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سخن مجمع

»کار اساســی شــما ]مجمــع جهانــی اهل بیــت[... معرفــی مکتــب اهل بیــت اســت بــه 
دنیــای اســام. بلکــه بــه سراســر عالــم. چــون امــروز همــه دنیــا تشــنه معنویت  انــد و ایــن 
معنویــت در اســام هســت و در اســامی کــه در مکتــب اهل بیــت معرفــی می  کنــد بــه 

نحــو جامــع و کاملــی وجــود دارد.«
)از بیانات مقام معظم رهبری، »ُمدظّله العالی«، 1386/5/28(

ــی  ــع وحیان ــر منب ــی ب ــاب محمــدی و متّک ــور اســام ن ــه تبل ــت ک ــب اهل بی مکت
اســت، معــارف ژرف و عمیقــی دارد کــه از اتقــان، اســتدالل و منطــق قــوی برخــوردار مــی 
ــرت  ــه حض ــت ک ــاس اس ــن اس ــر همی ــت؛ ب ــلیم انسان  هاس ــرت س ــا فط ــق ب ــد و مطاب باش
امــام رضــا)ع(، فرمودنــد: »فــإن النــاس لــو علمــوا محاســن كالمنــا التّبعونــا«. ]شــیخ صــدوق)ره(، 
عیــون اخبــار الرضــا ج2: 275[. ایــن مکتــب غنــی و نورانــی در پرتــو عنایــات الهــی و هدایــت ائمــه 
اطهــار و نیــز مجاهــدت هــزاران عالــم وفقیــه، در طــی قــرون گذشــته، بســط و گســترش 

یافتــه اســت.
ــّره( و  ــام خمینی)قّدس س ــرت ام ــری حض ــه رهب ــامی ب ــکوهمند اس ــاب ش ــروزی انق پی
تأســیس نظــام اســامی بــا تکیــه بــر قوانیــن اســامی و بــا محوریــت والیــت فقیــه، افق  هــای 
ــلمانان و  ــژه مس ــه وی ــان  های آزاده ب ــرای انس ــدی را ب ــی جدی ــی و فرهنگ ــی، اجتماع سیاس
پیــروان و محبّــان اهل بیــت گشــود و توجــه بســیاری از نخبــگان و مســتضعفان جهــان را 

بــه خــود معطــوف کــرد.
مجمــع جهانــی اهل بیــت، مولــود ایــن دگرگونــی مبــارک اســت کــه بــه ابتــکار مقــام 
معظــم رهبــری حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامنــه  ای »مــّد ظلــه العالــی« در ســال 1369 شمســی 
ــرآن و  ــارف ق ــغ مع ــایانی را در تبلی ــات ش ــون خدم ــد و تاکن ــیس ش ــادی تأس / 1990 می

ــت. ــام داده اس ــان انج ــر جه ــت در سراس ــروان اهل بی ــت از پی ــت و حمای اهل بی
معاونــت امــور فرهنگــی مجمــع جهانــی اهل بیــت در راســتای رســالت خــود جهــت 
ــان و  ــطوح، مخاطب ــات، س ــت در موضوع ــروان اهل بی ــی پی ــناخت و آگاه ــای ش ارتق
ــف و  ــای مختل ــه زبان  ه ــات ب ــاب و مج ــد کت ــای تولی ــف، در حوزه  ه ــای مختل عرصه  ه

ــه اســت. ــت پرداخت ــه فعالی ســائر محصــوالت فرهنگــی ب
ایــن اثــر بــه مناســبت برگــزاری همایــش بیــن المللــی حضــرت امــام ســجاد کــه بــا 
ــی و حاصــل  ــکاری برخــی از مؤسســات فرهنگ ــت و هم ــی اهل بی ــع جهان ــت مجم هم
ــه از  ــرو فراخــوان مقال تــاش علمــی و پژوهشــی نویســندگان ارجمنــدی مــی باشــد کــه پی



ــش ارســال شــده و دارای ارزش علمــی  ــه علمــی همای ــه دبیرخان داخــل و خــارج کشــور ب
ــد. ــول بوده  ان ــل قب قاب

برخــود الزم مــی دانــم از دبیــرکل محتــرم مجمــع جهانــی اهل بیــت   حجــت االســام 
ــس  ــب رئی ــادی، نائ ــف آب ــت اهلل دری نج ــّزه(، آی ــری )دام ع ــای اخت ــاج آق ــلمین ح والمس
محتــرم شــورای عالــی و رئیــس کمیتــه علمــی همایــش، معــاون محتــرم امــور بیــن الملــل، 
ــی  ــور اجرای ــرم ام ــاون محت ــاالر، مع ــد س ــای محم ــاب آق ــلمین جن ــام والمس حجــت االس
 جنــاب آقــای مهنــدس مجــد حکمــت، ســتاد برگــزاری همایــش بــه ویــژه، اعضــای محتــرم 
ــان: ســید محمدرضــا  ــات و حجــج االســام والمســلمین آقای ــه  ی علمــی، حضــرات آی کمیت
حســینی جالــی، ســید محســن حســینی امینــی، محمد  هــادی یوســفی غــروی، ســید 
ــد                                                        ــید محم ــر، س ــن رنجب ــدی، محس ــان محم ــری، رمض ــا مطه ــم، حمیدرض ــذر حکی من

ــم.  ــکر نمای ــی تش ــری فراهان ــاس جعف ــش عب ــی همای ــر علم ــوب، و دبی ــا آل  ای رض
همچنیــن از نویســندگان و همــکاران عزیــزی کــه در پــی گیــری امــور همایــش، نــگارش، 
ــش  ــار همای ــه آث ــاده ســازی، نشــر و چــاپ مجموع ــح، آم ــه، تصحی ــپ، مقابل ــش، تای ویرای
تــاش کرده  انــد، تشــکر مــی کنــم و توفیــق همــگان را از خداونــد متعــال مســئلت می کنــم.
همچنیــن از بــرادران گرامــی آقایــان: عبدالکریــم کرمانــی، محمدجــواد خرســندی، هــادی 
خــوش آمــدی، پرویــز کاظمــی، حســین صالحــی، قاســم بغــدادی )ابــو زهــراء(، مختار شــمس 
الدینــی مطلــق، مرتضــی قدیــری، حســین صمــدی، حســین مهــدوی منــش، جــواد جعفــری، 
حســین رســولیان و ســایر همکارانــی کــه در برپایــی هرچــه بــا شــکوه  تر ایــن همایــش نقــش 

ــم. ــی می  نمای ــکر و قدردان ــته  اند، تش داش
معاونــت امــور فرهنگــی مجمــع در راســتای تعمیــق و پویایــی آثــار منتشــره در حــوزه  ی 
ــگان،  ــان، از دیدگاه  هــا و پیشــنهادهای اســاتید، فرهیخت معــارف اهل بیــت در سراســر جه
ــای بســط و گســترش  ــا زمینه  ه ــد ت ــتقبال می  کن ــد اس ــران ارجمن ــران و پژوهش  گ صاحب  نظ

هرچــه بیشــتر معــارف اهل بیــت فراهــم گــردد.
بــه امیــد تعجیــل در ظهــور و فــرج منجــی عالــم بشــریّت حضــرت مهــدی »عّجــل اهلل فرجــه 

الشریف«.
نجف لک  زایی        

              معاون امور فرهنگی



 حق اعضا در رساله حقوق امام سجاد
مهرداد شریفی1

چکیده
رســالة الحقوق امــام ســجاد در عصــری نوشــته شــد کــه خانــدان 
ــردم از  ــاختن م ــی دور س ــل در پ ــم و جه ــزار ظل ــا اب ــوی ب ــوم ام ش
ــع  ــق، مان ــن طری ــان از ای ــد؛ آن ــان بودن ــردن ایش ــزوی ک ــام و من ام
ــه  ــن خــود ب ــرزان حکومــت دروغی ــن پایه هــای سســت و ل فروریخت
ــن وجــود،  ــا ای ــا ب ــدند، ام ــواران می ش ــن بزرگ ــای ای ــیله آموزه ه وس
امــام ســجاد در میــان آن همــه اختنــاق، از هیــچ تالشــی مضایقــه 
ــا  ــون ب ــه گــوش همــگان رســاندند. اکن ــد و صــدای حــق را ب نکردن
ــع  ــی از مناب ــوان یک ــه عن ــان ب ــاله همچن ــن رس ــا، ای ــت قرن ه گذش
مهــم حقوقــی و تربیتــی مــورد بحــث واقــع می شــود و می تــوان آن را 
بعــد از قــرآن کریــم و نهج البلاغــه، بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن و 
جامع تریــن منابــع حقوقــی در دنیــای اســالم دانســت. در رســالة الحقوق 
آن بــه بررســی 51 مــورد از حقــوق و وظایــف انســان در هفــت دســته 
شــامل حــق خداونــد، حــق نفــس و اعضــای بــدن، حــق افعــال عبــادی، 
ــا، حــق رحــم، حــق دیگــران و حــق مــال پرداختــه شــده  حــق رعای
اســت. حقــوق الهــی در ایــن رســاله یعنــی احــکام، وظایــف و تکالیــف 
ــر  ــف ب ــاف مختل ــه اصن ــد نســبت ب ــب خداون ــی و آنچــه از جان اله
انســان واجــب شــده اســت؛ نــه حــق بــه معنــای فلســفی و کالمــی آن، 
در ایــن میــان یکــی از بزرگ تریــن حقــوق خداونــد نســبت بــه هــر 
فــردی، در برابــر اعضــاء و جــوارح اوســت، زیــرا ریشــه همــه حقــوق 
ــذا  ــت، ل ــه اس ــدن نهفت ــا آوردن حــق اعضــاء و جــوارح ب ــه ج در ب
بنــا بــه ضرورتــی کــه در شــناخت ایــن حقــوق وجــود دارد، در ایــن 
مقالــه بــه بررســی حــق زبــان در حقــوق اعضــاء و جــوارح، پرداختــه 

خواهــد شــد.
ــوق،  ــق، حق ــجاد، ح ــام س ــوق، ام ــاله حق ــدی: رس واژگان کلی

ــوارح. ــاء و ج اعض

1. كارشناسی ارشد حقوق رشته جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد نراق.
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مقدمه
حــق و حقــوق، یکــی از مباحــث مهــم و ارزشــمندی کــه در بیــن جوامــع 
ــته و  ــتقیم داش ــی مس ــان ها ارتباط ــی انس ــا زندگ ــه ب ــت ک ــرح اس ــانی مط انس
ــز  ــمندان نی ــت. دانش ــه اس ــأت گرفت ــان نش ــودن انس ــی ب ــت اجتماع از طبیع
ــه  ــی ب ــاره آن کتاب های ــه و درب ــخن گفت ــار، از آن س ــرون و اعص ــول ق در ط
رشــته تحریــر درآورده انــد. ایــن موضــوع در مکتــب انبیــاء الهــی، بــه ویــژه در 
مکتــب اســام مــورد توجــه خــاص قــرار گرفتــه اســت. به گونــه ای کــه نظــام 
ــی انســانی و الهــی  ــر اصول ــژه در اســام ب ــه وی ــاء، ب حقوقــی در مکتــب انبی
ــام،  ــن نظ ــد. ای ــال می کن ــدس را دنب ــی و مق ــی متعال ــت و اهداف ــتوار اس اس
جامعــه را بــر اســاس کرامــت اســتوار نمــوده و بــر مبنــای ایدئولــوژی صحیــح 
ــن  ــت و قوانی ــت از آن خداس ــامی حاکمی ــام اس ــد. در نظ ــازی می کن بازس
ــات انســان را در حــّد  ــا و تمای ــا فطــرت اســت و نیازه اســام هماهنــگ ب
ــح  ــن مصال ــا تأمی ــد و ب ــرار می ده ــه ق ــورد توج ــاد م ــه زی ــم و ن ــه ک الزم ن
ــعه اقتصــادی و فرهنگــی و  ــتقال و آزادی، رشــد و توس ــه اس خــود و جامع
ســیادت جامعــه اســامی در چهارچــوب یــک ســری قوانیــن ثابــت و متغیــر، 
انســان را بــه ســوی هــدف اصلــی آفرینــش او هدایــت می کنــد. رســاله  الحقوق 
نمونــه ای اســت از تعالیــم تربیتــی و کــه عــاوه بــر صحیفــه ســجادیه، سرشــار از 
مضامیــن عالــی معنــوی اســت و می تــوان عطــر وحــی را از آن استشــمام کــرد؛ 
امــام طــی آن، حقــوق و وظایــف گوناگــون انســان را چــه در پیشــگاه خــدا 
ــی اســت،  ــان نمــوده اســت. گفتن ــه خویشــتن و دیگــران، بی و چــه نســبت ب
ــرار داده  ــًا تمامــی اقشــار و طبقــات جامعــه را مخاطــب ق ایــن رســاله، تقریب
اســت. ایــن کام، بــر سرچشــمه وحــی و مبانــی دیــن نورانــی اســام مبتنــی 
اســت. رســاله حقــوق پیشــوای چهــارم حضــرت امــام زین العابدیــن حــاوی 
ــه  ــن مقال ــت. در ای ــان اس ــراد انس ــک اف ــرای تک ت ــانی ب ــای واالی انس پیام ه
ضمــن گــذری بــر ایــن رســاله، بــه تبییــن نــوع حــق در آن، بیــان حــق اعضــاء 

ــم. ــان می پردازی ــان حــق زب ــه بی ــوان یکــی از حقــوق و در آخــر ب ــه عن ب
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گذری بر رساله حقوق
ــن  ــن مت ــام ســجاد اســت. ای ــار ارزشــمند ام ــوق یکــی از آث ــاله الحق رس
شــریف در حقیقــت، نامــه ای اســت کــه امــام ســجاد بــه یکــی از اصحابشــان 
ــر  ــد اث ــی از چن ــود، یک ــده می ش ــام خوان ــن ن ــه بدی ــاله ای ک ــته اند. رس نوش
ــن  ــی از قدیم تری ــت. برخ ــین اس ــن الحس ــجاد علی ب ــام س ــه ام ــوب ب منس

ــه شــرح زیــر اســت: ــام ایــن رســاله در آن آمــده ب مأخذهــا کــه ن
ــی  ــی )متوف ــعبه حران ــین بن ش ــن حس ــن علی ب ــن ب ــول، از حس 1. تحف العق

381 ه. ق(. 
ــی  ــی )متوف ــه قم ــین بابوی ــن حس ــن علی ب ــر محمدب ــال، از ابوجعف 2. خص

ق(.  382ه. 
3. من لایحضره الفقیه، از همین نویسنده.

ــن احمــد نجاشــی اســدی  ــن علی ب ــن ســه مأخــذ نوشــته احمدب ــس از ای پ
ــی 450 ه. ق( اســت. ــی )متوف کوف

نویســنده تحف العقــول ایــن رســاله را بــدون ســند آورده اســت، امــا صــدوق 
در خصــال ســند خــود را چنیــن نویســد: »علــی بــن احمدبــن موســی، از محمدبن 
ابی عبــداهلل کوفــی، از جعفربــن مالــک فــزاری از خیــران بــن داهــر، از احمدبــن 
ــل، از  ــن فضی ــی از محمدب ــن عل ــدرش، از محمدب ــی از پ ــن ســلیمان جبل علی ب
ابوحمــزه ثمالــی و در مــن لایحضــر حدیــث مرســل اســت«.  و نویســد:  »اســماعیل 
ــن  ــن علی ب ــین ب ــن الحس ــیدالعابدین علی ب ــار از س ــن دین ــل از ثابت ب ــن فض ب

 .»ابی طالــب
ــاز  ــک...( آغ ــر علی ــق اهلل االکب ــارت: )و ح ــا عب ــاله ب ــر رس ــن لایحض در م
ــدارد. در  ــه اجمــال در آن آمــده اســت، ن می شــود و مقدمــه ای را کــه حقــوق ب
تحف العقــول آن مقدمــه موجــود اســت. امــا عبــارت رســاله بــا آنچــه در خصــال 
ــود و در  ــده می ش ــتری دی ــارت بســط بیش ــراوان دارد: در عب ــاف ف اســت اخت
مــواردی کلمــات مبهــم، مغشــوش و یــا نامفهــوم اســت کــه علــت آن را تصــرف 

ناســخان بایــد دانســت. 
ــده در  ــاد ش ــل ی ــال و تفصی ــه اجم ــه ب ــورد ک ــر دو م ــا در ه ــماره حق ه ش



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج263

تحف العقــول پنجــاه حــق اســت. امــا در خصــال و مــن لایحضــر در تفصیــل حقوق، 
شــماره حق هــا پنجاه ویــک عــدد اســت و حقــی بنــام حــج )بیــن نمــاز و روزه( 
دیــده می شــود. لیکــن در مقدمــه خصــال کــه حق هــا بــه اجمــال شــمرده شــده 
از حــج نامــی نیســت. بــه هرحــال چــون صــدوق در خصــال روایــت رســاله را 
ــر  ــن اث ــکار اســت، و ای ــارت در آن آش ــت عب ــانه قدم ــز نش ــته، نی ــنداً نوش مس
ــده شــده. رســاله حقــوق بارهــا  ــرای ترجمــه و بررســی برگزی ــن خصــال ب از مت
ــت  ــده اس ــته ش ــا نوش ــرح ها و تعلیقه ه ــرآن ش ــده و ب ــاپ ش ــز چ ــه نی جداگان

کــه از آن جملــه اســت:
1. رساله حقوق گردآورنده سیدسبط الحسن لکهنوی با تعلیقات.

2. رساله حقوق گردآورده عبدالهادی مختار.
3. رساله حقوق نوشته توفیق الفکیکی، مقیم نجف اشرف.

4. فقره هایــی از ایــن رســاله ضمــن رســاله ای بنــام ســخنان ســجاد بــه وســیله 
آقــای دکتــر صاحب الزمانــی )ســال 1326 ه. ش( در تهــران چــاپ و منتشــر شــد. 

5. ترجمه کامل رساله حقوق از روی متن خصال به قلم محمدباقر کمره ای. 
6. رساله حقوق از ناصری از فضای تهران. 

7. رساله حقوق از آقای علی  گل زاده غفوری. 
ــارات  ــه انتش ــط مؤسس ــی توس ــد جنت ــته احم ــوق نوش ــاله حق ــه رس 8. ترجم

ــید.  ــاپ رس ــه چ ــال 1354 ه. ق( ب ــامی )س ــه اس علمی
9. ترجمــه رســاله حقــوق از ســیداحمد فهــری زنجانــی کــه بــا متــن خصــال بــه 

وســیله انتشــارات علمیــه اســامیه چاپ شــده اســت. 
ــران  ــد، ته ــارات دارالتوحی ــاه از انتش ــه ای کوت ــا مقدم ــوق، ب ــاله حق 10. رس

)ســال 1402 ه. ق(

حق در رساله حقوق
ــام  ــب ام ــوده از جان ــه ای ب ــوق نام ــاله حق ــد رس ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
ســجاد بــه یکــی از اصحابــش کــه به دلیــل اشــارات فراوانــی کــه آن حضرت 
ــم أن اهلل  ــه »اعل ــا کلم ــته اند، و او را ب ــی داش ــث حقوق ــه مباح ــه ب ــن نام در ای
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عزوجــل علیــک حقوقــًا ...« خطــاب فرموده انــد، نامــه مذکــور بــه رســاله الحقــوق 
مشــهور شــده اســت. امــام در زمانــی کــه در آن بســیاری از مبانــی حقوقی اســام 
بــه فراموشــی ســپرده شــده بــود بــا نــگارش ایــن نامــه بــاارزش و نورانــی، یــک 
ــن  ــان ها تدوی ــام انس ــرای تم ــی را ب ــی و تربیت ــی، حقوق ــع فرهنگ ــور جام منش
نمودنــد و رویکــردی جامــع و بی ماننــد را، بــا نگــرش توحیــدی، ارائــه داده انــد. 
امــام ســجاد در ایــن رســاله بــه انــواع روابــط انســانی توجــه دارنــد. ایشــان 
ــود  ــی خ ــان ها و حت ــایر انس ــت، س ــال، طبیع ــد متع ــا خداون ــان ب ــاط انس ارتب
ــن مباحــث را  ــام ای ــام ســجاد تم ــد. ام ــرار داده ان ــورد توجــه ق انســان را م
ــه  ــان ها ب ــیدن انس ــط و رس ــن رواب ــاماندهی ای ــرای س ــرده  و ب ــته بندی ک دس
کمــال، دســتورالعمل هایی نیــز ارائــه کرده انــد. مباحــث ایــن رســاله بــه ترتیــب 

زیــر طبقــه بنــدی شــده اســت:
1. حق خداوند؛

ــا،  ــان، گــوش، چشــم، دســت، پ ــدن: زب 2. حــق نفــس و حقــوق اعضــای ب
شــکم، عــورت؛

3. حق افعال عبادی: نماز، حج، روزه، صدقه، قربانی؛
4. حقوق رعایا: سلطان، معلم، مالک، رعیت، متعلم، همسر، مملوک؛

5. حقوق رحم: مادر، پدر، فرزند، برادر.
ــین،  ــاز، هم نش ــؤذن، پیش نم ــوکار، م ــده، نیک ــی، بن ــران: مول ــوق دیگ 6. حق
همســایه، رفیــق، شــریک، وام خــواه، معاشــر، آنکــه بــر تــو ادعایــی دارد، آنکــه 
ــر،  ــر، صغی ــح، کبی ــتنصح، ناص ــیر، مس ــیر، مش ــی داری، مستش ــر او ادعای ــو ب ت
ســائل، مســئول، کســی کــه تــرا مســرور کنــد، آنکــه بــه تــو بــد کنــد، هــم دینــان 

و اهــل ذمــه؛
7. حق مال.

هرچنــد از دیربــاز دربــاره حقــوق از جنبه هــای مختلــف قضایــی و جزایــی 
ــته ای  ــراد برجس ــت و اف ــده اس ــث ش ــی بح ــف حقوق ــای مختل در مکتب ه
راجــع بــه حقــوق فــردی و اجتماعــی ســخن گفتــه و کتــاب نوشــته اند، ولــی 
 ــام ســجاد ــه همچــون ام ــی وجــود دارد ک ــده و صاحــب مکتب ــر نگارن کمت
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ــد و  ــود باش ــه های خ ــا و اندیش ــی گفته ه ــود عین ــی و نم ــل عمل ــه کام نمون
ــردی و  ــاره حقــوق ف ــت رســاله حقــوق ایشــان درب ــه جامعی ــی ب ــر مکتوب کمت
اجتماعــی و اخاقــی دیــده شــده اســت.1 در بررســی نــوع حقــوق بایــد گفــت 
کــه منظــور از حقــوق الهــی یعنــی احــکام، وظایــف و تکالیــف الهــی و آنچــه 
از جانــب خداونــد نســبت بــه اصنــاف مختلــف بــر انســان واجــب شــده اســت. 
حقــوق مــورد بحــث رســاله، نــه حــق بــه معنــای فلســفی و کامــی آن اســت، 
ــی حــق اهلل و  ــی اصطــاح فقهــی جزای ــه فقهــی یعن ــای دوگان ــه معن ــه حــق ب ن
ــی  ــه عبارت ــم. ب ــل حک ــق در مقاب ــی ح ــی معامل ــاح فقه ــاس و اصط حق الن
ــه معنــای مصطلــح آن نیــز نیســت.  رســاله حقــوق در بردارنــده حقــوق بشــر ب
ــد،  ــه خداون ــن نســبت ب ــف شــرعی مؤم ــده وظای ــاله در بردارن ــن رس ــه ای بلک
اعضــاء، اعمــال، اقربــا، اصنــاف اجتماعــی و مــال خــود اســت. واژه حــق را در 
رســاله می تــوان بــدون هیــچ اشــکالی بــه حکــم، یــا وظیفــه یــا تکلیــف تبدیــل 
ــه وظایــف الزامــی مؤمــن نیســت، بلکــه احــکام  کــرد. ایــن حقــوق منحصــر ب
غیــر الزامــی )اســتحبابی( را نیــز در بــر می گیــرد. حقــوق مــورد بحــث در ایــن 
ــت )مســتوجب  ــا معصی ــض آن ه ــه نق ــی نیســت ک ــه احکام ــاله منحصــر ب رس
مجــازات اخــروی( باشــد، حتــی در امــوری کــه نقــض آن هــا بــه اجــرای حــد 
ــوق در  ــاله حق ــه رس ــود بلک ــر نمی ش ــود منحص ــی می ش ــوی منته ــر دنی و تعزی
بردارنــده وظایــف اخاقــی مؤمــن نیــز می باشــد. البتــه ایــن بــه آن معنــی نیســت 
کــه رســاله خالــی از تکالیــف فقهــی اســت. امــا تکیــه بــر ایــن نکتــه اســت کــه 
ــی اســت. حقــوق  ــی تربیت ــی نیســت. اخاق ــب رســاله فقهــی حقوق صبغــه غال
ــر  ــات دیگ ــده در روای ــور پراکن ــه ط ــاله ب ــر رس ــورد نظ ــی م ــف اخاق و وظای
معصومــان مــورد بحــث قــرار گرفتــه، امــا گــردآوری و بیــان مضبــوط و مرتــب 
ایــن حقــوق در یــک رســاله مســتقل بی ســابقه اســت. ناگفتــه نمانــد احــکام و 
اخــاق و حکمت هــا در ایــن رســاله در کنــار هــم مطــرح گردیــده و روشــن 

ــرد.2 ــرار گی ــورد عمــل ق ــا دقــت شــود و م شــده اند. الزم اســت در آن ه
1. مشایخی، قدرت اهلل، حقوق از دیدگاه امام سجاد، ص 36.

