ع) بیت اهل
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 اصول دعا، قالت در و پرداختند اسالمی اصیل اندیشة تبیین به خویش، عصر انقرافی افکار با مقابله

 می را آنها مهمترین که (248 :1380)پیشوائی،  .کردند معرفی صقیح روشی به را اسالم اعتقادی

 :برشمرد زیر عناوین در توان

 توحیدی بینش ایجاد و توحید معرفی - 2 – 3 – 6

به این معنا، که در مقام فکر . توحید به معنای یگانگی خدا و اعتقاد به یگانه بودن اوست     

و اندیشه، شریک و رقیبی در آفرینش جهان هستی و برقراری نظم و نظام آن، برای وی 

چیزی سر تعظیم فرود قایل نشویم و در مقام عمل، جز در برابر او، برای هیچ کس و هیچ 

 .یمکناورده و آن را سجده و پرستش ننی

 آثار بلکه. نیست نتیجه بی و خشک نظری بقث یک توحید، ،(ع)سجاد  امام منطپ در     

 بر می را آثار این از بخشی. اخالق مقولة در ویژه به است، مترتّت آن بر فراوان عملی

 .یابیم دست توحید، مدّعیان ادّعاهای بررسی برای مقکی به بتوانیم تا شماریم،

 مَا عَلَى حَمْدِهِ مَعْرِفَةَ عِبَادِهِ عَنْ  حََبسَ لَوْ یالَّذِ لِلَّهِ الْقَمْدُ در دعای یک می فرماید: وَایشان 

 وَ  قْمَدُوهُ،ی فَلَمْ مَِننِهِ  یفِ لََتصَرَّفُوا الْمُتَظَاهِرَةِ، نِعَمِهِ  مِنْ  ِهمْیعَلَ أَسْبَغَ وَ الْمُتََتابِعَةِ، مَِننِهِ  مِنْ  أَبْلَاهُمْ

 حَد   إَِلى ةِیالْإِنْسَانِ حُدُودِ مِنْ  َلخَرَجُوا کَذَلِکَ کَانُوا لَوْ وَ .شْکُرُوهُی فَلَمْ رِْزقِهِ یفِ تَوَسَّعُوا

 (1)دعای  ةِ.یمِیالْبَهِ 

 در داشت،مى غیدر خود بندگان از را شیخو حمد معرفتِ  اگر که را خداوندى سپاس و حمد»

 به لت و داشتندمى کار به نعمتها آن فرستاد،مى فرو آنان بر گریکدی پس از که نعمتها همه آن برابر

 نیچن اگر و .گفتندنمى شکرش و جستندمى روزى فراخ او رزق به گشادند،نمى سپاسش

 .«آمدندمى در انیچارپا زمره در و افتادندمى برون تیانسان رهیدا از بودندمى
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 تنزل ای رتبه به انسانیت، ظاهر با کسی چگونه و سؤالی مطرح است که: چرادر اینجا      

می « گمراه تر از چارپایان» (44)فرقان/ ،لًایسَبِ  أَضَلُّ ُهمْ کند که به تعبیر قرآن کریم بَلْ می

 مردم وظیفه ترین مهم و نخستین داده، ما به که نعمتی برابر در منعم گزاریِ سپاس شود؟

 آن از ترین، مهم و .است واجت منعم شکر عقل، بدیهة به که رو آن از : نخستین،است

امیرالمؤمنین  چنانکه هاست، معصیت برابر در بازدارنده عامل ترین قوی خود، که جهت

)نه  . لِنِعَِمهِ ُشکْراً عْصَىی َلا أَنْ جِتُ ی لَکَانَ تِهِ یمَْعصِ عَلَى اللَّهُ تَوَعَّدِی لَمْ لَوْ علی )ع( فرمودند:

 خود نافرمانى و تیمعص بر( اءیانب لهیبوس را مردم) خداوند اگر» (290البالغة، حکمت 

 براى) نکنند تیمعص را او که بود واجت او نعمتهاى از سپاسگزارى براى بود دهینترسان

 الزمه که هم تیمعص ترک پس است واجت عقال کردار و گفتار به نعمت شکر آنکه

 .«(بود خواهد واجت است سپاسگزارى و اطاعت

 عدالت - 3 – 3 – 6

یکی از ویژگی های بارز انسان ها حس عدالت خواهی و عدالت طلبی آنها می باشد. به      

طوری که اگر تاریخ را مورد بررسی قرار دهید خواهید یافت که اغلت انقالب ها و 

وام  دارای تقوالت تاریخی با انگیزة ایجاد عدالت شکل گرفتند. عدالت همواره در همة ج

د. نهست تقدس بوده و آرمانی است که همه جوام  در جهت تققپ آن به تکاپو مشغول

عدالت در لغت به معنای دادکردن، دادگر بودن، انصاف داشتن، دادگری و عدالت 

 د. اجتماعی عدالتی است که همة افراد جامعه از آن برخوردار باشن

 دومین مقتوا، پر و عمیپ ولی کوتاه جمالت با خویش، دعاهای بین در( ع) سجاد امام     

 لَا وَ  ظُْلمٌ، ُحکْمِکَ فِی لَْیسَ أَنَّهُ  عَلِمْتُ  قَدْ وَ :فرمایند می معرفی چنین را اسالم اعتقادی اصل

 (48الْفَْوتَ. )دعای  یَخَافُ مَنْ یَعْجَلُ  إِنَّمَا وَ عَجََلةٌ، نَقِمَتِکَ  فِی
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 و نیست، شتابی رساندنت، کیفر به و انتقام در و ستمی فرمانت، و حکم در که دانستم و»

 «.بترسد کار وقت گذشت از که کند می شتاب کسی که نیست این جز

 بِعَدْلِکَ  تَقْمِْلنی ال وَ التََّفضُّلِ، عَلَی بِکَرَمِکَ وَ احْمِلْنی» و در دعای سیزدهم می فرماید:     

 (13. )دعای «اِْستِْققاقِ الْ عَلیَ

به  من با دادگریت و عدل با و فرما، رفتار احسان و به تفضّل من با خود جود و کرم با»

 «.مکن رفتار بودن سزاوار و استققاق

قدرت های در این نمونه نیز امام سجّاد )ع( به صورت تلویقی به یکی دیگر از شاخص     

 نرم اشاره کرده و چنین اظهار داشته است که با رعایت این اصل بسیار مهم و اساسی و

توان قدرت فراوانی کست کرد و در مقابل دشمنان کاربست آن در همة شؤون زندگی، می

 از آن استفاده نمود.
 

 نتیجه گیری

بار حاکم بر زندگی امام انشویم که با توجّه به شرایط خفقاگر نیک بنگریم متوجّه می     

سرپوشیده و های فرهنگی و ارزشی مربو  به قدرت نرم را به صورت )ع( ایشان شاخصسجّاد

ها نیاز به کنکاش ذهنی فراوان و آگاهی و به طوری که درک آناند در لفافه مطرح فرموده

 اشراف کامل به شرایط حاکم بر زندگی ایشان دارد.

ه نوبة های ارزشی و فرهنگی که هر یک بها در عبارتند از شاخصترین این شاخصمهم     

و آداب مربو   خالفت و دعا ، عدالت،مفهوم امامتهایی دارند از جمله خود زیرمجموعه

در ایجاد قدرت نرم برای مسلمانان و  به آن. از این میان نقش دو شاخص امامت و خالفت

است و از سایر موارد مذکور  ترتر و برجستهبسیار پررن  تجلّی آن در صقیفة سّجادیه

ی احّقیت برای خالفت و رهبری، عالوه بر جنبه ایشان از رهگذر اشاره به امامت و خالفت 



 205/   حسین حدیدی؛ سجادیه صحیفه دعاهای در نرم قدرت تجلی 

 

 دهد.گیری از علوم الهی و انبیاء را در حدی واال نشان میهای الهی عصمت و بهرهجنبه

ی سجادیه از دو سو حائز اهمیت است از یک سو معرفت مفهوم امامت در صقیفه واکاوی

باشد و از سویی دیگر نیاز هر چه بیشتر ما به ام جز از راه امام ممکن نمیحقیقی به ام

شناخت جایگاه امامت امام است. ضرورت وجود و تداوم امام، در برقراری ارتبا  فیض 

 .بین خداوند و خلپ و برای تبیین و صیانت دین، در کالم صقیفه بیان شده است
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