2. قریشی، سید اكبر، خاندان وحی، ص 438-437.
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حقوق الهی انسان در قبال اعضاء و جوارح بدن
ــه  ــت ک ــد گف ــدن، بای ــوارح ب ــاء و ج ــوق اعض ــث حق ــروع بح ــل از ش قب
خداونــد بــرای تکامــل و رشــد بشــر در عبدیــت )نســبت بــه خــدا( بــه او نعماتی 
را ارزانــی داشــته اســت و در قبــال آن نعمــات وظایفــی را بــه عهــده بشــر نهــاده 
ــوق الهــی  ــف را حق ــن وظای ــا می باشــد. ای ــه انجــام آن ه ــه موظــف ب اســت ک
نامنــد، زیــرا هــر نعمتــی را حقوقــی اســت کــه بایــد صاحــب آن، حــق آن نعمــت 
ــق  ــد ح ــی یاب ــا فزون ــه نعمت ه ــد. هرچ ــت ادا نمای ــته اس ــه شایس را آن چنانک
خداونــد نســبت بــه مخلوقــش بیشــتر خواهــد بــود و مســئولیت فــرد ســخت تر. 
بزرگ تریــن حقــوق خداونــد نســبت بــه هــر فــردی، در برابــر اعضــاء و جــوارح 
اوســت. زیــرا ریشــه همــه حق هــا در بجــا آوردن حــق اعضــاء و جــوارح بــدن 
ــدا شــخص  ــه ابت ــن اســت ک ــه اســت چــون ادا حــق دیگــران مســتلزم ای نهفت
توانســته باشــد حــق خــود )حــق اعضــاء و جــوارح خویــش( را ادا کنــد زیــرا در 
غیــر ایــن صــورت هیــچ ضمانتــی نیســت کــه کســی بتوانــد دیگــر حق هایــی را 

کــه برگــردن دارد ادا کنــد، ازایــن رو، امــام ســجاد می فرماینــد:
َو أَكبـَـُر ُحُقــوِق اهلّل َعَلیــک َمــا أَْوَجبـَـُه لِنَْفِســِه تَبـَـاَرک َو تََعالـَـی ِمــْن َحّقــِه الـّـِذی 
ُهــَو أَْصــُل الُْحُقــوِق َو ِمْنــُه تََفــّرَع ثـُـّم أَْوَجبـَـُه َعَلیــک لِنَْفِســک ِمــْن قَْرنـِـک إِلـَـی 
ــًا َو لَِســْمِعک  ــَل لِبََصــِرک َعَلیــک َحّق ــاَلِف َجَواِرِحــک فََجَع قََدِمــک َعَلــی اْختِ
َعَلیــک َحّقــًا َو لِلَِســانِک َعَلیــک َحّقــًا َو لِیــِدک َعَلیــک َحّقــًا َو لِِرْجلِــک َعَلیــک 
َحّقــًا َو لِبَْطنِــک َعَلیــک َحّقــًا َو لَِفْرِجــک َعَلیــک َحّقــًا فََهــِذِه الَْجــَواِرُح الّســْبُع 

الّتـِـی بَِهــا تَکــوُن اْلَْفَعــاُل.
ــو  ــر ت ــش ب ــرای خوی ــی ب ــد تبارک وتعال ــه خداون ــوق ک ــن حق بزرگ تری
ــر  ــت و دیگ ــوق اس ــام حق ــه تم ــه ریش ــت ک ــق اهلل اس ــرده ح ــب ک واج
حقــوق از آن منشــعب شــده اســت. آنــگاه حقــوق تــو را، از ســرتاپایت، بــه 
تفــاوت اندام هایــت بــر خــود واجــب ســاخته اســت. پــس بــرای چشــمت 
بــر تــو حقــی قــرار داده و گــوش را بــر تــو حقــی نهــاده و بــرای زبانــت 
حقــی و بــرای پایــت بــر تــو حقــی اســت و بــرای شــکمت بــر تــو حقــی 
و بــرای عورتــت نیــز بــر تــو حقــی )تعییــن فرمــوده اســت(. ایــن هفــت 

ــی. ــا کار می کن ــا آن ه ــه ب ــدام توســت ک ان
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و در بیان حق اعضاء پس از حق اهلل می فرمایند:
ــی  َ ــَؤّدی إِل ــِة اهلّل َفتُ ــی َطاَع ِ ــتَْوفِیَها ف ــَأْن تَْس ــک َف ــک َعَلی ــّق نَْفِس ــا َح َو أَّم
ــِدک  ــی ی َ ــُه َو إِل ــِرک َحّق ــی بََص َ ــُه َو إِل ــْمعِک َحّق ــی َس َ ــُه َو إِل ــانِک َحّق لَِس
حقهــا َو إِلـَـی رِْجلـِـک حّقهــا َو إِلـَـی بَْطنـِـک َحّقــُه َو إِلـَـی َفْرِجــک َحّقــُه َو 

ـِـک. ــی َذل ـِـاهلّل َعَل ــتَعِیَن ب تَْس
ــه  ــی ب ــه تمام ــه او را ب ــن اســت ک ــو ای ــر ت ــا حــق نفــس خــودت ب و ام
ــه  ــردازی و ب ــش را بپ ــت، حق ــه زبان ــاری و ب ــدا گم ــرداری خ فرمان ب
گــوش خــود، حقــش را )بدهــی( و بــه چشــمت، حقــش را )بســپاری( و 
بــه دســتت، حقــش را )واگــذاری( و بــه پایــت، حقــش را )بدهــی( و بــه 
شــکمت، حقــش را )برســانی( و بــه عورتــت، حقــش را )بپــردازی( و بــر 

ــی. ــدا یاری جوی ــق( از خ ــن )ادای ح ای

نقش و اهمیت زبان
ــد  ــه بای ــده شــده اســت ک ــی خــاص آفری ــرای هدف ــدن ب هــر عضــوی از ب
ــان دل،  ــان، ترجم ــن زب ــن بی ــه شــود، در ای ــکار گرفت ــدف، ب ــا آن ه مناســب ب
نماینــده عقــل، کلیــد شــخصیت و مهم تریــن دریچــه روح آدمــی اســت. آنچــه 
ــودی از  ــر می شــود، نم ــای انســان ظاه ــه الی گفته ه ــان و در الب ــر صفحــه زب ب
ــن  ــان در عی ــدد. زب ــر صفحــه روح انســان نقــش می بن ــه ب ــزی اســت ک آن چی
ــد و  ــرای رش ــزاری ب ــد و اب ــای خداون ــن نعمت ه ــی از بزرگ تری ــه یک این ک
ــد  ــز دارد و می توان ــی نی ــوده، در عیــن حــال آفــات فراوان ــا دیگــران ب ــط ب رواب
ــدن  ــای ب ــر اعض ــد دیگ ــم مانن ــان ه ــد. زب ــماری باش ــان بی ش ــمه گناه سرچش
انســان اســت کــه اگــر از قوانیــن و احــکام الهــی تخّلــف کنــد، یکــی از ابزارهــای 
گنــاه و معصیــت اســت، چنان کــه اگــر از دســتورات شــرع مقــدس پیــروی کنــد، 
از ابــزار و وســایل اطاعــت اســت. بنابرایــن مراقبــت از ایــن ابــزار و وســیله در 
کســب ثــواب و جلوگیــری از انجــام گنــاه ماننــد دیگــر اعضــا و جــوارح اســت، 
و فــرق چندانــی بــا دســت، پــا و دیگــر اعضــا نــدارد، تنهــا ایــن تفــاوت را دارد 
کــه شــاید بیشــتر مــردم، ثــواب و گنــاه زبــان را چنــدان جــدی نگیرنــد، در حالــی 
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ــرد،  ــورت می گی ــان ص ــتفاده از زب ــا اس ــه ب ــخصیتی ک ــرور ش ــا ت ــه بس ــه چ ک
ــت  ــمی اس ــیب های جس ــر از آس ــب آزار دهنده ت ــه مرات ــل ب ــرف مقاب ــرای ط ب
ــرای  ــزاری ب ــط اب ــان، فق ــود. زب ــوارح او وارد می ش ــر اعضــا و ج ــر دیگ ــه ب ک
ــکل  ــر در آن ش ــه و تفک ــه اندیش ــت ک ــی اس ــه قالب ــت بلک ــه نیس ــان اندیش بی
ــًا وســیله ای  ــه صرف ــان ن ــد. زب ــازم یکدیگرن ــان ســالم، م ــل و زب ــرد. عق می گی
ــان نارســا و  ــان تفکــر، بلکــه بخشــی از ذات خــود تفکــر اســت و زب ــرای بی ب

ــه حکایــت از تفکــر و اندیشــه پریشــان دارد.  ناپخت
ــان؛  ــد: »لانســان فضیلت ــان می فرماین ــت زب ــاره اهمی ــی درب حضــرت عل
ــت  ــری و فضیل ــد«؛1 »دو برت ــق یفی ــتفید و بالمنط ــل یس ــق، فبالعق ــل و منط عق
انســان را از دیگــر مخلوقــات ممتــاز می کنــد: اول آن کــه بــا نیــروی عقــل حقایــق 
ــای  ــان، آموخته ه ــق و زب ــوه منط ــا ق ــه ب ــر آن ک ــوزد و دیگ ــش را می آم آفرین
ــه  ــوان هم ــر می ت ــان نیکــو و خی ــا زب ــد.« ب ــال می ده ــه دیگــران انتق خــود را ب
خرابی هــای اجتمــاع را ســاخت، دشــمنی ها و عداوت هــا را بــه دوســتی 
ــا  ــه آبادانی ه ــوان هم ــد می ت ــت و ب ــان زش ــا زب ــس ب ــرد؛ و برعک ــل ک تبدی
ــل  ــاد تبدی ــمنی و عن ــه دش ــا را ب ــتی ها و صمیمیت ه ــرده و دوس ــران ک را وی
ــت،  ــدن اس ــری ب ــای ظاه ــن اعض ــه از کوچک تری ــا این ک ــان ب ــس زب ــود. پ نم
ــن عضــو  ــیله ای ــه وس ــات ب ــا و اقدام ــنگین ترین فعالیت ه ــن و س ــا عظیم تری ام
کوچــک انجــام می شــود. در فرمایشــی از رســول اکــرم نقــل شــده اســت کــه 

ــد: فرمودن
ــه شــیئا مــن الجــوارح فیقــول ای رّب  ــذاب ال یعــّذب ب یعــّذب اهلّل الّلســان بِع
بتَنـِـی بِعــذاب لــم تَُعــّذب بــه شــیئا فیقــال لــه َخَرجــَت منــک كلَِمــة فبَلغــت  َعذَّ
ــال  ــا الَم ــَب بَِه ــرام وانتََه ِم الَح ــدَّ ــا ال ــِفک بِه ــا فََس ــارق االرض و مغاربه مش
ــذاب ال  تــی و َجاللــی اُلَعّذبَنَّــک بَِع ــَرج الَحــرام و عزَّ الحــرام وانتََهــک بهــا الَف

ــن جوارحــک...2 ــه شــیئا ِم ــّذب ب اَُع
عذابــی را کــه خداونــد بــرای زبــان مقــرر فرمــوده اســت، بــرای هیچ یــک 

1. تصنیف غررالحکم، ص 50، حدیث .330
2. كافی، ج 2، ص 115، حدیث 16؛ بحاراالنوار، ج 68، ص 304، حدیث .80
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از اعضــا و جــوارح مقــرر نکــرده اســت، ایــن زبــان در قیامــت می گویــد: 
ــرده ای«،  ــرر ک ــن مق ــرای م ــذاب را ب ــه ســخت ترین ع ــه اســت ک »چگون
بــه او پاســخ داده می شــود: »علــت این کــه عــذاب تــو ســخت تر و 
ســنگین تر از عــذاب ســایر اعضــا و جــوارح اســت ایــن اســت کــه کلمــه 
از تــو )زبــان( خــارج شــد کــه بــه خاطــر آن خــون محترمــی ریختــه شــد، 
ــرار  ــرض ق ــورد تع ــان م ــس مؤمن ــت، نوامی ــارت رف ــه غ ــردم ب ــوال م ام
ــی  ــم ســنگین انســانی و اجتماع ــه، جرائ ــا آن کلم ــت ب ــت، و در نهای گرف
تحقــق پیــدا کــرد؛ و طبیعــی اســت کــه ایــن جرائــم ســنگین بایــد عقــاب 

ــه همــراه داشــته باشــد«. و پاســخی ســنگین ب
ــوارح در  ــا و ج ــایر اعض ــت س ــذاب و مصیب ــم ع ــن می بینی ــارف دی در مع
گــرو چگونگــی زبــان اســت. کنتــرل زبــان، موجــب آرامــش، آســایش و نجــات 

از عــذاب الهــی در قیامــت اســت.
در روایتی از امام سجاد نقل کرده اند که حضرت فرمودند:

انَّ لِســان ابــن آدم یشــرف علــی َجمیــِع َجوارِحــه کّل َصبــاح فیقــول کیــف 
ــا و یناِشــدونَُه و  ــون اهللَّ اهللَّ فین ــا و یقول ــون بََخیــر ان تََرکتَن ــم فیقول اَءصبَحتُ

یقولــون انَّمــا نُثَــاُب و نُعاقـِـُب بـِـک؛1
زبــان انســان هــر صبحــگاه بــر ســایر اعضــا و جــوارح اشــراف پیــدا می کنــد 
ــو  ــر ت ــد: »اگ ــواب می دهن ــد؟« ج ــح کردی ــه صب ــد: »چگون ــؤال می کن و س
مــا را رهــا کنــی حــال مــا خــوب اســت«. بــاز می گوینــد: »تــو را بــه خــدا- 
البتــه نوعــی التمــاس و قســم دادن بــه زبــان اســت - مراعــات حــال مــا را 
بکــن کــه ثــواب و عقــاب مــا اعضــا و جــوارح در ســایه اقــدام تــو اســت؛ 
اگــر تــو صحیــح عمــل کنــی مــا هــم از نعمت هــای الهــی متنعــم می شــویم 

و در غیــر ایــن صــورت، مــا هــم بــه عــذاب الهــی مبتــا خواهیــم شــد«.

حق زبان
َو أَّمــا َحــّق الّلَســاِن فَِإكَراُمــُه َعــِن الَْخنـَـا َو تَْعِویــُدُه َعَلــی الَْخیــِر َو َحْمُلــُه َعَلــی 
اْلََدِب َو إِْجَماُمــُه إاِّل لَِمْوِضــِع الَْحاَجــِة َو الَْمْنَفَعــِة لِلّدیــِن َو الّدنْیــا َو إِْعَفــاُؤُه َعــِن 

1. كافی، ج 2، ص 115، حدیث 13، بحاراالنوار، ج 68، ص 302، حدیث .77
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ــا َو  ــِة َعائَِدتَِه ــَع قِّل ــا َم ــُن َضَرُرَه ــی اَل یْؤَم ِــَدِة الّتِ ــِة الَْفائ ــنَِعِة الَْقلِیَل الُْفُضــوِل الّش
ــِه ُحْســُن ِســیَرتِِه فِــی  ــِل بَِعْقلِ یَعــّد َشــاِهَد الَْعْقــِل َو الّدلِیــَل َعَلیــِه َو تََزیــُن الَْعاقِ

لَِســانِِه َو ال قُــّوَة إاِّل بـِـاهللّ الَْعلِــی الَْعِظیــم؛
و حــق زبــان آن اســت کــه آن را از زشــت گویــی بــازداری، بــه گفتــار نیک 
ــل  ــاز و تحصی ــگام نی ــه هن ــان جــز ب ــی. از گشــودن زب ــادت ده و ادب ع
ــز  ــه ج ــی ک ــی و بیهوده گوی ــودداری و از پرگوی ــا خ ــن و دنی ــت دی منفع
ــه  ــل و اندیش ــواه عق ــان، گ ــی زب ــی و بدان ــدارد، دوری کن ــر ن ــان درب زی
توســت و زیبایــی و آراســتگی بــه زیــور عقــل، نمــودش بــه خوش زبانــی 

تــو و هیــچ نیرویــی جــز بــه خداونــد واالی بــزرگ نیســت.
در ادامه به اختصار به بررسی حقوق زبان می پردازیم:

 یکــی از حقوقــی کــه ایــن نعمــت گران بهــای الهــی )زبــان( بــر انســان دارد، 
بازداشــتن آن از زشــت گویی اســت، تعبیــر زیبــا و لطیــف امــام ســجاد کــه 
می فرماینــد: »و اّمــا َحــقُّ اللّســان فاکرامــه عــن الخنــا« »حــق زبــان آن اســت کــه 
ــا خــودداری از گفتــار زشــت، حرمتــش را نگهــداری« بدیــن معنــی کــه ایــن  ب
عضــو را بایــد برتــر و باالتــر از آن دانســت کــه در بدگویــی و زشــت گویی بــه 
ــا عنایــت نکــرده اســت  ــه م ــا را ب ــد ایــن عضــو توان ــم؛ یعنــی خداون کار گیری
ــه امــور ممنــوع و  کــه آن را در فحــش، ســب، شــتم، غیبــت، تهمــت و این گون

مذمــوم اخاقــی و فقهــی بــه کار گیریــم.
ــود  ــز نم ــد از آن پرهی ــه بای ــت ک ــار زش ــی و گفت ــق بدزبان ــی از مصادی یک
ــرت  ــی از حض ــوص در حدیث ــن خص ــت. در ای ــش دادن اس ــی و فح بدگوی
محمــد آمــده اســت کــه: »ان مــن شــر عبــاداهلّل مــن تکــره مجالســته لفحشــه«1 
ــان از  ــد زبانیش ــر ب ــه خاط ــران ب ــه دیگ ــانیند ک ــدا کس ــدگان خ ــن بن »بدتری
ــد: »ان اهلّل  ــن می فرماین ــند« و همچنی ــته باش ــت داش ــان کراه ــا آن ــینی ب هم نش
حــرم الجنــة علــی کل فّحــاش بــذی قلیــل الحیــاء ال یبالــی مــا قــال و ال مــا قیــل 
ــظ  ــه در حف ــاش ک ــان و فح ــد زب ــان های ب ــر انس ــت را ب ــد بهش ــه«2 »خداون ل
ــی  ــه ابای ــان ک ــر آن ــور ب ــد و همین ط ــزی ندارن ــروا و پرهی ــران پ ــت دیگ حرم

1. كافی، ج 2، ص 325، حدیث 8.
2. همان، ص 323، حدیث 3؛ بحاراالنوار، ج 60، ص 206، حدیث .39
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ــاره آن هــا چــه می گوینــد  ــا دیگــران درب ــد کــه خــود چــه می گوینــد، و ی ندارن
ــوده اســت«.  حــرام فرم

گذشــت همــراه بــا کرامــت در مقابــل بدزبانــی انســان بدزبــان، یــک دســتور 
اخاقــی اســت. اگــر انســان بــا فــرد بدزبــان، فحــاش، زشــت گو و درشــت گویی 
مواجــه شــود مقابلــه بــه مثــل کنــد نتیجــه اش همتایــی و هماننــدی بــا اوســت. 
وا کَرامــا(1 )اگــر در مقابــل لغوگویی  وا باللَّغــِو َمــرُّ در قــرآن آمــده اســت: )و اذا مــرُّ
ــت  ــم کرام ــو ه ــی، ت ــل نمای ــه مث ــه ب ــی و مقابل ــتادگی کن ــان، ایس ــراد بدزب اف

انســانی را نادیــده گرفتــه ای(.
مصــداق دیگــر بدگویــی، خاف گویــی و دروغ گفتــن اســت. قــرآن، 
ــی و ســقوط از همــه مراتــب ایمــان دانســته،  ــا بی دین ــی را مســاوی ب دروغ گوی
ــه  ــانی ک ــا کس ــون(؛2 )همان ــن ال یؤمِن َّذی ــذب ال ــِری الک ــا یفتَ ــد: )انَّم می فرماین
 ایمــان ندارنــد بــه دروغ گویــی می پردازنــد( و نیــز در ســخنی از رســول خــدا
آمــده اســت کــه: »ایاکــم و الکــذب، فــانَّ الکــذَب یهــدی الــی الفجــور، والفجــور 
ــرا  ــد؛ زی ــی بپرهیزی ــه از دروغ گوی ــر شــما الزم اســت ک ــارِ«3 »ب ــی النّ یهــدی ال
ــه  ــواع فســق و فجــور می کشــاند، ک ــکاب ان ــت و ارت ــه خیان دروغ، انســان را ب
ــه ســایر  ــوده شــدن ب ــه دروغ، مقدمــه آل ســرانجامش آتــش   اســت«. آلودگــی ب
معاصــی اســت. دروغ زمینــه ای اســت بــرای این کــه انســان بتوانــد خــود را منــزه 
ــایر  ــال س ــود، در قب ــی مرتکــب ش ــه راحت ــاه را ب ــن گن ــی ای ــد، وقت ــوه ده جل

گناهــان نیــز بــه دروغ متوســل خواهــد شــد.
ــد  ــل می کن ــام عســکری نق ــی را از ام ــایل روایت ــتدرک الوس  صاحــب مس
ــِت الخبائــث فــی بیــت و جعــل مفتاُحــُه الکــذب«  کــه حضــرت فرمودنــد: »ُحطَّ
»همــه پلیدی هــا و زشــتی ها در خانــه ای قــرار دارد کــه کلیــد آن، دروغ اســت«. 
دروغ کلیــد همــه زشــتی ها و مفتــاح همــه بدی هــا و محرمــات اســت، پــروا و 
تــورع از کــذب موجــب نجــات انســان از گناهــان می شــود؛ و بــه همــان ترتیبــی 

1. سوره فرقان، آیه .72
2. سوره نحل، آیه .105

3. جامع االخبار، ص 417، حدیث 1157؛ سنن ترمذی، ج 4، ص 306، حدیث .1971
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کــه دروغ انســان را بــه وادی مهالــک می کشــاند، دوری از دروغ انســان را نجــات 
ــه یــک بیمــاری تلقــی شــده  ــه منزل می دهــد. در روایــات، ایــن عمــل زشــت ب
کــه بایــد درمــان شــود، و آن کســی کــه مبتــا بــه ایــن بیمــاری اســت بایــد بــرای 
درمــان آن بکوشــد. در تعبیــری از امیرالمؤمنیــن آمــده اســت: »عّلــة الکــذب 

اقبــح عّلــة«1 »بیمــاری دروغ گویــی، بدتریــن بیمــاری اســت«.
ــان، غیبــت دیگــران اســت. در تعریــف  از دیگــر مصادیــق سوءاســتفاده از زب
ــه تعبیــر شــده کــه: »ذکــر اخیــک بمــا یکرهــه«2 »ســخن  غیبــت گاهــی این گون
ــا  ــاره کســی کــه اگــر آن را بشــنود ناراحــت و مکــدر می شــود« و ی گفتــن درب
در بعضــی از روایــات تعبیــر شــده اســت: »ان تقــل فــی اخیــک مــا قــد ســتره 
اهلّل علیــه«3 »چیــزی دربــاره بــرادر دینــی ات بگویــی کــه خداونــد آن را، مســتور و 
مکتــوم قــرار داده اســت« در قــرآن در ســوره مبارکــه حجــرات آمــده اســت: »و ال 
یغتــب بعضکــم بعضــًا اَیحــبُّ اَحدکــم اَن یــاءکل لحــم اخیــه میتــا فکرهتمــوه«4 
ــما دوســت  ــی از ش ــا یک ــد. آی ــت کن ــری غیب ــما از دیگ ــک از ش ــد هیچ ی »نبای
دارد کــه گوشــت بــرادر مــرده خــود را بخــورد؟ یقینــًا همگــی از ایــن کار نفــرت 

داریــد«
پرهیــز از بیهوده گویــی از دیگــر حقــوق زبــان اســت. ســخن بیهــوده گفتــن 
ــه ســود اخــروی.  ــوی دارد و ن ــده دنی ــه فای ــه ن ــزی ک ــاره چی ــم درب ــی تکّل یعن
ــخن  ــامل س ــم ش ــی ه ــی پرگوی ــت. یعن ــّم از آن اس ــی اع ــی و هرزه گوی پرگوی
ــاز را در  ــده دنیــوی و اخــروی می شــود و هــم ســخن بیــش از مقــدار نی بی فای
ــت؛  ــوم اس ــن، مذم ــده گفت ــخنان بی فای ــه س ــت ک ــکی نیس ــرد و ش ــر می گی ب
اگــر چــه گنــاه و حــرام نباشــد. اصــل پرگویــی در اســام، هــر چنــد، مشــتمل 
بــر حــرام نباشــد؛ کار پســندیده ای نیســت. بایــد بــه دیگــران نیــز حــق صحبــت 
ــادی در  ــات زی ــرد. روای ــاد نک ــت ایج ــران مزاحم ــرای دیگ ــا ب ــردن داد و ی ک

1. بحاراالنوار، ج 74، ص .231
2. همان، ج 72، ص .223

3. همان، ص 246، حدیث 7، ص 248، حدیث .15
4. سوره حجرات، آیه .12
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ــورد اشــاره می شــود: ــد م ــه چن ــه ب ــی، وارد شــده اســت ک مذمــت پرگوی
خداوند در قرآن می فرمایند: 

ــان  ــر زب ــم، ســخن خــوب ب ــن بگــو همیشــه در حــال تکل ــدگان م ــه بن ب
ــای  ــت و حرف ه ــار زش ــه گفت ــود را ب ــان خ ــز زب ــد، و هرگ ــاری کنی ج
بیهــوده بــاز نکنیــد کــه شــیطان )منتظــر و آمــاده اســت تــا( بــه وســیله یــک 
کلمــه میــان شــما دشــمنی و فتنــه و فســاد برانگیــزد، زیــرا دشــمنی او بــا 

آدمیــان بــه خوبــی واضــح و آشــکار اســت.1
ــْن  ــاَل رســول اهلل: ُطوبَــی لَِم ــوار نقــل شــده اســت کــه: »َق و در بحــار الان
ــد:  ــدا فرمودن ــول خ ــانِه«؛ رس ــَاِت لَِس ــک َفَض ــِه َو أَْمَس ِ ــَاِت َمال ــَق َفَض أَنَْف
ــی  ــد و از زیاده گوی ــاق کن ــش را انف ــادی مال ــه زی ــی ک ــال کس ــه ح ــا ب »خوش
ــَر  ــَذَر َفَمــْن کثُ خــودداری می کنــد«.2 حضــرت علــی فرمودنــد: »إِیــاک َو الَْه
کَاُمــُه کثـُـَرْت آثَاُمــه«؛3 »دوری کــن از بســیارگویی. پــس کســی کــه زیــاد حــرف 

ــود«. ــد ب ــاد خواه ــش زی ــد؛ گناهان می زن
پرهیــز از زیــادی گویــی را اگــر از بعــد دیگــر یعنــی ســکوت بررســی کنیــم، 
خواهیــم دیــد بــرای آن در اســام فوایــد زیــادی ذکــر شــده اســت. بــه اجمــال 
می تــوان گفــت یکــی از فوایــد ســکوت ایــن اســت کــه موجــب پنهــان مانــدن 
ــت  ــده اس ــت ش ــدا روای ــر خ ــت. از پیامب ــانی اس ــکاالت انس ــا و اش عیب ه
کــه فرمودنــد: »رحــم اهلّل عبــدا تکلــم خیــرا فغنــم او ســکت فَســلَِم«4 »خداونــد 
رحمــت کنــد بنــده ای را کــه ســخن خیــری بگویــد و ســودی ببــرد، و اگر ســخن 
خیــری بــرای گفتــن نــدارد، ســکوت کنــد کــه ســالم می مانــد«. در معــارف دیــن 
ســکوت بــه عنــوان یــک عبــادت تلقــی شــده اســت، از حضــرت رســول نقــل 
شــده اســت: »اال اُخبرکــم بَایســر العبــادة و اهونِهــا علــی البــدن، الَصمُت و حســن 
ــت؟  ــاده ترین عبادت هاس ــی س ــه عبادت ــه چ ــم ک ــما بگوی ــه ش ــا ب ــق«5 »آی الخل

1. سوره اسرا، آیه 53.
2. عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج 68، ص .287

3. آمدی، غررالحکم، ص .214
4. محّجة البیضاء، ج 5، ص .194

5. همان.
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ــه تجــارت  ــادت اســت، بلک ــا عب ــه تنه ــکوت ن ــی«. س ســکوت و خوش اخاق
و ضامــن ســامت اســت، از امــام صــادق روایــت شــده اســت: »الُصمــُت... 
نیــا و االخــرة«1 »ســکوت، کلیــد هــر راحتــی در دنیــا و  مفتــاح کل راحــة مــَن الدُّ
آخــرت اســت«. ســکوت، موجــب آرامــش اندیشــه و فکــر انســان اســت، از امــام 
صــادق نقــل شــده کــه فرمودنــد: »الســکوت راحــة للعقــل«2 »ســکوت، مایــه 
آرامــش فکــر و عقــل انســان اســت« بســیاری از آنچــه در فوایــد ســکوت بیــان 

شــده در نصایــح لقمــان نیــز آمــده اســت.
ــه  ــاب ب ــان خط ــه لقم ــت ک ــده اس ــادق آم ــام ص ــی از ام  در حدیث
ــانَّ  ــة ف ــن فض ــکام م ــت انَّ ال ــت زعم ــی ان کن ــا بن ــد: »ی ــدش می گوی فرزن
ــره  ــس نق ــی ســخن از جن ــان می کن ــر گم ــب«؛3 »پســرم! اگ ــن َذَه الســکوت مِ
ــر  ــان تاج ــًا انس ــت )و یقین ــس طاس ــکوت از جن ــه س ــدان ک ــس ب ــت، پ اس
 و عاقــل، طــا را بــر نقــره ترجیــح می دهــد«. حضــرت امیرالمؤمنیــن
ــی، باعــث  ــی و زیاده گوی ــاُؤه«4 »پرگوی ــَر َخط ــُه کثُ ِــَر کاُم ــن کث ــد: »َم می فرماین
کثــرت خطــا و اشــتباه می شــود«. فقــط یکجــا کام زیــاد اســتثنا شــده اســت: »ال 
تکثــروا الــکام فــی غیــر ذکــر اهلّل«5 »زیــاده ســخن مگوییــد؛ مگــر در ذکــر خــدا«. 

ــد:  ــاق فرموده ان ــکارم االخ ــای م ــجاد در دع ــام س ــذا ام ل
ــرض أو  ــتم ع ــر أو ش ــش أو هج ــة فح ــن لفظ ــانی م ــی لس ــری عل ــا اج و م
ــک  ــبه ذل ــا اَش ــب أو ســّب حاضــر و م ــن غائ ــاب مؤم شــهادة باطــل أو اغتی
ــدک و  ــی تمجی ــا ف ــک و ذهاب ــاء علی ــی الثن ــا ف ــک و اغراق ــد ل ــا بالحم نطق
ــه جــای  ــا! ب شــکرا لنعمتــک و اعترافــا باحســانک و احصــاء لِِمننــک؛6 خدای
هرزه گویــی، بدگویــی، گواهــی دروغ، غیبــت انســان مؤمنــی كــه غایــب اســت، 
ــه مؤمنــی كــه حاضــر اســت و هرچــه كــه مصــداق سوءاســتفاده از  دشــنام ب

1. بحاراالنوار، ج 68، ص 284، حدیث .38
2. بحاراالنوار، ج 68، ص 276، حدیث .6

3. كافی، ج 2، ص 114، حدیث .6
4. نهج البالغه، ص 218، حکمت .329

5. كافی، ج 2، ص 114، حدیث .11
6. صحیفه سجادیه، ص 113، دعای 20.
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زبــان اســت، مــرا موفــق كــن كــه گفتــارم در ســپاس تــو و اغــراق در ســتایش 
تــو و تمجیــد تــو و شــکرگزاری نعمــت تــو و اعتــراف بــه نیکی هایــی كــه بــه 

ــد. ــو باش ــای ت ــمارش منت ه ــردی و ش ــن ك م

نتیجه
دیــن مقــدس اســام بــرای تربیــت عمــوم انســان ها یــک سلســله دســتورات 
ــن  ــه در راســتای تبیی ــان نمــوده اســت ک ــی خــود بی ــب اخاق ــی را در مکت کل
ــم کــه  ــام ســجاد پرداختی ــه بررســی رســاله حقــوق ام ــا ب گوشــه ای از آن، م
ــد، حقــوق اعضــا و  ــان بزرگ تریــن حــق، یعنــی حــق خداون در آن بعــد از بی
جــوارح بیــان شــده اســت. در حقیقــت انســان بیــن حــق مالــک و مملــوک واقع 
ــی  ــت( و از طرف ــوک خداس ــان، ممل ــدا )انس ــق خ ــی ح ــت. از طرف ــده اس ش
حــق اعضــای بــدن )انســان، مالــک اعضــای بــدن اســت(. خداونــد بــرای هــر 
یــک از اعضــا، حقوقــی را تعییــن کــرده اســت کــه هرکــس آن هــا را مراعــات 
کنــد موجــب ســعادت اوســت و هرکــس مراعــات نکنــد در آخــرت برعلیــه 
ــه ضرورتــی کــه در شــناخت ایــن حقــوق  ــا ب ــذا بن او شــهادت خواهنــد داد. ل
ــم و حاصــل  ــان بحــث کردی ــی زب ــون یکــی از محورهــای آن یعن هســت پیرام
ایــن بــود کــه بــه اختصــار می تــوان از دیــدگاه امــام ســجاد حقــوق زبــان را 

ــود: ــان نم ــه بی این گون
1. پاک ســازی زبــان: امــام فرمودنــد: یکــی از حقــوق زبــان، حــّق زبــان 

بازداشــتن و پــاک نمــودن آن از فحــش و زشــت گویی اســت.
ــی و  ــه نیک                                                     گوی ــادت دادن آن ب ــان، ع ــّق زب ــر ح ــان: دیگ ــازی زب 2. بهس

ــن اســت؛ ــه ســخن گفت ــه مؤدبان ــش ب وادار کردن
3. خــودداری از ســخنان بی مــورد و بی فایــده: ســومین حــّق زبــان، ســاکت 
نمــودن آن مگــر بــه مقــدار نیــاز و لــزوم و منفعــت دیــن و دنیــا، و بازداشــتن 
آن از حرف هــای زایــد کــه ســودش کــم و ضــررش محتمــل اســت، می باشــد. 
بنــای اســام بــر اعتــدال و میانــه روی اســت. اعتــدال در ســخن هــم پســندیده 
ــوخی  ــورد و ش ــرف بی م ــد از ح ــلمان بای ــن و مس ــرد مؤم ــت. ف ــام اس اس
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ــد.  ــا ضــررش بیشــتر اســت، خــودداری کن ــدارد ی ــه اصــًا ســود ن بی جــا ک
پــس ســخن خــوب درجــای عدالــت، خــوب و ضــروری اســت امــا غیــر آن 
ــد و  ــع می کن ــی هــم عمــر انســان را ضای ــی از اشــکال نیســت. زیاده گوی خال
ــد راه  ــی کــه تفکــر، می توان ــرد. درحال هــم مجــال فکــر کــردن را از او می گی

ســعادت را بــر انســان بــاز کنــد.
ــر شــمردن و ارزشــمندتر  ــر داشــتن، واالت ــارت اســت از برت ــان عب حــق زب
ــوق آن  ــر حق ــه اگ ــت ک ــد گف ــه زشــتی ها، و بای ــردن ب ــوده ک دانســتن آن از آل
ــرای انســان  ــد ب ــن عضــو کوچــک می توان ــه نحــو احســن رعایــت نشــود، ای ب
ــود آورد. ــه وج ــروی را ب ــوی و اخ ــل دنی ــل ح ــکات غیرقاب ــن مش بزرگ تری
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واکاوی حقوق فرزندان و کودکان در رساله امام سجاد
مهرناز گلی1
مرضیه اکاتی2

چکیده
حقــوق، مفهومــی عــام اســت کــه شــامل مجموعــه مقــررات، قواعــد 
و اصولــی می شــود کــه روابــط و مناســبات میــان اجتماعــات و افــراد 
ــن  ــی از جامع تری ــد. یک ــم می کن ــل تنظی ــو متقاب ــه نح ــه را ب جامع
ــردی و اجتماعــی رســاله حقــوق امــام  ــا حقــوق ف ــع در رابطــه ب مناب
ــه آن  ــاله ب ــن رس ــه ای ــی ک ــه حقوق ــد، از جمل ــجاد می باش س
می پــردازد حقــوق فرزنــدان می باشــد. ازایــن رو، پژوهــش حاضــر بــه 
روش توصیفــی- تحلیلــی و بــا رویکــرد قرآنــی- روایــی بــر آن اســت 
کــه بــا اســتفاده از آیــات قــرآن کریــم و روایــات بــه خصــوص روایــت 
مشــهور امــام ســجاد در رابطــه بــا حقــوق فرزنــدان و کــودکان، 
وظایــف و مســئولیت های والدیــن را در مقابــل فرزنــدان بررســی کنــد 
ــل از والدت، بعــد از والدت، در  ــف شــامل حقــوق قب ــن وظای کــه ای
دوران کودکــی، در هفــت ســال دوم زندگــی و دوران جوانــی می باشــد. 
ــام  و در انتهــا بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه: غنچــه نشــکفته ای بــه ن
کــودک کــه در اختیــار پــدر و مــادر گذاشــته شــده، نیــاز بــه محبــت 
ــن  ــن در تأمی ــم و تربیــت دارد. همان طــور کــه والدی ــت، تعلی و هدای
خــوراک و پوشــاک فرزنــدان تــالش می کننــد، نبایــد از روح و روان 
و قلــب و اندیشــه او غفلــت کننــد. فراهــم کــردن امکانــات آموزشــی، 
تعلیــم و تربیــت صحیــح، مجهــز ســاختن فرزنــد بــه آگاهی هــای الزم 

ــن می باشــد. ــی والدی ــف اصل از وظای
1. عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

2. دانشجوی كارشناسی ارشد، دانشکده علوم قرآنی زاهدان.
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ــاله  ــجاد، رس ــام س ــد، ام ــق فرزن ــوق، ح ــدی:  حق واژگان کلی
ــن. ــوق، والدی حق

1� مقدمه
ــده  ــادگار مان ــه ی ــجاد ب ــام س ــه از ام ــوا ک ــیار پرمحت ــع بس ــی از مناب یک
ــن رســاله،  ــام در ای ــه ام ــی ک اســت، رســاله الحقــوق آن حضــرت اســت. حقوق
ــردن  ــن ب ــض و از بی ــه نق ــدارد ک ــی ن ــه احکام ــار ب ــد، انحص ــدان پرداخته ان ب
آن هــا معصیــت و موجــب مجــازات اخــروی باشــد،  بلکــه حتــی در مــواردی کــه 
نقــض آن هــا بــه اجرایــی شــدن حــد و تعزیــر دنیــوی منتهــی می شــود، منحصــر 
نمی شــود، بلکــه رســاله حقــوق دربردارنــده وظایــف اخاقــی و اجتماعــی مؤمــن 
می باشــد. البتــه ایــن بــه آن معنــی نیســت کــه رســاله خالــی از تکالیــف فقهــی 
اســت. امــا بــر ایــن نکتــه تکیــه دارد کــه صبغــه غالــب رســاله فقهــی حقوقــی 

نیســت بلکــه اخاقــی- تربیتــی اســت. 
حقــوق و وظایــف اخاقــی مــورد نظــر رســاله به طــور پراکنــده در روایــات 
ــوط  ــان مضب ــردآوری و بی ــا گ ــه، ام ــرار گرفت ــورد بحــث ق ــان م دیگــر معصوم
ــاله  ــن رس ــت. ای ــابقه اس ــتقل بی س ــاله مس ــک رس ــوق در ی ــن حق ــب ای و مرت
دارای 51 حــق می باشــد. امــام ســجاد باظرافــت و دقــت بســیار زیــاد، تمــام 
مشــکات جامعــه را )اعــم از فــردی یــا اجتماعــی( گوشــزد کرده انــد. یکــی از 
ــای  ــن مکان ه ــواده از مهم تری ــود، خان ــرح می ش ــواده مط ــوق، در خان ــن حق ای
شــکوفایی اســتعدادهای فرزنــدان اســت و کوچک تریــن اجتمــاع انســانی اســت 
کــه روابــط اعضــای خانــواده در درجــه اول از پیونــد عاطفــی و خونی سرچشــمه 
می گیــرد و هریــک از اعضــا نقشــی دارنــد و ایــن نقش هــا تکالیــف و وظایفــی 
و حقوقــی را ایجــاد می کنــد. بــر اســاس دوطرفــه بــودن حــق و وظیفــه همچنــان 
کــه پــدر بــر گــردن فرزنــد حقــی اســت، فرزنــد نیــز حقــی بــر عهــده پــدر دارد، 
خــدای بــزرگ اگــر بــرای فرزنــد در قبــال والدیــن مســئولیتی قــرار داده اســت، 
 ــر ــه پیامب ــور ک ــته اســت، همان ط ــد نگذاش ــدون تعه ــز ب ــادر را نی ــدر و م پ
دربــاره کــودکان و خردســاالن بــه پــدر و مــادر آن هــا می فرماینــد: »بــه کــودکان 
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محبــت کنیــد و نســبت بــه آن هــا ترحــم نماییــد، وقتــی بــه آن هــا وعــده دادیــد 
وفــا نماییــد زیــرا آن هــا جــز اینکــه شــما را روزی دهنــده خــود می بیننــد تصــور 
ــوق  ــاه و فشــرده، حق ــه کوت ــک جمل ــرم در ی ــد.«1 رســول اک دیگــری ندارن
کــودکان را بــا تعبیــر محبــت و ترحــم بــه آن هــا فرمــوده اســت. ترحــم بــه یــک 

فــرد متضمــن اجــرا تمــام حقــوق و مزایــا دربــاره او می باشــد.
پژوهــش حاضــر در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه پــدر و مــادر در 
قبــال فرزندانشــان چــه حقوقــی دارنــد و ضــرورت رعایــت ایــن حقــوق کــدام 

اســت؟
ــا  ــدان تنه ــه فرزن ــد ک ــاره می فرماین ــت اش ــن واقعی ــه ای ــجاد ب ــام س ام
ــن  ــد کــه والدی ــادر هســتند و حــق و حقوقــی دارن ــدر و م ســرمایه وجــودی پ
موظــف بــه انجــام آن می باشــند از جملــه ایــن وظایــف در دوران کودکــی، شــیر 
دادن، بــازی، آمــوزش، محبــت و در دوران جوانــی، انتخــاب شــغل و مشــورت 
ــئولیت ها را  ــن مس ــن ای ــه والدی ــی ک ــد، در صورت ــره می باش ــا و غی در کاره
ــرای  ــکات ب ــا و مش ــیاری از گرفتاری ه ــث بس ــد باع ــام ندهن ــی انج ــه خوب ب
فرزندانشــان چــه در دوران کودکــی و چــه در سرنوشــت و آینــده آن هــا خواهنــد 

شــد.
نمونــه ای از تعالیــم تربیتی و اخـــاقی کـــه از امام چهارم به یــادگار مانده، 
در رســاله الحقــوق آمــده اســت کــه امــام طــی آن، وظایــف گـــوناگون انـــسان را 
چــه در پیشــگاه خــدا و چــه نســبت بــه خویشــتن و دیگــران، بیــان نموده اســت. 
هرچنــد دربـــاره حـــقوق از جنبه هــای مختلف قضایــی و جزایی در مـــکتب های 
مـــختلف حقوقــی بـــحث شـــده اســـت و افــراد برجســته ای از انســان ها راجــع 
بــه حـــقوق فـــردی و اجتماعــی ســخن گفتــه و کتــاب نوشــته اند، امــا می تــوان 
گفــت کــه دربــاره حقــوق فـــردی و اجـــتماعی و اخاقــی هم چــون رســاله ای 
کــه حضــرت امـــام زین العابدیــن ایــراد فـــرموده اند، بـــه این جامعیــت وجود 

2 ندارد.
1. من ال یحضره الفقیه، ج 3، ص 311.

21. حقوق از دیدگاه امام سجاد، ص 36.



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج443

و تــا جایــی کــه نگارنــده بررســی کــرده اســت پژوهشــی مســتقل در رابطــه با 
حقــوق فرزنــدان از دیــدگاه امــام ســجاد نگاشــته نشــده و در خــال برخــی 
ــاراتی  ــدان اش ــه فرزن ــبت ب ــن نس ــف والدی ــی از وظای ــی برخ ــه بررس ــب ب کت
شــده اســت از جملــه: حقــوق فرزنــدان در مکتــب اهل بیــت کــه بــه برخــی 
ــی از  ــه وظایف ــی  ک ــواده قرآن ــردازد. خان ــن می پ ــوق والدی ــف و حق از وظای
والدیــن را بیــان کــرده و بــه مراحلــی از تربیــت دینــی فرزنــدان پرداختــه اســت. 
ــد.  ــه شــرح رســاله حقــوق امــام ســجاد پرداخته ان و شــروح مختلفــی کــه ب
بــا توجــه بــه اینکــه مطالــب برخــی شــروح بــر رســاله تفاوت هایــی بــا همدیگــر 

داشــته اند ســعی شــده در ایــن پژوهــش از شــرح نراقــی اســتفاده گــردد.

2� مفهوم شناسی
 2-1- منشأ حقوق

 منشــأ حقــوق، روابــط اجتماعــی اســت کــه از زندگــی دســته جمعی و گروهــی 
سرچشــمه می گیــرد و پشــتوانه و ضمانــت اجــرای آن، ایمــان بــه آفریــدگار جهــان 
و دســتوراتش می باشــد. توضیــح مطلــب ایــن اســت کــه در زندگــی گروهــی کــه 
ضرورتــش بــر همــگان روشــن اســت، عنوان هایــی؛ ماننــد: دولــت و ملــت، پــدر و 
فرزنــد، زن و شــوهر، اســتاد و شــاگرد، بــزرگ و کوچــک بــه وجــود می آیــد و نــوع 
ارتبــاط انســان بــا غیــر خــود را مشــخص می ســازد؛ مثــًا نســبت بــه یکــی عنــوان 
ــد  ــدا می کن ــدی پی ــوان شــاگردی، فرزن ــه دیگــری عن ــدری و نســبت ب اســتادی، پ
و هــر عنوانــی منشــأ و ریشــه می شــود بــرای پیدایــش حقوقــی، البتــه سرچشــمه 
ــا و  ــه خــدای یکت ــان ب ــه ســخن دیگــر؛ پشــتوانه آن ایم ــوق و ب ــن حق ــی ای اصل
ــد  ــته باش ــتوانه را نداش ــن پش ــی ای ــر کس ــت و اگ ــعادت بخش اوس ــتورات س دس
حقــوق دیگــران در پیــش او مفهومــی نخواهــد داشــت. بــا ایــن بیــان، ســایر حقــوق 
نیــز بــه حقــوق خداونــد بازمی گــردد؛ زیــرا بــا ادای هــر حقــی، حــق خداونــد نیــز 
- کــه همــان اطاعــت از دســتورات او اســت – ادا می شــود. امــام ســجاد فرمــود: 

»حــق خداونــد اصــل اســت و حقــوق دیگــران از آن سرچشــمه می گیــرد«. 1
1. صاحبان حق در رساله حقوق امام سجاد، ص 6.
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2-2- حق
حــق، مفــرد حقــوق اســت، در اصــل بــه معنــای مطابقــت و موافقــت اســت 
و غالبــًا در مــواردی بــه کار مــی رود کــه نوعــی تطابــق و توافــق وجــود داشــته 
باشــد؛ مثــًا بــه اعتقــاد و ســخن مطابــق بــا واقــع و ســخنی کــه طبــق مقتضــای 
ــه معنــای  زمــان، مــکان و حــال باشــد حــق گفتــه می شــود.1 و نیــز در لغــت ب
ثبــوت مطابــق بــا واقــع 2 و مطابقــت و وقــوع شــی ء در محــل خــودش آمــده کــه 

ایــن معنــا در تمــام مصادیــق قابــل تطبیــق می باشــد.3 

3� حق فرزندان در روایت امام سجاد
ــا  ــل الدنی ــی عاج ــک ف ــاف الی ــک و مض ــه من ــم ان ــدک فتعل ــق ول ــا ح  و ام
بخیــره و شــره و انــک مســئول عمــا ولیتــه مــن االدب و الداللــه علــی ربــه و 
ــه  ــه فیــک و فــی نفســه فمثــاب علــی ذلــک و معاقب ــه علــی طاعت ــه ل المعون
ــا،  ــل الدنی ــی عاج ــه ف ــره علی ــن اث ــن بحس ــل المتزی ــره عم ــی ام ــل ف فاعم
المعــذر الــی ربــه فیمــا بینــک و بینــه بحســن القیــام علیــه و االخــذ لــه منــه و 

ــاهلل4  ــوه اال ب ال ق
ــو  ــه ت ــو و وابســته ب ــی او از ت ــه بدان ــن اســت ک ــدت ای ــا حــق فرزن و ام
ــو مســئولیت  ــو اســت و ت ــا ت ــر و شــرش ب ــا، و خی اســت در زندگــی دنی
ــر خــدای عزوجــل و  ــی او ب ــت و راهنمای سرپرســتی او را از حســن تربی
ــورد  ــو و در م ــورد ت ــدا در م ــرداری خ ــت و فرمان ب ــر طاع ــک او ب کم
خــودش بــه عهــده  داری. ســپس در صــورت انجــام ایــن مســئولیت، ثــواب 
ــه  ــاره او ب ــس درب ــوی، پ ــر می ش ــی، کیف ــورت کوتاه ــری و در ص می ب
گونــه ای نیــک عمــل کــن کــه خوبــی اثــر او در دنیــا مشــهود و در پیشــگاه 
خداونــد عــذری بیــن تــو و او باشــد بــه ســبب سرپرســتی خوبــی کــه از او 
کــردی و نتیجــه ای کــه از او گرفتــی و کمکــی جــز از ناحیــه خــدا نیســت.
ــم در  ــد ه ــردی مفی ــه ف ــود و اینک ــد خ ــب فرزن ــرورش مناس ــور پ ــه منظ ب

1. همان، ص 7.
2. التحقیق فی كلمات القرآن الکریم، ج 2، ص 262.

3. قاموس قرآن، ج 2، ص 158.
4. رساله حقوق امام سجاد، ص 311.
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خانــواده و هــم در جامعــه باشــد بایــد از همــان ابتــدای تولــد مــورد تربیــت قــرار 
گیــرد. بــا توجــه بــه روایــت امــام ســجاد پــدر و مــادر نســبت بــه فرزنــدان 
ــه  ــد ک ــردن دارن ــر گ ــئولیت هایی ب ــنین مس ــه س ــا و هم ــه زمینه ه ــود در هم خ

نبایــد در ایــن امــر مهــم کوتاهــی کننــد.

4� وظایف والدین نسبت به فرزندان
ــد و  ــد از توحی ــت بع ــاظ اهمی ــن از لح ــوق والدی ــیاری حق ــات بس  در آی
ــاه و بالوالدیــن  یکتاپرســتی قــرار گرفتــه اســت: »و قضــی ربــک اال تعبــدوا اال ای
ــا تقــل لهمــا اف و ال  ــر احدهمــا او کاهمــا ف ــدک الکب ــا یبلغــن عن احســانا ام
تنهرهمــا و قــل لهمــا قــوال کریــم«؛1 »پــروردگارت حکــم قطعــی کــرده کــه غیــر 
او را نپرســتید و بــه والدیــن احســان کنیــد، و اگــر یکــی از آن دو در حیــات تــو 
بــه حــد پیــری رســید، و یــا هــر دوی آنــان ســالخورده گشــتند زنهــار کلمــه ای کــه 
رنجیده خاطــر شــوند مگــو و کمتریــن آزار بــه آن هــا مرســان و بــا ایشــان بــه اکــرام 
و احتــرام ســخن بگــو«. کــه ایــن نشــان دهنــده جایــگاه و حقــوق واالی پــدر و 
مــادر در اســام اســت؛ بــا ایــن وجود اســام از حقــوق فرزنــدان و وظایــف پدر و 
مــادر نســبت بــه آن هــا غفلــت نکــرده و در ضمــن آیــات و روایــات گوناگونــی به 
ایــن امــر مهــم پرداختــه اســت. والدیــن، برحســب نظــام طبیعــت، عامــل مؤثــر بــه 
فعلیــت رســیدن قوه هــا و اســتعدادها در نطفــه، جنیــن و وجــود طفــل هســتند. در 
ایــن میــان، نقــش مــادر بــه مراتــب مهم تــر از نقــش پــدر اســت او ماه هــا طفــل را 
در رحــم بــا شــیره جانــش و بعــد از تولــد، ماه هــا از مجــرای ســینه اش کــه کانــون 

عواطــف پــاک و جایــگاه قلــب پرمهــر اوســت پــرورش می دهــد.2
ــه روایــت امــام ســجاد همــه دوران زندگــی کــودک حتــی  ــا توجــه ب  ب
قبــل از تولــد نیــز در شــخصیت او اثرگــذار خواهــد بــود بــه همیــن دلیــل بایــد 
پــدر قبــل از ازدواج و پیونــد زناشــویی در انتخــاب همســر دقــت نمایــد و بــه 

فکــر تربیــت و آینــده فرزندانــش باشــد.
1. سوره اسراء، آیه 23.

2. خانواده در قرآن، ص 210.



47 واکاوي حقوق فرزندان و کودکان در رساله امام سجاد

4-1- حقوق فرزندان قبل از والدت
ــد  ــاک، مراقبت هایــی را قبــل از تول ــی پ ــرای داشــتن فرزندان  دیــن اســام ب
فرزنــد مــورد توجــه قــرار داده اســت کــه خداونــد در آیــه ذیــل بــه ایــن امــر 
ــد شــود: »و  ــح متول ــد از راه درســت و صحی ــد بای ــه فرزن ــد ک اشــاره می فرماین
مــن آیاتــه ان خلــق لکــم مــن انفســکم ازواجــا لتســکنوا الی هــا و جعــل بینکــم 
ــات او  ــوم یتفکــرون«؛1 »و یکــی از آی ــات لق ــک الی ــی ذل ــه ان ف ــوده و رحم م
ایــن اســت کــه بــرای شــما از خــود شــما همســرانی خلــق کــرد تــا بــه ســوی 
آنــان میــل کنیــد و آرامــش گیریــد و بیــن شــما مــودت و رحمــت قــرار داد و در 

ــد«. ــرای مردمــی کــه تفکــر کنن همیــن آیت هــا هســت ب
ــن کــرده کــه  ــی معی ــز حقوق ــل از والدت نی ــرای کــودکان قب ــن اســام ب دی

ــارت اســت از: عب
4-1-1- پدر و مادر شایسته

ــواده  ــا ژرف اندیشــی، خان ــد ب ــن بای ــه زوجی ــرده اســت ک ــد ک  اســام تأکی
ــاره  ــرم دراین ب ــر اک ــازند. پیامب ــی بس ــای دین ــاس آموزه ه ــر اس ــش را ب خوی
می فرماینــد: »انظــروا فــی ای شــیء تضــع ولــدک فــان العــرق دســاس«2 »متوجــه 
ــاق  ــرا اخ ــد، زی ــتقر می کنی ــی مس ــه محل ــود را در چ ــه خ ــه نطف ــید ک باش
ــم  ــرآن کری ــل می شــود و در ق ــدان منتق ــه فرزن ــت ب ــون وراث ــق قان ــن طب والدی
ایــن امــر مشــهود اســت«؛ »و امــا الجــدار فــکان للغامیــن یتیمیــن فــی المدینــه 
و کان تحتــه کنــز لهمــا و کان ابوهمــا صالحــا فــاراد ربــک ان یبلغــا اشــدهما و 
یســتخرجا کنزهمــا رحمــه مــن ربــک«؛3 »امــا دیــوار از دو پســر یتیــم ایــن شــهر 
ــود،  ــردی شایســته ب ــود، و پدرشــان م ــر آن ب ــال ایشــان زی ــود و گنجــی از م ب
ــرون  ــش بی ــج خوی ــش رســند و گن ــه رشــد خوی ــه ب ــروردگارت خواســت ک پ
آرنــد، رحمتــی بــود از پــروردگارت، و مــن ایــن کار را از پیــش خــود نکــردم، 

1. سوره روم، آیه 21.
2. كنــز العمــال فــی ســنن االقــوال و االفعــال، ج 3، ص 443؛ شــرح نهج البالغــه ابــن ابــی الحدیــد، ج 12، ص 

118؛ تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، ج 13، ص 324.
3. سوره كهف، آیه 82.
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چنیــن اســت توضیــح آن چیزهــا کــه بــر آن توانایــی شــکیبایی آن را نداشــتی«. 
ــال رســول اهلل: ایاکــم و خضــراء الدمــن«.  ــده: »ق ــات آم ــن در روای همچنی
ــی  ــناء ف ــراه الحس ــال: »الم ــن؟« ق ــراء الدم ــا خض ــول                                         اهلل و م ــا رس ــل: »ی قی
منبــت الســوء«؛1 »پیامبــر اکــرم فرمــود: »بپرهیزیــد از گیــاه ســبز و 
ــن  ــراء دم ــور از خض ــیدند: »منظ ــد«. پرس ــه گاه می روی ــه در مزبل ــادابی ک ش
چیســت؟« فرمودنــد: »زن زیبایــی اســت کــه در یــک خانــواده بی تربیــت بــار 
ــون  ــد کان ــت و می خواه ــویی اس ــتانه زناش ــه در آس ــی ک ــد«. کس ــده باش آم
ــر  ــا در فک ــد تنه ــد نبای ــاب کن ــده اش را انتخ ــر آین ــی همس ــی یعن خانوادگ
پیــدا کــردن دوشــیزه ای باشــد کــه از میــان تمــام مزایــا، فقــط زیبایــی داشــته 
ــود  ــر، وج ــک نظ ــت. از ی ــی اس ــی و خانوادگ ــای اخاق ــد مزای ــد و فاق باش
ــربتی  ــا ش ــوراک ی ــی خ ــه آدم ــرد ک ــبیه ک ــی تش ــه ظرف ــوان ب ــادر را می ت م
را در آن می گــذارد، بدیهــی اســت کــه هرچــه ظــرف پاکیزه تــر باشــد، 
مظــروف هــم گواراتــر خواهــد بــود. و همچنیــن ازدواج بــا پــاره ای از زنــان 
در اســام مکــروه و ناپســند معرفــی شــده اســت کــه یکــی از علــل کراهــت از 
پیونــد جنســی بــا ایــن چنیــن زنــان مســلمان اســت کــه ممکــن اســت فرزنــد 

ــد. ــل نیای ــه عم ــان ب ــری از آن ــته و تربیت پذی ــد و شایس برومن
ــا  ــاء و ولده ــا ب ــان صحبت ه ــاء ف ــج الحمت ــم و تزوی ــی: »ایاک ــال عل ق
ضیــاع«2 امــام علــی فرمودنــد: »بپرهیزیــد از زناشــویی بــا زن کم عقــل و احمق، 
ــا او، خــود یــک نــوع بــا اســت و از  زیــرا به طــور حتــم معاشــرت و آمیــزش ب

ــت اســت«. ــل تربی ــع شــدنی و غیرقاب ــز ضای ــه اوالد او نی ــر این ک ــن مهم ت ای
پــس بــا توجــه بــه ایــن روایــات و آیــات قبــل از هــر چیــز بایــد بــه دنبــال 
ــت  ــر نیس ــوان همس ــه عن ــط ب ــود فق ــاب می ش ــه انتخ ــری ک ــود، همس ــن ب ای
بلکــه قــرار اســت در جایــگاه مــادر و تربیــت کننــده فرزندتــان قــرار گیــرد و بــا 
توجــه بــه ایــن شــرایط بایــد انتخــاب شــود. و ایــن انتخــاب می توانــد یکــی از 

ــان باشــد. ــی فرزندت ــای زندگ ــن رویداده مهم تری
1. بحاراالنوار، ج 100، ص 232؛ مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج 20، ص 22.

2. كافی، ج 10، ص 650.
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4-1-2- حق حیات و زندگی جنین
 یکــی از مهم تریــن هدف هــای ازدواج بــه وجــود آمــدن نســل آینــده اســت 
ــده  ــودی زن ــوان موج ــه عن ــود ب ــده می ش ــن روح دمی ــه در جنی ــی ک و از موقع
خداونــد بــه او حــق زندگــی داده اســت. قــرآن رفتــار افــرادی را کــه بخواهنــد 
او را از ایــن حــق محــروم کننــد، جنایــت می دانــد و بــرای آن مجــازات معیــن 
ــه  ــه هیچ وج ــن ب ــن والدی ــکیل جنی ــه و تش ــاد نطف ــس از انعق ــت. »پ ــرده اس ک
حــق نفــی و یــا ســقط آن را ندارنــد، آن هــا بــر اســاس بینــش اســامی موظفنــد 
ــی از  ــس یک ــند.1 پ ــب او باش ــد و مراق ــی بپذیرن ــت اله ــوان امان ــه عن او را ب
حقوقــی کــه خداونــد بــرای فرزنــد قائــل شــده، همیــن حــق حیــات اســت کــه 
ایــن حــق عظیــم را قــرآن در جامعــه بشــری بــه شــکل ســزاوار بــرای فرزنــد، 

ــد.2 ــرح می کن ــد از آن مط ــد و بع ــل از تول قب
همان طــور کــه در آیــات قــرآن می فرماینــد: »و ال تقتلــوا اوالدکــم مــن امــاق 
نحــن نرزقکــم و ایاهــم«؛3 »و فرزندانتــان را از تــرس فقــر نکشــید، مــا شــما و 

ــم«. ــا را روزی می دهی آن ه
ایــن حــق از حقوقــی اســت کــه اســام در مــورد آن بســیار تأکیــد کرده اســت 
ــه  چــون از جملــه حقوقــی اســت کــه در دوران جاهلیــت پایمــال می شــده و ب

راحتــی کــودکان و نــوزادان را زنــده بــه گــور می کردنــد.
4-1-3- تأثیر تغذیه و حالت های روحی و روانی مادر در بارداری

 از حقــوق فرزنــدان بــر پــدر و مــادر تغذیــه مناســب او می باشــد. امــروزه تأثیــر 
ــا  ــل ناقص الخلقه ه ــی از عوام ــد و یک ــکار نمی کن ــی ان ــودک کس ــا را در ک غذاه
را در ســوءتغذیه و کمبــود ویتامین هــا می داننــد کــه بعضــی از پــدران و مــادران، 
آگاهانــه یــا ناآگاهانــه در ایــن دوران آن را نادیــده می گیرنــد و باعــث بدبختــی و 
گرفتــاری فرزنــد خــود می شــوند کــه پیامدهــای بــدی را در پــی خواهد داشــت.4 و 

1. خانواده و تربیت كودک، ص 81.
2. الطفل فی ضوء القرآن و السنه و االدب، ص 23.

3. سوره انعام، آیه 151.
4. مسائل ازدواج و حقوق خانواده، ص 77.
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همچنیــن یــک خانــم بــاردار کــه آرامــش کامــل روانــی و بــا تغذیــه خــوب زندگی 
می کنــد تنــی ســالم و روانــی پــاک خواهــد داشــت، در نتیجــه جنینــی هــم کــه 
ــد  ــه رش ــب ب ــه مناس ــل و تغذی ــش کام ــد، در آرام ــی می کن ــم او زندگ در رح
خویــش ادامــه خواهــد داد. پــرورش در یــک چنیــن جایــگاه ســالم و امنــی بــدون 
شــک در شــخصیت جســمانی و روانــی جنیــن تأثیــر بســزایی خواهــد داشــت.1 
ــذارد،  ــر می گ ــودک اث ــه های او در ک ــد اندیش ــه می دان ــادری ک ــور م و همین ط
ــن  ــا ای ــادر تنه ــه م ــس وظیف ــری می بخشــد؛ پ ــی بیش ت ــای خــود را تعال بینش ه
ــای  ــا عبارت ه ــد، این ه ــیر ده ــه را ش ــدا بچ ــام خ ــو و ن ــا وض ــه ب ــت ک نیس
مطلــوب ظاهــری اســت، ولــی دیــن از مــادر می خواهــد کــه اندیشــه های خــود 
را نیــز مواظــب باشــد بنابرایــن مســئولیت مــادران نســبت بــه فرزندانشــان در ســی 

مــاه بــارداری و شــیردهی بســیار بیشــتر از پــدران اســت. 2
4-2- حقوق فرزندان بعد از والدت

 قــرآن کریــم و روایــات بعــد از بــه دنیــا آمــدن فرزنــدان نیــز حقوقــی را بــر 
عهــده پــدر و مــادران قــرار داده اســت کــه عبارت انــد از:

4-2-1- گفتن اذان و اقامه در گوش فرزند
 یکــی از مســتحباتی کــه پیامبــر گرامــی اســام و معصومینبــدان ســفارش 
ــوش  ــان در گ ــد نوزادش ــس از تول ــادر پ ــدر و م ــه پ ــت ک ــن اس ــد ای فرموده ان
راســت او اذان و در گــوش چپــش اقامــه بگوینــد کــه ایــن عمــل آثــار روحــی 
ــادر  ــدر و م ــوق پ ــه حق ــه از جمل ــد داشــت ک ــوزاد خواه ــدی در ن بســیار مفی
بــر فرزنــد خــود ایــن اســت کــه نــدای توحیــد و رســالت را در گــوش فرزنــد 
خــود منعکــس کننــد. بــه رغــم تصــور عامیانــه، کــه انســان در کودکــی چیــزی 
ــد، روانشناســی جدیــد ثابــت کــرده اســت روح کــودک در شــش ســال  نمی یاب
اول زندگــی بســیار گیراتــر، حســاس تر و نقش پذیرتــر از دوره هــای دیگــر 

زندگــی اســت.3

1. روان شناسی كودک، ص 223.
2. زن در آینه جالل و جمال، ص 137.

3. حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت، ص 42.
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4-2-2- شیر دادن به فرزندان و تأثیر آن در شخصیت فرزند
ــت.  ــد او اس ــس از تول ــودک پ ــرای ک ــذا ب ــب ترین غ ــادر مناس ــیر م  ش
ــر  ــد ب ــه خداون ــادر یکــی از مســئولیت هایی اســت ک ــا شــیر م ــوزاد ب ــه ن تغذی
ــات الزم را  ــه امکان ــز موظــف نمــوده ک ــدران را نی ــادران گذاشــته و پ ــده م عه
ــادر از شــیر  ــودن م ــد و در صــورت معــذور ب ــادر شــیرده فراهــم نمای ــرای م ب
ــادران را از  ــدران و م ــد. و پ ــاب نمای ــد انتخ ــرای فرزن ــه ای ب ــد، دای دادن فرزن
ــوده  ــی فرم ــورد نه ــن م ــودکان در ای ــه ک ــرر ب ــیب و ض ــه آس ــاندن هرگون رس
اســت.1 هرچنــد امــروزه در صــورت نبــودن شــیر مــادر از شــیر خشــک اســتفاده 
می شــود، ایــن توصیــه تأثیــر تغذیــه اولیــه را بــر همــه ابعــاد شــخصیت کــودکان 
نشــان می دهــد. البتــه متخصصــان علــوم تجربــی تاکنــون فقــط تأثیــر جســمانی 
و عاطفــی تغذیــه نــوزاد از شــیر مــادر را بــا تحقیقاتــی ثابــت کرده انــد.2 خداونــد 
ــدات  ــد: »و الوال ــد می فرماین ــیردهی فرزن ــدت ش ــورد م ــم در م ــرآن کری در ق
یرضعــن اوالدهــن حولیــن کاملیــن لمــن اراد ان یتــم الرضاعــه و علــی المولــود 
ــادران،  ــه رزقهــن و کســوتهن بالمعــروف ال تکلــف نفــس اال وســعها...« ؛3 »م ل
ــرای کســی کــه می خواهــد  ــد، ب ــدان خویــش را دو ســال تمــام شــیر دهن فرزن
ــه  ــا را ب ــاک آن ه ــوراک و پوش ــد خ ــب فرزن ــد و صاح ــل کن ــیر دادن را کام ش

ــود«.  ــف نمی ش ــش مکل ــش از توان ــس بی ــت هیچ ک ــده دار اس ــتگی عه شایس
ــه  ــد، ب ــب فرزن ــه صاح ــد و ن ــان نبین ــش زی ــبب طفل ــه س ــادری ب ــچ م هی
ســبب فرزنــدش، وارث نیــز ماننــد ایــن را بــر عهــده دارد اگــر پــدر و مــادر بــه 
رضایــت و مشــورت هــم خواســتند طفــل را از شــیر بگیرنــد گناهــی بــر آنــان 
نیســت و اگــر خواســتید بــرای فرزنــدان خــود دایــه بگیریــد، اگــر فــردی را کــه 
در نظــر می گیریــد بــه شایســتگی بــه او حقــی بدهیــد گناهــی بــر شــما نیســت، 
از خــدا بترســید و بدانیــد کــه خــدا بینــای اعمــال شــما اســت. در تفســیر ایــن 
ضاَعــَة"، داللــت دارد بــر اینکــه:  آیــه گفتــه شــده: جملــه" لَِمــْن أَراَد أَْن یتـِـمَّ الرَّ

1. خانواده قرآنی، ص 114.
2. تغذیه با شیر مادر، ص 55.

3. سوره بقره، آیه 233.
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حضانــت )کودکــی را در دامــن پروریــدن( و شــیر دادن حــق مــادر طــاق داده 
شــده، و موکــول بــه اختیــار او اســت، اگــر خواســت می توانــد کودکــش را شــیر 
دهــد و در دامــن بپــرورد، و اگــر نخواســت می توانــد از ایــن کار امتنــاع بــورزد، 
و همچنیــن رســاندن مــدت دو ســال را بــه آخــر، حــق اوســت، اگــر خواســت 
می توانــد دو ســال کامــل شــیر دهــد، و اگــر نخواســت می توانــد مقــداری از دو 
ســال را شــیر داده، از تکمیــل آن خــودداری کنــد.1 در روایــات نیــز بــه حدیــث 
ــص  ــهرافما نق ــرون ش ــد عش ــاع واح ــود: »الرض ــاره می ش ــادق اش ــام ص ام
فهــو جــور علــی الصبــی«2 و همچنیــن امــام صــادق بــه نقــل از امیرمؤمنــان 
فرمودنــد: »مــا مــن لبــن رضــع بــه الصبــی اعظــم برکــه علیــه مــن لبــن امــه«؛3 

ــر از شــیر مــادرش نیســت«. ــوزاد بابرکت ت ــه ن ــرای تغذی »هیــچ شــیری ب
ــن  ــد دارد، والدی ــی در جســم و جــان فرزن ــر فراوان دوران شــیرخوارگی تأثی
ــخصیت و  ــن دوره در ش ــرا ای ــد زی ــن دوره را بنماین ــات ای ــد مراع موظف ان
ــام  ــت ام ــر بســزایی دارد، همان طــور کــه در روای ــدان تأثی ــی فرزن حــاالت روان
ســجاد از رســاندن هرگونــه آســیب بــه فرزنــدان منــع شــده اســت و یکــی 
از حقــوق والدیــن نســبت بــه فرزندانشــان تغذیــه او بعــد از والدتــش می باشــد.

4-2-3- نام نیک نهادن بر فرزند
 از دیگــر مســئولیت هایی کــه در آغــاز تولــد بایــد مــورد توجــه پــدر و مــادر 
قــرار داشــته باشــد انتخــاب نــام نیــک بــرای فرزنــدان اســت و انتخــاب نــام بایــد 
بــا دقــت زیــادی صــورت گیــرد. همان طــور کــه ابــن عبــاس از پیامبــر نقــل 
ــد ان یحســن اســمه و یحســن  ــی الوال ــد عل ــد: »حــق الول ــه فرمودن ــد ک می کن
ادبــه«؛4 حــق فرزنــد بــر پــدر آن اســت کــه نــام خوبــی بــر او بنهــد و بــه بهتریــن 
شــکل تربیتــش نمایــد. داشــتن نــام نیــک یکــی از حقــوق مســلم فرزنــد اســت 
ــام خــوب و نیکــو عــاوه  ــه آن اشــاره دارد و اینکــه ن ــات بســیاری ب کــه روای

1. تفسیر المیزان، ج 2، ص 361.
2. روضه المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه، ج 8، ص 554.

3. وسائل الشیعه، ج 21، ص 452؛ مستدرک الوسائل، ج 15، ص 175.
4. كنزالعمال، ج 16، ص 477؛ نهج الفصاحه، ص 447.
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ــه و  ــودک دارد، هدی ــخصیت ک ــزایی در ش ــر بس ــی تأثی ــر روان ــه ازنظ ــر اینک ب
ــن  ــل دی ــن دلی ــه ای ــت. 1 ب ــه اس ــرای او و جامع ــدگار ب ــو و مان ــی نیک اوصاف
ــان  ــام نیکــو بــرای آن ــد فرزندانتــان ن ــه والدیــن می گویــد پیــش از تول اســام ب
انتخــاب کنیــد؛ چنانکــه حضــرت علــی می فرماینــد: »ســموا اوالدکــم قبــان 
یولــدوا...«؛2 نــام فرزندانتــان را پیــش از بــه دنیــا آمدنشــان انتخــاب کنیــد؛ زیــرا 
ــد کــرد کــه چــرا  ــراض خواهن بچه هــای ســقط شــده شــما در روز قیامــت اعت
ــدر  ــوب آن ق ــته و خ ــی شایس ــاب نام ــد. انتخ ــاب نکردی ــی انتخ ــا نام ــرای م ب
اهمیــت دارد کــه حضــرت علــی آن را اولیــن احســان پــدر در حــق فرزنــدش 
می دانــد: »اول مــا یبــر الرجــل ولــده ان یســمیه باســم حســن فلیحســن احدکــم 

اســم والــده« 3
4-3- حقوق فرزندان در دوران کودکی و خردسالی

 مســئولیت پــدر و مــادر نســبت بــه فرزندانشــان قبــل از تولــد و بعــد از آن 
بــه پایــان نمی رســد بلکــه مســئولیت و وظیفــه اصلــی آن هــا بعــد از آن شــروع 
ــد ســید  و حتــی ســخت تر هــم می شــود. رســول خــدا فرمــوده اســت: »الول
 ــر ــر پیامب ــنین«؛4 از نظ ــبع س ــر س ــنین، و وزی ــبع س ــد س ــنین، و عب ــبع س س
مراحــل رشــد انســان بــه ســه دوره ســیادت، اطاعــت و وزارت تقســیم می شــود. 
کــه بــا توجــه بــه ســخن امــام ســجاد در رابطــه بــا حــق فرزنــد و همچنیــن 
حــق خردســال، حقــوق فرزنــدان را در ایــن دوره از زندگیشــان مــورد بازبینــی 
قــرار می دهیــم. »و امــا حــق الصغیــر فرحمتــه و تثقیفــه و تعلیمــه و العفــو عنــه 
و الســتر علیــه و الرفــق بــه و المعونــه لــه و الســتر علــی جرائــر حداثــت فانــه 
ســبب للتوبــه و المــداراه لــه و تــرک ممــا حکتــه فــان ذلــک ادنــی لرشــده«؛ و 
ــه او، پــرورش و آمــوزش وی و گذشــت و  امــا حــق کــودک، مهــر ورزیــدن ب
ــه او اســت،  ــردن ب ــه وی و نرمــش و کمــک ک پرده پوشــی از خطاهــای کودکان

1. حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت، ص 49.
2. جواهر الکالم، ج 31، ص 255؛ الوافی، ج 23، ص 1321.

3. وسائل الشیعه، ج 21، ص 389.
4. مکارم االخالق، ص 223.
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ــن راه  ــز کوتاه تری ــردن او نی ــک نک ــدارا و تحری ــت و م ــه اس ــبب توب ــرا س زی
بــرای رشــد او اســت.1

ــایی  ــم و نارس ــی جس ــت ناتوان ــه عل ــی ب ــال اول زندگ ــت س ــل در هف  طف
فکــر مــورد کمــال عطوفــت و ترحــم اســت. او بــر پــدر و مــادر خــود آقایــی 
ــه  ــته های او جام ــه خواس ــت ب ــت و رحم ــادر از روی رأف ــدر و م ــد. پ می کن
ــد  ــت می کنن ــد و مراقب ــت می نماین ــای وی اطاع ــند و از گفته ه ــل می پوش عم
کــه حتی المقــدور آزرده خاطــر نشــود بــه ایــن جهــت رســول اکــرم فرمــوده 

ــی دارد. ــیادت و آقای ــالگی اول س ــل در هفت س ــت: طف اس
4-3-1- بازی با فرزندان

ــد  ــودک رش ــدون آن ک ــودک اســت و ب ــرای ک ــی ب ــاز طبیع ــک نی ــازی ی  ب
ســالم نخواهــد داشــت. کودکــی کــه بــه بــازی عاقــه ای نداشــته باشــد تقریبــًا 
ــی  ــک، حت ــزرگ و کوچ ــم از ب ــان ها اع ــه انس ــود. هم ــوب می ش ــار محس بیم
ــه  ــش ب ــته اند و کم وبی ــازی داش ــه ب ــل ب ــی تمای ــا در دوران کودک ــا و اولی انبی
ــی  ــای طبیع ــازی، از نیازه ــه ب ــی از آن اســت ک ــن حاک ــد و ای ــازی پرداخته ان ب
ــز  ــودکان بســیار ســرور انگی ــرای ک ــه ب ــر این ک ــازی عــاوه ب انســان اســت.2 ب
ــز  ــان نی ــف آن ــف عواط ــتعدادها و تلطی ــد اس ــه رش ــت، مای ــاط بخش اس و نش
ــه قاعــده و ســالم باشــد می توانــد تفکــر کــودک را  ــازی اگــر ب خواهــد شــد، ب
رشــد دهــد. 3 پیشــوایان دینــی مــا در زندگــی خــود بــه ایــن نیــاز طبیعی کــودکان 
ــد  ــرکت می کردن ــا ش ــا آن ه ــازی ب ــز در ب ــود نی ــته اند و خ ــی داش ــه کاف توج
ــده  ــن کان عن ــد: »م ــه فرمودن ــل شــده اســت ک ــر نق ــه از پیامب ــور ک همان ط
ــا وی کودکانــه  ــه«؛4 هــر کــس کودکــی داشــته باشــد بایــد ب صبــی فلیتصــاب ل
ــازی کــودکان در  ــاره اهمیــت ب ــام صــادق درب ــن ام ــد. و هم چنی ــار نمای رفت
هفــت ســال اول زندگــی می فرماینــد: »دع ابنــک یلعــب ســبع ســنین و یــودب 

1. رساله حقوق امام سجاد، ص 524.
2. سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت، ج 1، ص 114.

3. حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت، ص 72.
4. روضــه المتقیــن فــی شــرح مــن ال یحضــره الفقیــه، ج 8، ص 599؛ منهــاج البراعــه فــی شــرح نهج البالغــه، 

ج 13، ص 126.
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ســبع ســنین«؛1 »فرزنــدت را تــا هفــت ســال رهــا بگــذار تــا بــازی کنــد و هفــت 
ــم ده و تربیــت کــن«. ســال دوم او را تعلی

ــازی کــودکان اهمیــت قائــل شــود، عــاوه براینکــه بــه  ــه ب بنابرایــن، اگــر ب
نیــاز طبیعــی آن هــا پاســخ داده می شــود، بســیاری از مشــکات روانــی – عاطفــی 
ــن  ــا، والدی ــن روایت ه ــه ای ــا توجــه ب ــس ب ــد شــد. پ ــز حــل خواه ــودک نی ک
وظیفــه دارنــد شــرایطی مناســب بــرای بــازی کــودکان فراهــم نمــوده و گاهــی در 
بازی هــای کــودکان خــود شــریک شــوند و خــود را در ســطح کــودکان پاییــن 
آورنــد، تــا لطمــه ای بــه روح و روان آن هــا وارد نشــود و حــق فرزنــدان بــا توجــه 

بــه روایــت امــام ســجاد ادا گــردد.
4-3-2- محبت به فرزندان

 وظیفــه پــدر و مــادر تنهــا تأمیــن غــذا و لبــاس و بهداشــت کــودک نیســت، 
ــش  ــا آب حیات بخ ــان ب ــای آن ــه دل ه ــردن مزرع ــاری ک ــر از آن آبی ــه فرات بلک
محبــت و عطوفــت اســت. محبــت و دوســت داشــتن، خواســته طبیعــی 
ــو  ــه در پرت ــد ک ــش می طلب ــرم و اطمینان بخ ــون گ ــرا او کان ــت، زی ــودک اس ک
ــد  ــدا کن ــه پی ــاخته و پرداخت ــخصیتی س ــردد و ش ــکوفا گ ــتعدادهایش ش آن اس
ــن رو،  ــردد. ازای ــنا گ ــت آش ــه و صمیمی ــت و عاطف ــه محب ــای پرجاذب ــا دنی و ب
نــوازش والدیــن بــه کــودک جرئــت و شــجاعت و اعتمــاد بــه نفــس می بخشــد 
و روحیــه او را در برابــر مشــکات قــوی می ســازد. او بامحبــت آرام و شــاداب 
می شــود. کمبــود و یــا فقــدان محبــت زمینه ســاز بســیاری از بیماری هــای 

ــودک اســت.2 ــی و جســمی ک روان
4-3-2-1- ابراز و اظهار محبت

 یکــی از نــکات مهــم در مســأله محبــت بــه کــودکان ایــن اســت کــه تنهــا 
ــد  ــد خواه ــر و مفی ــی مؤث ــت وقت ــرا محب ــا نشــود؛ زی ــی اکتف ــت درون ــه محب ب
ــه اصــل  ــه خــود آگاه شــود؛ وگرن ــراز گــردد و کــودک از محبــت ب ــود کــه اب ب
ــرای  ــه ب ــد، ن ــد باش ــد مفی ــده می توان ــت کنن ــرای محب ــا ب ــتن تنه ــت داش محب

1. من ال یحضره الفقیه، ج 3، ص 493.
2. حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت، ص 60.



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج563

محبــت شــده. ابــراز محبــت نکتــه ای اســت کــه ائمــه اصحــاب خــود را بــه 
آن ســفارش کرده انــد.1 امــام صــادق فرمــود: »ان اهلل عزوجــل یرحــم الرجــل 
ــتی  ــت و دوس ــدت محب ــر ش ــه خاط ــرد را ب ــد م ــده«؛2 خداون ــه لول ــده حب لش

ــد. ــرار می ده ــش ق ــت خوی ــف و رحم ــورد لط ــدش، م فرزن
4-3-2-2- اعتدال در محبت

 خــروج از حالــت اعتــدال در هــر کاری ناپســند اســت. در اســام نیــز افــراط 
ــای جاهــل دانســته شــده اســت.  ــوم و از ویژگی ه ــر کاری مذم ــط در ه و تفری
امــام علــی می فرماینــد: »ال تــری الجاهــل امــا مفرطــا او مفرطــا«؛  3»نادانــی 
ــد  ــه بای ــدان جــا ک ــا ب ــر کشــاند و ی ــدازه فرات ــه کاری را از ان ــی جــز ک را نبین
نرســاند«. محبــت نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت؛ آثــار منفــی محبــت بیــش 
 ــام صــادق ــد. ام ــود می باش ــی کمب ــار منف ــر از آث ــودک بیش ت ــه ک ــد ب از ح
ــن  ــراط«؛ 4 بدتری ــی االف ــر ال ــاء مــن دعــاه آلب ــد: » شــر االب ــاره می فرماین دراین ب

پــدران، کســانیند کــه نیکــی بــه فرزنــدان، آنــان را بــه افــراط بکشــد.
 بــا توجــه بــه روایــت امــام ســجاد در رابطــه بــا فرزنــدان و خردســاالن 
ــژه  ــه اوالد خــود توجــه وی ــدن ب ــت و مهرورزی ــه محب ــد نســبت ب ــن بای والدی
داشــته باشــند و از حــد اعتــدال نیــز خــارج نشــوند کــه ایــن محبــت و عشــق بــه 
فرزنــدان و کــودکان تأثیــرات فراوانــی در روح و روان کــودکان و در سرنوشــت و 
آینــده آن هــا می گــذارد و محبتــی باعــث رشــد و شــکوفایی فرزنــدان می شــود 
کــه معتــدل، راســتین و متناســب بــا ســن و ســال، وضــع و حــال فرزنــدان باشــد.

4-3-3- رعایت عدالت و مساوات بین فرزندان
 یکــی دیگــر از وظایــف پــدران و مــادران رعایــت عدالــت و مســاوات بیــن 
ــدان  ــر فرزن ــدی را ب ــا فرزن ــر ی ــر دخت ــر را ب ــچ گاه پس ــت؛ و هی ــدان اس فرزن
ــورد مهــر و  ــش از همــه م ــا، یکــی را بی ــزد بچه ه ــا ن ــد و ی ــدم ندارن دیگــر مق

1. سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت، ج 1، ص 93.
2. ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص 201.

3. نهج البالغه، حکمت 70، ص 371.
4. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 320.
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محبــت و نــوازش قــرار ندهــد. اگــر می بوســند، تمــام بچه هــا را ببوســند، اگــر 
ســوغاتی می خرنــد بــرای همــه بچه هــا بخرنــد. بدیهــی اســت کــه پــدر و مــادر 
ــان  ــا از آن ــاد بچه ه ــد و اعتم ــره نمی مانن ــا بی به ــن تبعیض ه ــخ ای ــره تل از ثم
ــا دســت خــود آتــش حســادت، دشــمنی و  ســلب می شــود، عــاوه بــر ایــن، ب
کینه تــوزی را بیــن فرزندانشــان شــعله ور می ســازند، البتــه جــز ایــن هــم، نبایــد 
ــود:  ــه فرم ــد ک ــت می کن ــر روای ــیر از پیامب ــن بش ــان ب ــت. نعم ــار داش انتظ
ــودکان روحــی  ــم«؛ 1 »ک ــون ان یبروک ــا تحب ــم کم ــن اوالدک ــوا بی ــوا و اعدل »اتق
حســاس و لطیــف دارنــد و هدیــه دادن بــه آن هــا گــواه صادقــی بــر محبــت آن ها 
بــه فرزنــدان خویــش اســت«؛ امــا دراین بــاره نیــز افــراط و تفریــط و تبعیــض و 
تفــاوت روا نیســت و به جــای آن کــه ســودمند افتــد، ســبب حســادت و اختــاف 
ــه  ــراز عواطــف نســبت ب ــراری مســاوات در اب ــردد.2 و برق ــدان می گ ــن فرزن بی
فرزنــدان، چــه در گفتــار و چــه در رفتــار، مانــع بــروز برخــی عــوارض منفــی 

ــارت و حســد در کــودکان می شــود.3 ــد احســاس حق مانن
4-4- حقوق فرزندان در هفت سال دوم زندگی

ــا  ــت. ب ــده اوس ــت و آین ــده سرنوش ــن کنن ــد، تعیی ــد فرزن ــه از رش ــن مرحل  ای
توجــه بــه حدیــث پیامبــر در هفــت ســال دوم زندگــی کــه طفــل بــه مقــدار قابــل 
ماحظــه ای نیرومنــد شــده اســت ماننــد گذشــته مــورد ترحــم و عطوفــت نیســت. 
ــا انــدازه ای خــوب و بــد را درک می کنــد، پــدر و مــادر وظایــف  ــه این کــه ت نظــر ب
او را بــه صــورت حکــم قطعــی و امــر غیرقابــل تخلــف بــه وی می گوینــد و اجــازه 
نمی دهنــد در صــاح و فســاد زندگــی اظهــار عقیــده و اعمال نظــر نمایــد. او ناگزیــر 
اســت دســتورالعمل ها را بــدون چــون و چــرا بــه کار بنــدد و فرمان بــردار بــی قیــد و 
شــرط والدیــن باشــد. بــه همیــن جهــت پیامبــر فرمــوده در هفــت ســال دوم فرزند 
ــد کــه مقدمــات  ــه همیــن دلیــل والدیــن وظیفــه دارن ــدر و مــادر اســت. ب ــع پ مطی

آمــوزش، تعلیــم و تربیــت صحیــح و .... را بــرای فرزنــدان خــود فراهــم کننــد.

1. كنز العمال، ج 16، ص 445؛ نهج الفصاحه، ص 162.
2. حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت، ص 79.

3. الحدیث، ج 3، ص 67.
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4-4-1- تربیت فرزندان
 ــن ــام حس ــود ام ــد خ ــه فرزن ــفارش ب ــن س ــی ضم ــرت عل  حض
ــد و  ــاره می کن ــل اش ــد و تکام ــرای رش ــان ب ــودن روح نوجوان ــتعد ب ــه مس ب
می فرماینــد: »و انمــا قلــب الحــدث کاالرض الخالیــه مــا القــی فیهــا مــن شــیء 
قبلتــه فبادرتــک بــاالدب قبــان یقســموا قلبــک و یشــتغل بــک«؛1 »بی تردیــد دل 
نوجوانــان چــون زمینــی آمــاده و بــی کشــت اســت و آمــاده پذیــرش هــر بــذری 
ــش از اینکــه  ــو شــتافتم پی ــت ت ــه تربی ــس ب ــده شــود؛ پ ــه در آن افکن اســت ک

ــد«. ــزی اشــتغال یاب ــه چی دلــت ســخت شــود و خاطــرت ب
4-4-1-1- تربیت دینی و معنوی فرزندان

ــانی الزم و  ــر انس ــرای ه ــدن ب ــای ب ــامت اعض ــظ س ــه حف ــور ک  همان ط
ضــروری اســت، هدایــت و ارشــاد نوجــوان نیــز بــرای پــدران و مــادران امــری 
ــد را  ــم، فرزن ــاده و قابل فه ــان س ــا زب ــد ب ــن بای ــت.2 والدی ــر اس اجتناب ناپذی
 ــجاد ــام س ــازند. ام ــنا س ــی آش ــای اله ــدا و نعمت ه ــات خ ــدا و صف ــا خ ب
ــه  ــن االدب و الدالل ــن حس ــه م ــه ب ــا ولیت ــئول عم ــک مس ــد: »و آن می فرماین
ــه«؛ 3 »تــو نســبت بــه سرپرســتی فرزنــد خــود مســئولیت داری کــه او  علــی رب
ــن  ــس مهم تری ــانی«. پ ــه او بشناس ــروردگارش را ب ــی و پ ــت کن ــوب تربی را خ
ــادات  ــرا اعتق ــد زی ــادی می باش ــائل اعتق ــدان مس ــی فرزن ــت دین مســأله در تربی
هــر شــخصی تعییــن کننــده اوصــاف، اعمــال، رفتــار و گفتــار اوســت. در نتیجــه 
تربیــت اعتقــادی فرزنــدان از وظایــف بســیار مهــم پــدر و مــادر اســت کــه اگــر 
بــا شــیوه صحیــح و همــراه بــا دالیــل منطقــی انجــام گیــرد، آثــار و بــرکات آن 
ــوط  ــان می شــود. یکــی دیگــر از مســائل مرب ــدان نمای ــار فرزن در اعمــال و رفت
ــدی و  ــا زندگــی اب ــی، مســأله معــاد اســت؛ آشــنایی کــودکان ب ــت دین ــه تربی ب
ــان را از  ــارها، آن ــا و چشمه س ــت، باغ ه ــای بهش ــای زیب ــوص صحنه ه ــه خص ب
ــاد  ــاد مع ــد. ی ــد و نگــرش نجــات می ده ــق دی ــت اف ــود فکــری و محدودی رک

1. وسائل الشیعه، ج 21، ص 478؛ تحف العقول، ص 70.
2. آنچه یک خانواده باید بداند، ص 72.

3. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 11، ص 161.
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ــوی  ــه س ــا ب ــه تنه ــان را ن ــه نوجوان ــت ک ــوی اس ــد و ق ــرک نیرومن ــک مح ی
ارزش هــای انســانی هدایــت می کنــد، بلکــه اســتعداد آنــان را بــرای بهســازی و 
ــدازد و شــکوفا  ــه کار می ان ــی، بیــش از پیــش ب ــی و آخرت ــادی زندگــی دنیای آب
ــاور می رســند کــه در جهــان آخــرت از عهــده  ــه ایــن ب ــان ب می ســازد، زیــرا آن
پاســخ گویی بــه اعمــال خــوب و بــد خــود برآینــد. فرزندانــی کــه معرفــت بــه 
جهــان آخــرت در زندگــی آن هــا راه یافتــه بــه کلــی بــا کســانی کــه بــه دور از 
ــد،  ــت یافته ان ــی تربی ــه زندگــی آخرت ــاد ب ــه خصــوص بی اعتق ــا و ب ــم انبی تعالی
متفاوت انــد. مســأله دیگــر در تربیــت دینــی، اهمیــت مســائل عبــادی اســت، در 
مســائل عبــادی اگــر فرزنــدان طــوری تربیــت شــوند کــه از ابتــدای نوجوانــی، 
وظایــف عبــادی خــود را از روی اشــتیاق نــه اکــراه انجــام دهنــد، آثــار و فوایــدی 
ــادی  ــه مســائل عب ــر ب ــا اگ ــار خواهــد نشســت. ام ــه ب ــواده ب ارزشــمند در خان
ــادت  ــق عب ــد از طری ــا خداون ــا ب ــن آن ه ــی بی ــدان توجــه نشــود و ارتباط فرزن

ــا آســیب وارد می شــود. 1 ــه خداشناســی آن ه ایجــاد نگــردد، ب
ــد فرزندانشــان  ــن بای ــام ســجاد والدی ــت ام ــه روای ــا توجــه ب ــن ب بنابرای
ــی آن هــا وارد جامعــه شــدند خطــری  ــا وقت ــد ت ــی آشــنا کنن ــه مســائل دین را ب
ــور  ــن مح ــی همی ــه تربیت ــش در زمین ــن بخ ــرا مهم تری ــد، زی ــان نکن تهدیدش
می باشــد کــه بــا انجــام ایــن مســئولیت از ناحیــه والدیــن حــق تربیــت فرزنــدان 

ــاخته اند. ــا س ــان مهی ــا را برایش ــت زیب ــده و سرنوش ــده و آین ادا گردی
4-4-1-2- تربیت اجتماعی فرزندان

 از آن جایــی کــه فطــرت انســانی بــر انــس و رابطــه بــا یکدیگــر پایه گــذاری 
شــده، دوســت دارد همیشــه زندگــی جمعــی داشــته باشــد و از انــزوا و 
ــاع  ــی از اجتم ــش عظیم ــان بخ ــودکان و نوجوان ــت. ک ــر اس ــه گیری متنف گوش
ــط  ــا آداب و رواب ــان و نحــوه آشنایی شــان ب ــد. شــخصیت آن را تشــکیل می دهن
ــرد  ــی شــکل می گی ــوع برخوردهــای اجتماعــی در دوران کودکــی و نوجوان و ن
ــود در  ــه خ ــر همه جانب ــی و تأثی ــش حیات ــا نق ــه ب ــتند ک ــن هس ــن والدی و ای
ــی  ــور کل ــد. به ط ــم می زنن ــا را رق ــی آن ه ــیر زندگ ــودکان، مس ــت ک سرنوش

1. خانواده قرآنی، ص 128- 136.
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ــور  ــد. به ط ــم می خورن ــه چش ــه ب ــه در جامع ــی ک ــد ارزش های ــا و ض ارزش ه
ــد.  ــدان دارن ــا فرزن ــار ب ــق رفت ــن از طری ــار والدی ــار و گفت عمــده ریشــه در رفت
ــن اســت  ــد ای ــدان خــود بیاموزن ــه فرزن ــا ب ــد اولی ــه بای نخســتین درســی ک
کــه آنــان را در خودشناســی یــاری کننــد و بــه آن هــا تعلیــم دهنــد کــه خداونــد 
ــی  ــدارد آدم ــت ن ــت و دوس ــده اس ــت و .... آفری ــا کرام ــز، ب ــان ها را عزی انس
ــه  ــه ک ــه آنچ ــدان را ب ــس فرزن ــردد. پ ــل گ ــوار و ذلی ــش خ ــت خوی ــه دس ب
ــان لطمــه  ــرو و حیثیــت آن ــه آب شخصیتشــان را خــوار و بی مقــدار می ســازد و ب
می زنــد آگاه ســازند. مــورد دیگــر ایــن اســت کــه والدیــن بایــد بــه فرزندانشــان 
ــتند و  ــرو هس ــخصیت و آب ــان دارای ش ــد آن ــز همانن ــران نی ــه دیگ ــد ک بفهمانن
ــد  ــه فرزن ــی ب ــد.1 حضــرت عل ــرار گیرن ــر ق ــورد تمســخر و تحقی ــد م نبای
خــود امــام حســن می فرماینــد: »قولــوا للنــاس حســنا کمــا امرکــم اهلل«؛2 »بــا 
مــردم بــه نیکویــی ســخن بگوییــد همان گونــه کــه خداونــد شــما را بــدان امــر 

کــرده اســت«.
4-4-2- آموزش فرزندان

 در آموزه هــای اســامی بــر فراگیــری دانــش بســیار تأکیــد شــده و آمــوزش 
ــدر  ــر پ ــد ب ــه فرزن ــی ک ــی حقوق ــدان دانســته شــده اســت. یعن از حقــوق فرزن
ــام  ــی ام ــت. 3 در روایت ــتن اس ــدن و نوش ــت خوان ــدن از نعم ــد ش دارد، بهره من
ــش را  ــدان خوی ــم«؛4 »فرزن ــب العل ــم بطل ــروا اوالدک ــد: »م ــی فرموده ان عل
ــن  ــر چنی ــاس از پیامب ــن عب ــد«. اب ــوزی وادار کنی ــوزی و دانش آم ــه علم آم ب
ــه اال اهلل...« ؛5  ــه ال ال ــم اول کلم ــی صبیانک ــوا عل ــه: »افتح ــد ک ــت می کن روای
اولیــن کلمــه ای کــه بــر زبــان فرزنــدان می گذاریــد »ال الــه اال اهلل« باشــد. و نیــز 
ــات  ــه ای از تعلیم ــه گوش ــت ک ــنت هایی اس ــوردن آداب و س ــذا خ ــاره غ درب
اســامی بــه شــمار مــی رود و شایســته اســت کــه خــود بــه آن هــا مقیــد باشــیم 

1. حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت، ص 215.
2. سلیم بن قیس الهاللی، ج 2، ص 927.

3. حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت، ص 118.
4. كنز العمال فی سنن االقوال و االفعال، ج 16، ص 584.

5. همان، ص 441.
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ــن آداب اســامی آن  ــه ای ــا آن هــا آشــنا ســازیم. از جمل ــز ب و فرزندانمــان را نی
اســت کــه قبــل از نشســتن ســر ســفره، دســت ها را بشــوییم، بــه هنــگام نشســتن 
چهــار زانــو بنشــینیم، ابتــدا بســم اهلل بگوییــم، لقمه هــا را کوچــک برداریــم، غــذا 

را کامــل بجوییــم، هنــگام غــذا خــوردن بــه دهــان کســی نــگاه نکنیــم.1
4-4-3- احترام و تکریم شخصیت فرزندان

ــرام  ــرای خــود شــخصیت و احت ــدان شــما در هــر ســنی کــه باشــند ب  فرزن
ــرام  ــورد احت ــود و م ــه ش ــان توج ــخصیت آن ــه ش ــد ب ــت دارن ــد، دوس قائل ان
ــن  ــه ای ــادر ب ــدر و م ــه پ ــزاوار اســت ک ــن رو، س ــد؛ از ای ــرار گیرن ــم ق و تکری
ــاد  ــس و اعتم ــا عزت نف ــودکان را ب ــه ک ــد و روحی ــه کنن ــری توج ــش فط گرای
بــه نفــس، تربیــت و تحکیــم کننــد.2 احتــرام بــه شــخصیت، بــرای کــودک بلکــه 
بــرای هــر انســانی یــک نیــاز طبیعــی اســت. در اثــر غریــزه حــب ذات کــه در 
طبیعــت کــودک نهــاده شــده، بــه ذات خویــش عاقــه دارد، میــل دارد دیگــران 
ــم و  ــورد تکری ــه م ــی ک ــد. کودک ــی بدارن ــد و گرام ــز شــخصیت او را بپذیرن نی
احتــرام خانــواده قــرار گرفتــه، احتــرام بــه دیگــران را، کــه یــک صفــت پســندیده 
ــرای تربیــت صحیــح  ــاد می گیــرد. بنابرایــن، تکریــم کــودک ب ــان ی اســت، از آن
و متعــادل او ضــرورت دارد. وقتــی شــخصیت کــودک، مــورد تکریــم و احتــرام 
ــخصیت  ــد ش ــعی می کن ــت س ــرم دانس ــزرگ و محت ــود را ب ــت و خ ــرار گرف ق
خــود را حفــظ و تقویــت نمایــد. بدین وســیله می تــوان او را بــه کارهــای نیــک، 
بــه عنــوان این کــه بــا شــخصیت محتــرم و گرامــی تــو ســازگار اســت، تشــویق 
ــا شــخصیت  ــه ب ــن ک ــوان ای ــه عن ــد و اخــاق زشــت، ب نمــود و از کارهــای ب
واالی تــو ناســازگار اســت، برحــذر داشــت.3 پیامبــر اکــرم فرمــود: »اکرمــوا 
ــد و  ــی بداری ــدان خــود را گرام ــر لکــم«؛4 فرزن ــم یغف ــم و احســنوا ادبه اوالدک
آنــان را نیکــو تربیــت کنیــد تــا خــدا گناهانتــان را بیامــرزد. بنابرایــن هــر انــدازه 

1. حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت، ص 122.
2. همان، ص 80.

3. اسالم و تعلیم و تربیت، ص 475.
4. كنز العمال فی سنن االقوال و االفعال، ص 195.
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ــد و او را  ــرام بگذاری ــودک خــود احت ــه ک ــی ب ــی و نوجوان ــه در دوران کودک ک
گرامــی بداریــد بــه همــان صــورت شــخصیت او شــکل می گیــرد و بــه دیگــران 

ــذارد. ــرام می گ احت
4-5- حقوق فرزندان در دوره جوانی

ــه از  ــرم هفــت ســال ســوم زندگــی ک ــر اک ــث پیامب ــه حدی ــا توجــه ب  ب
ــن دوران  ــت. در ای ــی اس ــوغ و جوان ــود، دوران بل ــاز می ش ــالگی آغ ــزده س پان
تحــوالت ســریعی در جســم و جــان نوجوانــان پدیــد می گــردد و مــدت 
ــرم ارزش  ــول اک ــد. رس ــر می کن ــی تغیی ــه کل ــکارش ب ــدام و اف ــی ان کوتاه
ــان  ــر بی ــه وزی ــا کلم ــن دوره ب ــان را در ای ــد نوجوان ــوی و شــخصیت جدی معن
نمــوده اســت. وزیــر در لغــت بــه معنــای متعــدی آمــده اســت. وزیــر آن کســی 
اســت کــه بــار ســنگینی بــر دوش گرفتــه و مســئولیت مهمــی را عهــده دار شــده 
ــه همیــن جهــت کســی را کــه در مملکــت مســئول یکــی از مقامــات  اســت، ب
مهــم اســت وزیــر می خواننــد. طفــل قبــل از بلــوغ، طفیلــی پــدر و مــادر اســت 
ــار  ــر ب ــود زی ــغ می ش ــی بال ــی وقت ــدارد ول ــئولیتی ن ــواده مس ــط خان و در محی
مســئولیت مــی رود و مــورد مواخــذه قــرار می گیــرد. وزارت بــه معنــی یــاری و 
معونــت آمــده اســت، وزارت بــه معنــی کمــک فکــری و همــکاری در تدبیــر و 

ــت.  ــده اس ــی آم مصلحت اندیش
ــا  ــد ب ــد، بای ــادر باش ــدر و م ــاون پ ــواده مع ــط خان ــد در محی ــوان بای نوج
ــی و  ــر زندگ ــد و در تدبی ــاری کن ــود را ی ــن خ ــر، والدی ــادل فک ــاوره و تب مش
مصلحت اندیشــی، همــکار و معاضــد آنــان اســت.1 امــام صــادق می فرماینــد: 
ــبع  ــک س ــه نفس ــنین و الزم ــبع س ــودب س ــنین و ی ــبع س ــب س ــک یلع »دع ابن
ــد و هفــت ســال  ــازی کن ــد خــود را هفــت ســال آزاد بگــذار ب ســنین«؛2 »فرزن
ــت کــن و در هفــت ســال ســوم  ــد و الزم تربی ــا آداب و روش هــای مفی او را ب
ماننــد یــک رفیــق صمیمــی، مصاحــب و مازمــش بــاش«. جــوان در ایــن دوره 
ــن  ــا از در دوســتی، ای ــد ی ــا از در دشــمنی در می آی ــادر خویــش ی ــدر و م ــا پ ب

1. رساله حقوق امام سجاد، شرح نراقی، ص 527.
2. وسائل الشیعه، ج 21، ص 473.
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نکتــه ناشــی از ایــن واقعیــت اســت کــه اگــر پــدر و مــادر، ویژگــی فرزنــد خــود 
ــه او  را در ایــن دوره بشناســد و مســئولیت و حــق مشــاورت و تصمیم گیــری ب
بدهــد، او نیــز بــا پــدر و مــادر خــود کامــًا دوســت و رفیــق خواهــد بــود ولــی 
اگــر پــدر و مــادر غیــر از ایــن بــا او رفتــار کننــد و بخواهنــد ماننــد دوره هــای 
ــق  ــئولیت و ح ــند و مس ــته باش ــت داش ــلطه و حاکمی ــر او س ــان ب ــل همچن قب
تصمیم گیــری الزم را بــه او ندهنــد، فرزندانشــان بــا آن هــا دشــمن خواهنــد بــود 
ــه از  ــود.1 ک ــد ب ــه نخواه ــش و پرجاذب ــرای وی آرامش بخ ــواده ب ــط خان و محی
جملــه وظایــف والدیــن در ایــن دوران، مشــورت، مهیــا کــردن شــرایط ازدواج 

می باشــد. و.... 
4-5-1- مشورت با فرزندان

 نوجوانــی کــه مــورد تکریــم پــدر و مــادر قــرار می گیــرد و در شــورای خانــواده 
شــرکت می کنــد و بــه نظــرات او ترتیــب اثــر داده می شــود و احســاس می کنــد در 
خانــواده و اجتمــاع شــخصیتش ماننــد شــخصیت بزرگ ســاالن مــورد کمــال تجلیــل 
و احتــرام اســت، کوشــش می کنــد کــه خــود را بــه ناپاکــی آلــوده ننمایــد و رفتــارش 
شایســته ایــن تکریــم باشــد. پــس یکــی از ویژگی هــای پــدر و مــادر کــه در تربیــت 
فرزنــدان نقــش بــه ســزایی دارد، مشــورت نمــودن و نقــش دادن بــه آنــان در زندگی 
و میــدان دادن بــرای پذیــرش مســئولیت و ایفــای آن اســت. در قــرآن کریــم حضرت 
ابراهیــم بــرای انجــام مأموریــت الهــی در ذبــح کــردن فرزنــدش اســماعیل، بــا 
او مشــورت نمــود. »فلمــا بلــغ معــه الســعی قــال یــا بنــی انــی آری فــی المنــام انــی 
اذبحــک فانظــر مــاذا تــری قــال یــا ابــت ....« 2 ایــن عمــل ارزشــمند آن پیامبــر بــر 
اســاس دســتور خداونــد می توانــد الگویــی باشــد بــرای همــه پــدران و مــادران تــا 
در تصمیم هــا و کارهــا، خصوصــاً کارهایــی کــه بــه فرزنــدان مربــوط می شــود، بــا 
آن هــا مشــورت کننــد. مشــورت کــردن و نظــر خواســتن از فرزنــدان، نوعــی جلــب 

مشــارکت اســت و همیــن امــر موجــب رشــد و تعالــی شــخصیت آنــان می شــود.3

1. روانشناسی رشد، ج 2، ص 154.
2. سوره صافات، آیه 102.
3. خانواده قرآنی، ص 173.
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نظــر خواســتن از فرزنــدان در روح و روان آن هــا و شــخصیت اجتماعیشــان 
ــادر  ــدر و م ــان از پ ــز در کارهایش ــا نی ــه آن ه ــه ای ک ــزایی دارد به گون ــر بس تأثی
ــچ کاری را  ــا هی ــا آن ه ــورت ب ــدون مش ــرد و ب ــد ک ــی خواهن ــود نظرخواه خ
انجــام ندهنــد و ایــن می شــود همــان ســخنی کــه امــام ســجاد فرمودنــد، کــه 

بــا رفتــار خــود فرزندانتــان را تربیــت کنیــد.
4-5-2- انتخاب همسر برای فرزند

ــی،  ــواده قرآن ــه در خان  یکــی دیگــر از ویژگی هــای یــک پــدر و مــادر نمون
انتخــاب همســر مناســب بــرای فرزنــد اســت. خداونــد در قــرآن همــه را توصیــه 
می کنــد کــه بــرای افــراد مجــرد، چــه مــرد و چــه زن، زمینــه ازدواج را فراهــم 
ــم ....« 1 ازدواج  ــن عبادک ــن م ــم و الصالحی ــی منک ــوا االیام ــد. »و انکح نماین
ــد  ــر خداون ــت و اگ ــی اس ــاه و آلودگ ــان از گن ــت انس ــای حفاظ ــی از راه ه یک
ــواده خــود را از آتــش دوزخ  ــد کــه: خــود و خان ــه می فرماین ــان توصی ــه مؤمن ب
ــه  ــدان ازجمل ــرای فرزن ــد فراهــم کــردن وســایل ازدواج ب ــد، بی تردی حفــظ کنن
راه هایــی اســت کــه می توانــد آن هــا را از ارتــکاب گناهانــی کــه ســبب جهنمــی 
شدنشــان می شــود حفــظ نمایــد. »یــا ایهــا الذیــن آمنــوا قــو انفســکم و اهلیکــم 
نــارا وقودهــا النــاس ...«2 گرفتــن همســر بــرای فرزنــد حــق اســت، امــا انتخــاب 
همســری خــوب وظیفــه اســت. والدیــن کــه ســرد و گــرم زندگــی را چشــیده اند 
ــد،  ــب کرده ان ــیاری کس ــارب بس ــائل آن تج ــم مس ــر ازدواج و پیچ وخ و در ام
ــه  ــوط ب ــور مرب ــه ام ــاده نگری ب ــهل انگاری و س ــه س ــه هرگون ــد ک موظف ان
ازدواج را کنــار بگذرانــد.3 ازدواج هماننــد تغذیــه یکــی از نیازهــای طبیعی انســان 
اســت کــه بایــد زمینــه تأمیــن آن فراهــم شــود و پــدران و مــادران همان گونــه کــه 
ــا نزدیــک شــدن ســن ازدواج آن هــا،  بــرای تغذیــه فرزنــدان تــاش می کننــد، ب
وظیفــه دارنــد بــه بهتریــن صــورت بــرای تأمیــن نیــاز ازدواج، اقدامــات الزم را 

1. سوره نور، آیه 32.
2. سوره تحریم، آیه 6.

3. حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت، ص 254.
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ــن  ــد: »م ــدان می فرماین ــوق فرزن ــان حق ــرم در بی ــر اک ــد.1 پیامب ــم آورن فراه
حــق الولــد علــی والــده ثاثــه...... و یزوجــه اذا بلــغ«؛2 »از جملــه حقــوق فرزنــد 
ــر پــدر آن اســت کــه وقتــی فرزنــد بــه ســن بلــوغ رســید، همســری برایــش  ب

انتخــاب کنــد«.
ــت مناســب  ــن در موقعی ــه شــد والدی ــه گفت ــن شــرایطی ک ــه ای ــا توجــه ب ب
و بــرای محافظــت فرزندشــان از گنــاه و فســاد امکانــات الزم را جهــت ازدواج 
آن هــا بایــد فراهــم نماینــد و در ایــن مــورد حســاس نبایــد ســهل انگاری کننــد 
زیــرا بــا توجــه بــه روایــت امــام ســجاد والدیــن در سرنوشــت فرزندانشــان 

ــد. ــا کنن ــر بســزایی ایف ــد تأثی می توانن
4-5-3- انتخاب شغل

ــت.  ــراد اس ــتر اف ــت بیش ــه هوی ــی از مجموع ــش مهم ــغلی، بخ ــت ش  هوی
داشــتن شــغلی بــا ارزش اجتماعــی و بــه خوبــی از عهــده آن برآمــدن، 
ــات کمــک  ــا ثب ــت ب ــی و هوی ــه ایجــاد احســاس ایمن ــاد و ب ــس را زی عزت نف
ــازی  ــا نی ــه آن ه ــه ب ــد ک ــش بگوی ــه جوانان ــه ب ــر جامع ــس، اگ ــد. برعک می کن
ــرخوردگی  ــد و س ــان، تردی ــت، در آن ــر نیس ــا امکان پذی ــتغال آن ه ــدارد و اش ن
پدیــد می آیــد و از عزت نفــس آن هــا کاســته می شــود.3 بیش تــر پســران، 
همــان شــغل پدرانشــان را برمی گزیننــد؛ زیــرا بــه حرفــه پــدر آشــنایی بیش تــر 
ــادی  ــزه زی ــن انگی ــوارد والدی ــی از م ــد. در بعض ــری دارن ــی راحت ت و دسترس
ــان اســت.  ــرای جوان ایجــاد می کننــد و ایــن خــود، زمینه ســاز انتخــاب شــغل ب
مســأله انتخــاب شــغل در زندگــی جوانــان، یکــی از مســائل مهــم و اساســی 
ــا  ــل و راغــب باشــد و خــود ب ــه آن مای ــد ب ــرا از ســویی جــوان بای اســت؛ زی
عاقــه آن را انتخــاب کنــد، نــه آن کــه بــه وی تحمیــل شــود و از ســوی دیگــر 
ــت  ــد و جرئ ــان ندارن ــود اطمین ــه خ ــی، ب ــر کم تجربگ ــر اث ــان ب ــر جوان بیش ت
ــود را  ــی راه خ ــه تنهای ــد و ب ــم بگیرن ــغل، تصمی ــاب ش ــه در انتخ ــد ک نمی کنن

1. خانواده قرآنی، ص 175.
2. مکارم االخالق، ص 220.

3. رشد و شخصیت كودک، ص 587.
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برگزیننــد. بــرای آن کــه جوانــان بــه بیراهــه نرونــد و بــا تصمیم هــای نادرســت 
بــه آینــده خــود آســیب نرســانند، والدیــن بایــد فرزنــدان خویــش را در انتخــاب 
ــن  ــد.4 والدی ــی کنن ــته راهنمای ــه کار خــوب و شایس ــان را ب ــاری و آن ــغل، ی ش
ــد: از  ــت کنن ــه را رعای ــد نکت ــان خــود چن ــرای جوان ــد در انتخــاب شــغل ب بای
ــه کار،  ــتغال ب ــد. اش ــه اســت، بپرهیزن ــه آن بی عاق ــه جــوان ب ــل کاری ک تحمی
بایــد منطقــی، بــا لیاقــت و اســتعداد فطــری او باشــد تــا بتوانــد آن را به خوبــی 
و شایســتگی انجــام دهــد. و همچنیــن آنــان را بــه کارهــای شایســته وادارنــد و 
بــرای آنــان کســب خــوب و مبــاح برگزیننــد، نــه آنکــه بــه طمــع درآمــد مالــی 
ــام  ــد.5 ام ــرام بگمارن ــب های ح ــد و کس ــغل های ب ــه ش ــان را ب ــر، جوان بیش ت
 ــرم ــول اک ــر رس ــرفیاب محض ــردی ش ــد: »م ــر فرمودن ــن جعف ــی ب موس
ــخ  ــرت در پاس ــی دارد؟: حض ــه حق ــن چ ــر م ــدم ب ــرد: "فرزن ــرض ک ــد، ع ش

ــار«. ــی بگم ــه کار خوب ــنا6" او را ب ــا حس ــه موضع ــد: "وضع فرمودن

نتیجه
خانــواده نخســتین کانــون تربیــت کــودک و معمــار اولیــه شــخصیت اوســت. 
در همیــن مدرســه کوچــک اســت کــه فرزنــدان بــه تدریــج از رفتارهــای پــدر 
ــذا  ــن غ ــا تأمی ــن تنه ــه و مســئولیت والدی ــد. وظیف ــرداری می کنن ــادر الگوب و م
و لبــاس و بهداشــت فرزنــدان نیســت، بلکــه بایــد از یــک دورانــی آن هــا را بــر 
ــار و.. فرزندانشــان  ــار و گفت ــر رفت ــد و ب ــت کنن ــدی و الهــی تربی فطــرت توحی
نظــارت داشــته باشــند. حقــوق فرزنــدان قبــل از تولــد، شــامل دقــت در انتخــاب 
مــادر شایســته. مســئولیت والدیــن در برابــر جنین و حــق حیات بــرای او و تغذیه 
مــادر در دوران بــارداری اســت. حقــوق فرزنــد هنــگام تولــد شــامل شــیر دادن، 
انتخــاب نــام نیکــو و ... اســت. انتخــاب نــام بــرای فرزنــد تــا جایی اهمیــت دارد 
کــه پیامبراکــرم انتخــاب نــام نیکــو را از جملــه حقــوق فرزنــدان شــمرده اند. 

4. گفتار فلسفی، ج 2، ص 260.
5. روابط سالم در خانواده، ص 115.
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ــان نمی رســد  ــه پای ــا ب ــد آن ه ــا تول ــر فرزندانشــان ب ــن در براب مســئولیت والدی
بلکــه می تــوان گفــت مســئولیت اصلــی والدیــن پــس از تولــد فرزندشــان و از 
ــد  ــر مراحــل رش ــر پیامب ــود. از نظ ــتر و ســخت تر می ش ــی بیش ــل کودک اوای
ــر  ــه در ه ــه ســه دوره ســیادت، اطاعــت و وزارت تقســیم می شــود ک انســان ب
ــال  ــی در قب ــن وظایف ــد و والدی ــی دارن ــدان حقوق ــل فرزن ــن مراح ــک از ای ی
فرزنــدان بــر عهــده دارنــد کــه بایــد آن وظایــف را انجــام دهنــد و در صــورت 
ــان  ــود و فرزندانش ــرای خ ــکات را ب ــیاری از مش ــهل انگاری بس ــی و س کوتاه

ــد. ــاد می نماین ایج
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بازخوانی رساله حقوق امام سجاد از منظر تربیت اجتماعی
کیانوش محمدی روزبهانی1

چکیده
آمــوزش مهارت هــای زندگــی و تربیــت اجتماعــی، در دنیــای معاصــر، 
ــر،  ــال حاض ــود. در ح ــوب می ش ــر محس ــات اجتناب ناپذی از ضروری
ــازی  ــرای پیاده س ــی، ب ــازمان های جهان ــط س ــترده ای توس ــالش  گس ت
برنامه هــای آموزشــی مختلــف در حــال انجــام اســت. بــه نظــر 
ــا دیــدگاه   می رســد، محتــوای ایــن برنامه هــا از جهــات قابل توجهــی ب
ــت  ــروری اس ــن رو، ض ــرت  دارد؛ از ای ــی، مغای ــت دین ــم و تربی تعلی

ــرد.  ــرار گی مــورد نقــد و بررســی و بازنگــری ق
در ایــن مقالــه، رســاله حقــوق امــام ســجاد، بــه عنــوان یکــی از 
منابــع معتبــر دینــی، کــه حــاوی آموزه هــای عمیــق اجتماعــی اســت، 
بــه منظــور دســت یابی بــه مؤلفه هــای تربیــت اجتماعــی مــورد 

ــه اســت. ــرار گرفت ــی ق بازخوان
کــه  دارد  داللــت  توحیــد  بــر   ســجاد امــام  بررســی کالم 
ــبات  ــط، مناس ــت. رواب ــی اس ــات اجتماع ــن ارزش در حی محوری تری
و حــدود مســئولیت اجتماعــی بــر اســاس آن تعییــن می شــود. همچنیــن 
مراتــب تربیــت اجتماعــی از معرفــت بــه پــروردگار جهانیــان آغــاز و 
پــس از شــناخت جایــگاه انســان در نظــام هســتی، بــه شــناخت روابــط 
اجتماعــی منتهــی می شــود. از دیــدگاه تربیــت دینــی، اساســی ترین بنیــان 
ــای  ــن ویژگی ه ــدی اســت و مهم تری ــی، اخــالق توحی ــت اجتماع تربی
آن شــامل: مهــرورزی، قدرشناســی، هم فکــری خیرخواهانــه، اکــرام و 

تعظیــم، همیــاری و صداقــت و یکرنگــی اســت. 
ــای  ــی برمبن ــت اجتماع ــت، تربی ــده اس ــح ش ــه تصری ــان مقال در پای

 1. دانشجوی دكترای تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس.
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اخــالق توحیــدی کــه همــه حیطه هــای شــناختی، عاطفــی و رفتــاری 
زندگــی اجتماعــی را شــامل می شــود بــا تربیتــی کــه اکنــون برمبنــای 
ــا  ــی، اصــول و روش ه ــای مبان تفکــر اومانیســتی رواج دارد از جنبه ه

متفــاوت اســت.
ــی،  ــای زندگ ــالمی، مهارت ه ــت اس ــم و تربی ــدی: تعلی واژگان کلی

.ــجاد ــام س ــوق حضــرت ام ــاله حق ــی، رس ــت اجتماع تربی

1 مقدمه
مهارت هــای زندگــی و بخشــی از آن بــه نــام مهارت هــای اجتماعــی، 
ــی از  ــه برخ ــرورت، ب ــه ض ــا ب ــه بن ــت ک ــی اس ــای آموزش ــه برنامه ه مجموع
ــت اندرکاران  ــه دس ــورد توج ــا م ــن مهارت ه ــد. ای ــد ش ــاره خواه ــا اش آن ه
ــه طــور گســترده  در بیشــتر  ــد و برنامه هــای آن ب تعلیــم و تربیــت قــرار گرفته ان
ــت کم  ــا دس ــرا، ی ــال اج ــا در ح ــور م ــه در کش ــان و از جمل ــورهای جه کش
ــن  ــه ای ــته از این ک ــت. گذش ــه اس ــت تهی ــی در دس ــرای آن برنامه های ــرای اج ب
ــی مواجــه هســتند،  ــا چالش های ــز ب ــای فرهنگــی خــود نی ــا در محیط ه برنامه ه
ــم  ــای تعلی ــی در محیط ه ــن برنامه های ــدی از چنی ــرای بهره من ضــروری اســت ب
ــد. بدیهــی  و تربیــت دینــی، محتــوای آن هــا مــورد نقــد و بازنگــری قــرار گیرن
ــه  ــی در مرحل ــی تربیت ــای غیردین ــی از دیدگاه ه ــد و ارزیاب ــه نق ــت هرگون اس
نخســت مســتلزم تصــوری روشــن از دیــدگاه تعلیــم و تربیــت دینــی اســت. در 
مقالــه حاضــر رســاله حقــوق حضــرت امــام ســجاد بــه عنــوان یکــی از منابــع 
اصیــل دینــی کــه دارای جنبــه اجتماعــی بســیار برجســته اســت، بــرای دریافــت 

ــه اســت. ــرار گرفت ــی ق ــورد بازخوان ــاب تربیــت اجتماعــی م ــری در ب تصوی

2� تربیت اجتماعی در دنیای معاصر
مهارت هــای زندگــی موضــوع تــازه ای اســت کــه در چنــد دهــه اخیــر از 
ــه و  ــرار گرفت ــه ق ــی موردتوج ــی و فرهنگ ــف آموزش ــای مختل ــوی نهاده س
بــرای آمــوزش آن برنامه هــای مختلفــی تــدارک دیــده شــده اســت. تعاریــف 
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ــا  ــا پیشــرفت برنامه ه ــده اســت و ب ــه ش ــن اصطــاح ارائ ــرای ای ــددی ب متع
و تجدیدنظــر در آن هــا ایــن تعاریــف نیــز بــه طــور مســتمر مــورد بازنگــری 
ــی را  ــای زندگ ــی )1993( مهارت ه ــت جهان ــازمان بهداش ــرد. س ــرار می گی ق
ــازد  ــادر می س ــرد را ق ــه ف ــی ک ــار مثبت ــازگاری و رفت ــی س ــوان توانای ــه عن ب
ــره مواجــه شــوند  ــای زندگــی روزم ــا و چالش ه ــا نیازه ــری ب ــه طــور مؤث ب
ــارت  ــز عب ــی نی ــای زندگ ــه مهارت ه ــوای برنام ــوده اســت.1 محت ــف نم تعری
تصمیم گیــری،  مســأله،  حــل  شــامل  مهارت هایــی  مجموعــه  از  اســت 
و  خودآگاهــی  ارتباطــی،  مهارت هــای  انتقــادی،  تفکــر  هدف گــذاری، 
ــرورت  ــی ض ــه زمینه های ــا چ ــی. ام ــار روان ــا فش ــه ب ــای مواجه مهارت ه
ــه وجــود آورده و ایــن برنامه هــا اکنــون  ــه مهارت هــای زندگــی را ب توجــه ب

ــت؟ ــایلی روبه روس ــه مس ــا چ ب
واقعیــت ایــن اســت کــه زندگــی اجتماعــی بســیار پیچیده تــر از قبــل شــده 
ــز  ــی نی ــف اجتماع ــای وظای ــرای ایف ــای الزم ب ــه مهارت ه ــت و مجموع اس
ــاء  ــی، ارتق ــای آموزش ــرح برنامه ه ــدف از ط ــت. ه ــرده اس ــدا ک ــش پی افزای
ــون از کســب  ــل گوناگ ــه عل ــا ب ــه ب ــراد اســت ک ــایر اف ــا در س ــن مهارت ه ای
ــی،  ــداف عین ــن اه ــر از ای ــا فرات ــد. ام ــروم بوده ان ــی مح ــای زندگ مهارت ه
برنامه هــای مذکــور اهــداف کلی تــری را نیــز دنبــال می کننــد. فــرد بــا 
فراگیــری مهارت هــای اجتماعــی قــادر خواهــد بــود شــغلی بــا ثبــات و جایــگاه 
اجتماعــی پایدارتــری بــه دســت آورد.2 از ســوی دیگــر، یکــی از ضرورت هــای 
جوامــع چنــد فرهنگــی و بــه اصطــاح کثرت گــرا، افزایــش مشــارکت اجتماعــی 
ــرای فراگیــری آگاهی هــا الزم  اســت و تربیــت اجتماعــی در واقــع تضمینــی ب
در ایــن زمینــه اســت. بُعــد دیگــر قضیــه وجــود بی ثباتی هــای فــراوان سیاســی 
و اجتماعــی در ســطوح منطقــه ای و بین المللــی اســت. چنیــن وضعیتــی 
موجــب رشــد ایــن عقیــده شــده اســت کــه راه چــاره در تقویــت همبســتگی 
ــت  ــم و تربی ــت و تعلی ــی اس ــی و جهان ــف محل ــب مختل ــی در مرات اجتماع
1.Seth.

 2��مانگرولکار و همکاران 2001.
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ــن  ــر همی ــده اســت. ب ــن عقی ــج ای ــرورش و تروی ــرای پ ــه ب ــن زمین کارآمدتری
ــه  ــی و ب ــای زندگ ــوزش مهارت ه ــت آم ــیعی در جه ــای وس ــاس برنامه ه اس

ــده اســت.1  ــده ش ــدارک دی ــی ت ــای اجتماع ــژه مهارت ه وی
تربیــت اجتماعــی از بعــد بهداشــت روانــی نیــز حائــز اهمیــت اســت، زیــرا 
ــود و  ــش می ش ــم پیرامون ــای متاط ــرد در دنی ــازگاری ف ــش س ــب افزای موج
ــش  ــت افزای ــرد و در نهای ــی ف ــی شــاخص مهمــی در ســامت روان ــن توانای ای
ســطح بهزیســتی در جامعــه اســت.2 از ایــن رو، یکــی از متولیــان اصلــی آمــوزش 
ــی اســت.  ــازمان بهداشــت جهان ــی، س ــی در ســطح بین الملل ــای زندگ مهارت ه
ــت  ــه الزم اس ــت ک ــددی روبه روس ــای متع ــا چالش ه ــی ب ــت اجتماع ــا تربی ام

مــروری اجمالــی بــر آن هــا داشــته باشــیم.

3� پرسش هایی فرا روی تربیت اجتماعی
ــی  ــت اجتماع ــای جــاری تربی ــد و بررســی برنامه ه ــا نق  در اینجــا قصــد م
ــوزش  ــه آم ــی ک ــش ها و چالش های ــن پرس ــه عمده تری ــروری ب ــا م ــت، ام نیس
تربیــت اجتماعــی اکنــون بــا آن هــا مواجــه اســت زمینــه مناســبی را بــرای ورود 
ــای  ــناخت چالش ه ــرای ش ــد. ب ــاد می کن ــا ایج ــث م ــی بح ــوع اصل ــه موض ب
تربیــت اجتماعــی الزم اســت خاســتگاه فکــری و فلســفی ایــن برنامه هــا بررســی 
شــود. یعنــی بحــث در ایــن بــاره کــه تربیــت اجتماعــی بــر مبنــای چــه تصــوری 

از انســان و اجتماعــی بــودن او بنــا شــده اســت.
ــی  ــت اجتماع ــر تربی ــون در براب ــه اکن ــی ک ــن معضات ــی از مهم تری ــا یک ام
قــرار دارد، ارزش مشــترک اجتماعــی اســت کــه بتوانــد غایــت اجتمــاع و تربیــت 
اجتماعــی را تبییــن نمایــد و ارزشــی کــه بتوان بــر اســاس آن مســئولیت اجتماعی 
ــرح  ــل مط ــن قبی ــی از ای ــش های مهم ــا، پرس ــن مبن ــر ای ــود. ب ــف نم را تعری
هســتند کــه: مهم تریــن ارزش یــا ارزش هــای مشــترکی کــه، بــه ویــژه در جوامــع 
کثرت گــرا، غایــت تربیــت اجتماعــی را تشــکیل می دهنــد چیســت؟ مســئولیت 

 1��تأویل،2002
 2��كردنوقابی، نوآوری های آموزشی.
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یــک شــهروند جهانــی از کجــا ناشــی می شــود؟ آیــا کســب جایــگاه اجتماعــی 
ــدار  ــر و پای ــوان ارزشــی فراگی ــه عن ــد ب ــات سیاســی می توان ــه ثب ــا رســیدن ب ی
محســوب شــود؟ چــه تضمینــی وجــود دارد کــه ثبــات سیاســی یــا اجتماعــی در 
جهــت اســتمرار نابرابری هــای موجــود و دفــاع از منافــع طبقاتــی خــاص مــورد 
سوءاســتفاده قــرار نگیــرد؟ چــه کســانی یــا مراجعــی صاحیــت تعییــن ارزش هــا 
را دارا هســتند. اجمــاالً در حــال حاضــر موضــوع آمــوزش مهارت هــای زندگــی 
ــن  ــری از ای ــدد دیگ ــش های متع ــش ها و پرس ــن پرس ــا ای ــدی ب ــور ج ــه ط ب

دســت مواجــه اســت.

4� تربیت اجتماعی در رساله حقوق امام سجاد
رســاله حقــوق امــام ســجاد متــن نســبتًا مختصــری اســت و شــیخ صــدوق 
آن را در خصــال و مــن لایحضــره الفقیــه نقــل کــرده  اســت. در ایــن رســاله، امــام بــا 
بیانــی موجــز حقــوق مختلفــی را کــه متوجــه انســان مؤمــن اســت برمی شــمرند. 
بندهــای مختلــف ایــن متــن کــه بــه رســاله حقــوق مشــهور شــده اســت، روابــط 
اجتماعــی را در تمــام ســطوح در برمی گیــرد و حتــی در ابتــدا رســاله کــه امــام 
ــادی  ــد زی ــا ح ــده ت ــر ش ــوارد ذک ــد م ــرح می دهن ــدن را ش ــاء ب ــوق اعض حق
ــه  جنبه هــای اجتماعــی دارد. از ایــن لحــاظ، رســاله متــن ممتــازی اســت کــه ب
طــور خــاص و مبســوط ابعــاد مختلــف اجتماعــی را مــورد نظــر قــرار داده اســت 
و از ایــن جهــت الزم اســت در مباحــث تربیــت اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از 
ــرد. در  ــرار گی ــه طــور مســتمر مــورد بحــث و بررســی ق ــی ب ــر دین ــع معتب مناب
ــط  ــا، رواب ــاره نهاده ــام درب ــدات ام ــل توضیحــات و تأکی ــا تحلی ــه، ب ــن مقال ای
ــت  ــی از تربی ــه مؤلفه های ــا ب ــم ت ــی آنی ــی در پ ــف اجتماع ــبات، و وظای و مناس
ــت  ــاره تربی ــع درب ــل و جام ــی کام ــه بحث ــرای ارائ ــم. ب ــت یابی ــی دس اجتماع
ــه  ــژه در مرحل ــددی و به وی ــون متع ــت مت ــروری اس ــام ض ــی در اس اجتماع

نخســت قــرآن کریــم مــورد مداقــه قــرار گیرنــد. 
ــی  ــت اجتماع ــامل تربی ــًا ش ــه عمدت ــن مقال ــات ای ــود توضیح ــادآور می ش ی
ــن  ــد قوانی ــه مباحــث دیگــری مانن ــراد هــر جامعــه اســت و ب ــا اف ــاط ب در ارتب
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موجــود در اجتمــاع و نهادهــای اجرایــی و وظایــف حکومــت اســامی در تنظیــم 
مناســبات اجتماعــی وارد نشــده اســت.

4- 1- مبنای ارزشی در روابط اجتماعی
ــت  ــر از ماهی ــط اجتماعــی متأث ــه رواب اساســًا شــکل گیری و اســتقرار هرگون
شــکل گیری آن اجتمــاع اســت. از ایــن رو، بررســی یــا تعییــن چارچوبــی بــرای 
ــت  ــت و غای ــتلزم درک ماهی ــز مس ــر چی ــل از ه ــی، قب ــبات اجتماع ــم مناس فه
ــل  ــم و تحلی ــرای فه ــث ب ــن مباح ــت. از بنیادی تری ــاع اس ــکیل آن اجتم تش
ــراد حــول آن  ــا ارزش مشــترکی اســت کــه اجتمــاع اف هــر اجتمــاع، منفعــت ی
ــئولیت های  ــوع مس ــاع موض ــر اجتم ــکیل ه ــب تش ــد. متعاق ــور می رس ــه ظه ب
اجتماعــی مطــرح می شــود کــه حــدود آن نیــز ناشــی از همــان ارزش محــوری 
اســت. تأثیــر ایــن ارزش بنیادیــن در کوچک تریــن تــا گســترده ترین نهــاد 
ــمی  ــات رس ــط و تعام ــی رواب ــت. تمام ــده اس ــاری و تعیین کنن ــی ج اجتماع
ــات و  ــا مؤسس ــاده ت ــی س ــای جمع ــطوح، از رفتاره ــام س ــمی در تم و غیررس

ــت. ــر آن ارزش هاس ــت تأثی ــده تح ــازمان های پیچی س
امــا غالــب اندیشــه ها و تفکــرات گوناگــون مطــرح در بــاب ماهیــت اجتمــاع، 
ــد در هــر  ــد. هرچن ــی متمرکــز بوده ان ــی و جامعه گرای حــول دو محــور فردگرای
ــد  ــر برآورده ان ــری س ــف فک ــای مختل ــان نحله ه ــول زم ــری در ط اردوگاه فک
ــام  ــه در مق ــتند. بی آنک ــب هس ــرب منتس ــی از دو مش ــه یک ــت ب ــه در نهای ک
ــرورت  ــد ض ــیم، در ح ــه ها باش ــن اندیش ــک از ای ــر ی ــد ه ــا نق ــف ی توصی
ــازمان هایی  ــه س ــی ک ــت اجتماع ــوع تربی ــه موض ــویم ک ــادآور می ش ــث ی بح
ــترده ای را  ــای گس ــا تاش ه ــج آن ه ــروزه در تروی ــی ام ــت جهان ــد بهداش مانن
ــای  ــتی و دیدگاه ه ــر اومانیس ــدار تفک ــز وام ــر چی ــش از ه ــته اند، بی ــه کار بس ب
ــا،  ــن برنامه ه ــی در ای ــت اجتماع ــدف از تربی ــت.1 ه ــرای پسانوگراس کثرت گ
ــن  ــرد ضم ــا ف ــاس آن ه ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــای اجتماع ــکل گیری رفتاره ش
حفــظ حقــوق فــردی، بتوانــد وظایــف خــود را بــه عنــوان شــهروندی جهانــی 
ــز در  ــت شــهروندی نی ــد تربی ــد. هرچن ــا نمای ــد فرهنگــی ایف ــه ای چن در جامع
1 . postmodernism.
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ــت  ــای تربی ــًا چالش ه ــی دارد و اتفاق ــداف گوناگون ــود اه ــدد خ ــف متع تعاری
اجتماعــی از همین جــا آغــاز می شــود.

بــه بیــان دیگــر گرچــه در مقاطــع مختلــف بــرای تربیــت اجتماعــی، اهدافــی 
ــی از  ــد یک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــوند، ام ــف می ش ــا بازتعری ــف ی ــاوت تعری متف
ــی  ــف ارزش ــه تعری ــواری در ارائ ــی دش ــت اجتماع ــی تربی ــای اساس ضعف ه
مشــترک بــرای تربیــت اجتماعــی اســت کــه بتوانــد زمــان قابــل قبولــی اســتمرار 
یابــد و بــر ســر آن توافقــی فراگیــر حاصــل شــود. پرســش دیگــری کــه در ایــن 
بــاره مطــرح می باشــد ایــن اســت کــه چــه مرجعــی صاحیــت وضــع و تعریــف 

چنیــن اهــداف و ارزش هایــی را داراســت؟
ــی  ــات متول ــد و مؤسس ــرح می باش ــدی مط ــای ج ــز چالش ه ــاره نی در این ب
ــه  ــوان نمون ــه عن ــده ای مواجــه هســتند. ب ــا مشــکات عدی ــت اجتماعــی ب تربی
ــرات  ــا تغیی ــازگاری ب ــای س ــوان قابلیت ه ــه عن ــه ب ــی ک ــه قابلیت های مجموع
ــف  ــی تعری ــت اجتماع ــداف تربی ــی از اه ــوان یک ــه عن ــی، ب ــی و اجتماع سیاس
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــورد نق ــدت م ــه ش ــر ب ــای دیگ ــب دیدگاه ه ــود، از جان می ش
اســت و قابلیــت ســازگاری را بــه عنــوان پوششــی بــرای اســتمرار و ثبــات نظــام 
ــؤال  ــر س ــًا زی ــور کام ــای مذک ــری از نظام ه ــود و اطاعت پذی ــی موج طبقات
ــه  ــل توجی ــی غیرقاب ــت اجتماع ــرای تربی ــی ب ــوان هدف ــه عن ــرد و آن را ب می ب
می دانــد. از جملــه نمونــه ای دیگــر حقــوق بشــر و حقــوق کــودک اســت کــه بــه 

ــند. ــد می باش ــورد نق ــوری م ــی مح ــوان ارزش های عن
در اینجــا پرســش اساســی این اســت کــه در جهانــی پــر از نابرابــری، بیکاری، 
ــی  ــای نظام ــت و برخورده ــژادی، خشــونت، محرومی ــض ن ــینی، تبعی حاشیه نش
ــای  ــراد و گروه ه ــن اف ــن بی ــدی مطمئ ــد پیون ــوری می توان ــدام ارزش مح ک
ــمول  ــدار و جهان ش ــی پای ــدر کاف ــه ق ــه ب ــی ک ــد. ارزش ــرار کن ــی برق اجتماع

باشــد؟
دشــواری تعریــف ارزش محــوری در تربیــت اجتماعــی بــه اینجا ختم نمی شــود. 
پیداســت کــه ارائــه روش هــای تربیتــی و آموزشــی در حیطــه یادگیــری و یاددهی، و 

محتــوای برنامــه درســی نیــز در گــرو اهــداف و ارزش هــای مذکور اســت.
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4- 2- ارزش محوری در تربیت اجتماعی از دیدگاه الهی
امــا بایــد دیــد از بازتــاب دیــدگاه الهــی در رســاله حقــوق، چــه موضعــی در 
ــر پرســش های فــوق می تــوان دریافــت نمــود. امــام در رســاله خویــش  براب
در توصیــف مراتــب مختلــف حقــوق، از حــق خداونــد بــر بنــده آغــاز نمــوده و 
بــه صراحــت حــق خداونــد را ریشــه و منشــأ همــه حقــوق دیگــر برمی شــمرند. 
»َفَأکبـَـُر حقــوِق اهلل تَبــارَک و تَعالــی َعلیــَک مــا أوَجــَب َعلیــَک لِنَفِســِه مـِـن َحقَّــِه 

َّــذی ُهــَو أَصــُل الحقــوق«. ال
ــه کــرات  ــام در شــمارش و ذکــر حقــوق و مناســبات اجتماعــی ب ســپس ام
ــوان  ــه عن ــد و آن را ب ــان می آورن ــه می ــخن ب ــدگار س ــا آفری ــا ب ــه آن ه از رابط
مــاک انجــام همــه اعمــال مطــرح می کننــد. بــه ایــن ترتیــب، از دیــدگاه امــام، 
ــی،  ــت اجتماع ــع آن در تربی ــه تب ــی و ب ــط اجتماع ــن ارزش در رواب محوری تری
توحیــد اســت. جهــان و از جملــه زندگــی اجتماعــی زمینــه ای بــرای ابراز ســپاس 
و بندگــی در قبــال نعمــت وجــود و یــا صحنــه آزمــون الهــی بــرای رشــد و کمال 
و رســیدن بــه قــرب الهــی اســت. همــه هســتی و همــه انســان ها رو بــه ســوی 
مقصــدی واحــد دارنــد و اجتمــاع انســان ها پیکــری واحدنــد کــه از یــک مبــدأ 
ــق هســتی مســئول اند و منشــأ  ــر خال ــد. همــه در براب ــه ســوی یــک مقصدن و ب
ــأت  ــتین نش ــئولیت نخس ــز از آن مس ــر نی ــه یکدیگ ــبت ب ــراد نس ــئولیت اف مس
می گیــرد. همــه مســئول اند کــه نعمت هایــی را کــه بــه آن هــا عطــا شــده در راه 
یــاری بــه یکدیگــر بــه کار گیرنــد، بــر ایــن اســاس رســیدن بــه حقــوق فــردی یا 
انتفــاع و لــذت طلبــی نمی توانــد مبنــای روابــط اجتماعــی باشــد. همــگان بــا هــم 
ــرب  ــری ق ــاک برت ــا م ــدارد و تنه ــری ن ــر دیگــری برت ــس ب ــد و هیچ ک برابرن
ــی،  ــا زیاده خواه ــًا ب ــه اساس ــت ک ــوص و تقواس ــل خل ــه حاص ــت ک ــی اس اله

ــات دارد.  ــی مناف ــذت طلب ــی و ل برتری جوی
ــی  ــه موضع ــت ک ــری نیس ــب برت ــا موج ــه تنه ــی ن ــر اجتماع ــگاه فرات جای
ــدازه  ــان ان ــه هم ــی برخــوردار اســت ب ــس از نعمت ــت. هرک ــرای خدم اســت ب
ــه دنبــال  ــه ای را ب مســئول اســت و ایــن مســئولیت چندجانبــه وظایــف چندگان
دارد کــه عبــارت اســت از: شــکر و بندگــی در برابــر خــدا، تهذیــب و اصــاح در 
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نــزد خــود و بــه کارگیــری نعمــت در خدمــت بــه دیگــران. خدمتــی کــه موجــب 
قــرب الهــی اســت و از ایــن بابــت مؤمنــان در ایــن میــدان از یکدیگــر ســبقت 
ــه ای را  ــئولیت های چندگان ــی مس ــای اله ــب نعمت ه ــن ترتی ــه ای ــد. ب می گیرن
موجــب می شــوند کــه منشــأ همــه آن هــا مســئولیت در برابــر پــروردگار اســت. 
بــا ایــن توضیحات آشــکار اســت کــه اصــل بنیادیــن تربیــت اجتماعــی در تربیت 
دینــی توحیــد اســت.1 اصلــی کــه پایدارتریــن، فراگیرتریــن و عمیق تریــن ارزش 
اســت و تضمین کننــده پیونــد و همبســتگی اجتماعــی اســت. ارزشــی کــه روح 
ــر از قوانیــن و قراردادهــای اجتماعــی اســت. ــرد و فرات طبقاتــی را از بیــن می ب

5� حدود مسئولیت اجتماعی
امــا حــدود مســئولیت اجتماعــی چیســت؟ هــر فــرد در برابــر چــه کســانی و 
تــا چــه انــدازه مســئولیت دارد؟ آیــا مســئولیت اجتماعــی صرفــًا در برابــر اکثریتی 
اســت کــه اراده اجتماعــی را تعییــن می کننــد یــا بــر اســاس کثرت گرایــی همــه 
گروه هــای موجــود در جامعــه بایــد بــا هــم مــدارا نمــوده و در نهایــت در شــرایط 
ــًا برحســب  ــط صرف ــدود و رواب ــا ح ــینند. آی ــو بنش ــه گفتگ ــم ب ــا ه خاصــی ب
ــا داد و  ــی ی ــای زندگ ــط ضرورت ه ــد رواب ــا ح ــت ی ــررات اس ــن و مق قوانی
ــت  ــائلی اس ــر از مس ــاره ای دیگ ــش ها پ ــن پرس ــت؟ ای ــادی اس ــتدهای اقتص س

کــه تربیــت اجتماعــی اکنــون بــا آن هــا مواجــه اســت.
ــن پرســش ها چــه  ــرای ای ــدگاه الهــی مطــرح در رســاله حقــوق، ب ــا در دی ام
ــود  ــتنباط نم ــاره اس ــن ب ــوان در ای ــه می ت ــت؟ آن چ ــوان یاف ــخ هایی می ت پاس
ایــن اســت کــه اصــل توحیــد در تعییــن حــدود مســئولیت اجتماعــی نیــز جــاری 
ــر خــدا مســئولیت دارد و  ــه ای واحــد در براب ــوان منظوم ــه عن اســت. هســتی ب
انســان بــه عنــوان جزیــی از ایــن ســامانه، پیوســتگی تــام تمامــی بــا ســایر اجــزاء 
ــد، انســانی  ــیم نموده ان ــوق خــود ترس ــاله حق ــام در رس ــه ام دارد. انســانی ک
اســت کــه در صحنــه عمــل اجتماعــی حضــوری فعــال دارد. روابــط انســانی و 
اخاقــی، روابــط دینــی و ایمانــی، روابــط شــغلی و حرفــه ای و روابــط قانونــی و 

 1��عالمه طباطبایی، روابط اجتماعی در اسالم.
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حقوقــی همــه جوانــب مختلفــی از شــمولیتی گســترده اســت کــه انســان در برابــر 
همــه آن هــا مســئولیت دارد و در ظاهــر هیــچ رکنــی نیســت کــه در برابــر دیگــری 
ــا برشــمردن ارکان مختلــف اجتماعــی  ــام ب ــی ام مســئولیت نداشــته باشــد. گوی
حساســیت مضاعفــی را نســبت بــه مســئولیت های اجتماعــی در مخاطــب ایجــاد 
ــط در  ــن رواب ــار ای ــا معی ــره ای گســترده دارد. ام ــه دای ــیتی ک ــد. حساس می نماین
نهایــت رضایــت خداســت. ایــن اصــل آن چنــان اهمیتــی دارد کــه امــام بــه طــور 
ــه اهلل  ــَک َمائَِک َ ــهَد ل ــَک َش ِ ــَت ذل ــاِذا َفَعل ــد. ».َف ــادآوری می کنن ــرر آن را ی مک

بِانـَّـَک َقَصدتُــُه و تََعلَّمــَت ِعلَمــُه هلِل َجــّل اِســُمُه ال لِنّــاس«.
هــر فــرد در مقــام فرزنــدی رابطــه اش را بــا والدیــن خــود بــر اســاس رضــای 
خــدا تنظیــم می کنــد و در مقــام والدینــی فرزنــد خــود را بــا معرفــت الهــی پرورش 
ــام معلمــی  ــوزد و در مق ــرای خــدا می آم ــن، درس را ب ــام آموخت ــد. در مق می ده
موظــف اســت شــاگرد خــود را بــه راه خــدا هدایــت نمایــد. تــا آنجــا کــه فــرد در 
روابــط اقتصــادی و مشــارکت های حقوقــی نیــز، فراتــر از قانــون، خــدا را مقصــد 
اصلــی می دانــد. حتــی در مقــام فرودســت، بــه عنــوان رعیــت یــا زیردســت، بایــد 
کاری کنــد کــه مدیــر، زمامــدار یــا حاکــم جامعــه را، کــه بــه ســبب موقعیــت خود 
در معــرض آزمــون الهــی اســت، یــاری دهــد. بــه ایــن ترتیــب جامعــه اســامی 

پیکــر واحــدی اســت کــه همــه اعضــاء و جــوارح یاری گــر یکدیگرنــد.
ــا  ــویه ی ــی دوس ــی موضع ــئولیت های اجتماع ــط و مس ــر رواب ــی دیگ ویژگ
مســئولیتی دوقطبــی اســت کــه هــر انســان در میانــه آن قــرار دارد. انســان در هــر 
حــال برخــوردار از نعمتــی اســت کــه به واســطه آن در جایگاهــی قــرار می گیــرد 
کــه از ســویی بایــد سپاســگزار خالــق و عطاکننــده آن باشــد و از ســوی دیگــر 
بایــد آن نعمــت را بــرای خدمــت بــه همنوعــان، کــه همانــا طاعــت الهــی اســت، 
بــه کار گیــرد. یعنــی از یــک جانــب آزمونــی در برابــر خالــق و از جانبــی دیگــر 
مســئولیتی در برابــر ســایر مخلوقــات دارد. هــر فــرد نه تنهــا مســئولیت دارد کــه 
ــرب الهــی  ــی ق ــار خــود را در صــراط مســتقیم یعن سمت وســوی اعمــال و رفت
ــد.  ــاری ده ــن راه ی ــز در ای ــد، بلکــه موظــف اســت دیگــران را نی ــم نمای تنظی
انگیــزه افــراد نیــز در ایفــای ایــن وظیفــه، پــاداش الهــی اســت و از ایــن رو چنیــن 
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ــار نیســت بلکــه شــوق آفرین اســت و گذشــته از اجــر  ــا گرانب مســئولیتی نه تنه
ــه خــود  ــگان و از جمل ــع هم ــه نف ــی آن ب ــن جهان ــادی و ای ــوی، نتیجــه م معن

انســان اســت. 
یکــی از پیامدهــای چنیــن طــرز تلقــی از مســئولیت اجتماعــی، کــه گوهــر آن 
حبل المتیــن الهــی اســت، پیونــد و انســجام پایــدار اجتماعــی اســت کــه از درون 
ــت  ــر تربی ــد دیگ ــی نیســت. پیام ــی بیرون ــده از تحمیل ــراد می جوشــد و برآم اف
اجتماعــی بــا محوریــت توحیــد، محبــت راســتینی اســت کــه میــان افــراد برقــرار 
ــی جــز هواپرســتی  ــداوت و دشــمنی و دوروی ــه و ع ــرا منشــأ کین می شــود. زی
ــز دیگــری نیســت.  ــم چی و دنیاخواهــی و نداشــتن معرفــت نســبت مقصــد عال
ــه اخــاق، و  ــر پای ــدی ب ــگاه توحی ــه اســت کــه تربیــت اجتماعــی در ن این گون

فراتــر از قانــون و قراردادهــای اجتماعــی اســت.
خاصــه این کــه از دیــدگاه الهــی، مســئولیت اجتماعــی شــبکه بســیار 
گســترده و فراگیــری اســت کــه ارزشــی پایــدار و عمیــق ایــن شــبکه را بــه هــم 
ــه ای اســت کــه  طنیــده اســت. ماهیــت آن ارزش یعنــی عقیــده توحیــدی به گون
ــب  ــراف از آن موج ــه انح ــی آورد بلک ــود نم ــه وج ــی ب ــاد منافع ــه تض هیچ گون

تعــارض می شــود.

6� مراتب تربیت اجتماعی
ــئولیت های  ــا و مس ــری نقش ه ــن فراگی ــع متضم ــی در واق ــت اجتماع تربی
اجتماعــی در هــر فــرد اســت. امــا ایــن جنبــه از تربیــت از کجــا بایــد آغاز شــود. 
ــی  ــت اجتماع ــای تربی ــا و روش ه ــی برنامه ه ــد کل ــه رون ــتر ب ــث بیش ــن بح ای

ــود. ــوط می ش مرب
امــام در توصیــف حقــوق و مســئولیت های افــراد، ابتــدا از مســئولیت در برابــر 
خــدا، پــس از آن مســئولیت هــر فــرد در برابــر خــود و در نهایــت مســئولیت در 

برابــر دیگــران ســخن می گوینــد.
مرتبــه نخســت: »فاکبــر حقــوق اهلل تبارک وتعالــی علیــک مــا اوجــب علیــک 

؛ » لنفسه
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مرتبه میانی: »ثم ما اوجب اهلل عزوجل علیک لنفسک«؛
مرتبه آخر: »ثم یخرج الحقوق منک الی غیرک من ذوی الحقوق«.

ــز شــناخت انســان  ــت اجتماعــی را نی ــاز تربی ــوان آغ ــن اســاس، می ت ــر ای ب
ــن ارزش  ــن و محوری تری ــه مهم تری ــا ک ــت. از آنج ــان دانس ــدگار جه از آفری
ــود و  ــوب می ش ــی محس ــت اجتماع ــای تربی ــذا مبن ــت ل ــد اس ــی توحی اجتماع
ــرگاه در  ــردد ه ــن ارزش بازمی گ ــه ای ــئولیت ها ب ــه مس ــه هم ــت ک ــن باب از ای
آمــوزش آن کاســتی بــروز کنــد در ســایر مراتــب تربیــت اجتماعــی نیــز فطــوری 
حاصــل خواهــد شــد. لــذا اولیــن مرتبــه تربیــت اجتماعــی شــناخت پــروردگار 
و مســئولیت های فــرد و اجتمــاع در برابــر اوســت. مرتبــه بعــدی، شــناخت هــر 
فــرد از جایــگاه خــود در عالــم هســتی و شــناخت از نعمــت بی بدیــل وجــود و 
ســایر نعمت هــا و فرصتــی اســت کــه بــه او عطــا شــده اســت. شــناخت مرتبــه 

قبــل مقدمــه شــناخت از خــود اســت. 
ــت  ــا معرف ــی ب ــاط عمیق ــان ارتب ــت انس ــدر و منزل ــر درک ق ــان دیگ ــه بی ب
ــان در  ــگاه انس ــت، ارزش و جای ــناخت از اصال ــر ش ــوی دیگ ــی دارد. از س اله
ــت.  ــان اس ــی انس ــگاه اجتماع ــتوانه های، جای ــن پش ــتی، از مهم تری ــم هس عال
مــروری بــر سرگذشــت بشــر در طــول تاریــخ نشــان می دهــد منشــأ بســیاری از 
ناهنجاری هــای اجتماعــی عــدم درک معنــی حیــات و قــدر و مرتبــه وجــود آدمی 
ــای  ــداف و ارزش ه ــد، اه ــود را نشناس ــی خ ــان ارزش واقع ــرگاه انس اســت. ه
کاذب دیگــری را مقصــد خویــش قــرار می دهــد و ایــن منشــأ انحرافــات 
ــرد  ــرای ف ــات ب ــه حی ــی ک ــت هنگام ــن حال ــزرگ اجتماعــی اســت. در بدتری ب
ــد جایــگاه و پیوندهــای  پــوچ و بی معنــی جلــوه کنــد، هیــچ انگیــزه ای نمی توان
اجتماعــی مطمئنــی بــرای وی ایجــاد نمایــد. در ایــن حالــت فــرد بــرای ارتــکاب 
بــه هرگونــه رفتــار ناهنجــار و ضداجتماعــی مهیاســت و گســترش چنیــن طــرز 
ــردی  ــود. ف ــر ش ــی منج ــیع اجتماع ــای وس ــه ناهنجاری ه ــد ب ــری می توان تفک
کــه در گوهــر وجــودی خــود ارزشــی احســاس نکنــد، نســبت بــه دیگــران چــه 
مســئولیتی می توانــد بپذیــرد و حاصــل چنیــن نگاهــی جــز دم غنیمــت شــمردن 
ــت  ــر نعم ــی را در براب ــئولیت آدم ــن مس ــام مهم تری ــود. ام ــد ب ــه خواه چ
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ــمرند.  ــوص در راه او برمی ش ــروردگار و خل ــی پ ــت و بندگ ــود، طاع وج
ســپس در اشــاره بــه حقــوق هریــک از اعضــاء بــدن بــرای آن هــا جنبه هــای 
اجتماعــی متعــددی قائــل می شــوند. دوری از بدزبانــی، پرهیــز از غیبــت، دیــده 
ــام  ــاش در انج ــرام و ت ــز از کار ح ــاء و پرهی ــی و حی ــوز، پاک دامن عبرت آم
ــادات جمعــی و ادا صدقــه همگــی جنبه هــای پررنــگ اجتماعــی اســت کــه  عب
ــاد  ــرورش ابع ــی پ ــارد. گوی ــت گم ــا هم ــه آن ه ــد ب ــردی بای ــه ف ــرد در مرتب ف
فــردی، مقدمــه حضــور در اجتمــاع اســت. عرصــه ای کــه یــا میــدان خدمــت و 
سپاســگزاری، یــا آوردگاه آزمایــش الهــی اســت. بنابرایــن، میــان ابعــاد فــردی و 
ــه تربیــت اجتماعــی، تربیــت  ــرار اســت و مقدم اجتماعــی پیوســتگی تامــی برق

فــرد در محــدوده افــکار، عــادات و رفتــار فــردی اســت.
امــا مرتبــه نهایــی، همــان مناســبات و روابــط اجتماعــی اســت کــه غالبــًا در 
ــه  ــرد. در عرص ــرار می گی ــه ق ــه موردتوج ــن جنب ــا همی ــی تنه ــت اجتماع تربی
اجتماعــی روابــط گوناگــون طبیعــی و قــراردادی، نََســبی و َســبَبی، و کوتاه مــدت 
ــی وجــود دارد کــه در هــر یــک از موقعیت هــا  و موقــت، و بلندمــدت و طوالن
مســئولیتی متوجــه انســان اســت. در دیــدگاه الهــی ســوای همــه ایــن موقعیت هــا 
ــر  ــتند و ه ــئول هس ــدا مس ــر خ ــا در براب ــر تنه ــس ام ــان ها در نف ــه انس هم
ــی  ــار ارزیاب ــذا معی ــئولیت اســت و ل ــی از آن مس ــا ناش ــری تنه مســئولیت دیگ

همــه آن هــا میــزان رضایــت الهــی اســت. 
بــر همیــن مبنــا شــیوه اساســی روابــط اجتماعــی، حتــی در روابــط رســمی و 
قانونــی اخــاق توحیــدی اســت، کــه البتــه اتخاذ چنیــن دیدگاهــی مانــع از نادیده 
گرفتــن اقتضائــات رســمی، قانونــی و حرفــه ای هــر رابطــه نمی شــود. از همیــن 
رو امــام در ذکــر هــر رابطــه، همــراه بــا شــیوه های اخاقــی، بــه اقتضائــات 
حرفــه ای و قانونــی نیــز اشــاره می فرماینــد. امــا تفاوتــی بنیادیــن میــان روابطــی 
کــه صرفــًا بــر اســاس قــرارداد و قانــون برقــرار اســت بــا روابطــی کــه برمبنــای 
ــًا  ــِط صرف ــق در رواب ــی عمی ــأ ارزش ــود دارد. خ ــود وج ــم می ش ــاق تنظی اخ
ــری و سســتی خــود را نشــان می دهــد.  ــی ضربه پذی ــوارد فراوان ــراردادی در م ق
ــا  ــان، ب ــا در جه ــا و نابرابری ه ــترش محرومیت ه ــا و گس ــواع جنگ ه ــوع ان وق
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وجــود قوانیــن و مقــررات ســطح عالــی، نشــان دهنده عدم کفایــت قانــون بــرای 
تنظیــم روابــط بشــری اســت. زیــرا قانــون نمی توانــد همــه عرصه هــا و ســطوح 
ــن  ــان قوانی ــرای هم ــت اج ــر ضمان ــوی دیگ ــد و از س ــش ده ــط را پوش رواب

ــا محدودیت هایــی مواجــه اســت.  ــز ب موجــود نی
امــا در اخــاق توحیــدی کــه افــراد روابــط خــود را براســاس رضــای خــدا 
تنظیــم می کننــد، نه تنهــا قوانیــن و مقــررات بــه بهتریــن نحــو رعایــت می شــود 
بلکــه در مــواردی کــه قانــون و نظارت هــای بشــری کارایــی ندارنــد، و نیــز در 
ــو  ــن نح ــه بهتری ــد ب ــه می توان ــت ک ــاق اس ــا اخ ــن تنه ــی، ای ــای قانون خأه

روابــط اجتماعــی را تنظیــم نمایــد.
ــی  ــت اله ــه از معرف ــی ک ــت اجتماع ــیوه تربی ــن ش ــب عمیق تری ــن ترتی بدی
ــط و  ــناخت رواب ــه ش ــانی ب ــگاه انس ــأن و جای ــناخت ش ــا ش ــپس ب ــاز، س آغ
مناســبات اجتماعــی منجــر می شــود، در کام امــام ســجاد ارائــه شــده اســت. 
ــر، جهان شــمول،  ــت فراگی ــک تربی ــای ی ــه نیازه ــی هم ــدگاه تربیت ــن دی در چنی

ــود. ــن می ش ــق تأمی ــدار و عمی پای

7� ویژگی های اخالق اجتماعی
ــی،  ــدگاه اله ــی در دی ــای اجتماع ــور مهارت ه ــد مح ــه ش ــه ماحظ چنان ک
اخــاق توحیــدی اســت و همــه ابعــاد الزم بــرای زندگــی اجتماعــی را فراهــم 
و مســئولیت ها،  دربــاره حقــوق  توضیحــات خــود  در   امــام می کنــد. 
ویژگی هــای مختلفــی را برمی شــمرند کــه فــرد بایــد روابــط خــود را بــر اســاس 
آن هــا تنظیــم نمایــد. هــرگاه ایــن ویژگی هــا را بررســی و برحســب میــزان تأکیــد 
ــم  ــت می یابی ــا دس ــه ای از ویژگی ه ــه مجموع ــم. ب ــل نمایی ــا را تحلی ــام آن ه ام
ــی  ــاق اجتماع ــای اخ ــن ویژگی ه ــوان مهم تری ــه عن ــا ب ــوان از آن ه ــه می ت ک
کــه شــامل مهارت هــای اجتماعــی در ابعــاد عاطفــی، شــناختی و رفتــاری اســت 

یــاد نمــود.
7-1- مهرورزی

بیشــترین تأکیــدی کــه می تــوان در کام امــام در تمــام زمینه هــای اجتماعــی 
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ــه  ــی ک ــه یکدیگــر اســت. هنگام ــن نســبت ب ــی مؤمنی ــت و مهربان ــت، محب یاف
در دیــدگاه الهــی همــه افــراد خــود را در مســیر ســیر بــه ســوی خالــق هســتی 
می بیننــد و روابــط اجتماعــی را میــدان آزمــون الهــی یــا شــکر نعمت هــا بداننــد، 
پیامــد چنیــن طــرز تفکــری جــز محبــت و مهربانــی نســبت بــه یکدیگر احســاس 
دیگــری نخواهنــد داشــت. وقتــی در اجتماعــی اســاس تنظیــم روابــط بــه جــای 
حقــوق و منفعــت فــردی، یــاری یکدیگــر در انجــام تکلیــف و جلــب رضایــت 
الهــی باشــد، آن چنــان کــه امــام شــرح می دهنــد، نرم خویــی، گذشــت و مــدارا، 
ــا اعضــاء جامعــه همــه از جنبه هــای محبتــی اســت  و دلســوزی و غمخــواری ب

کــه آن هــا نســبت بــه یکدیگــر ابــراز می کننــد.
7-2- قدرشناسی

ــی ناخــودآگاه در  ــوع انســان اســت و آدم ــن در ن ــی نهادی قدرشناســی صفت
ــن  ــت ای ــی جه ــت اجتماع ــد. تربی ــی می کن ــی احســاس قدردان ــر لطف ــر ه براب
قدرشناســی و گســتره آن را می آمــوزد. در کام امــام یکــی از ویژگی های بارز 
تربیــت اجتماعــی پــس از محبــت و مهربانــی، صفــت قدردانــی و سپاســگزاری 
ــق هســتی اســت و از آنجــا  ــه خال ــی انســان نســبت ب ــن قدردان اســت. واالتری
ــه  ــت هم ــف اس ــان موظ ــت، انس ــی اس ــف اله ــا لط ــه نعمت ه ــأ هم ــه منش ک
ــت  ــال نعم ــطة انتق ــه واس ــا ک ــان آن ه ــد و از صاحب ــدر بشناس ــا را ق نعمت ه
شــده اند سپاســگزاری نمایــد. امــا انجــام ایــن وظیفــه ابعــاد مختلفــی دارد. عبادت 
و اخــاص در عمــل، اطاعــت الهــی و بــه کارگیــری نعمت هــا و خدمتگــزاری بــه 

ــدان هســتند. ــن می ــدگان خــدا، زمینه هــای گســترده ای بن
7- 3 - هم                               فکری خیرخواهانه

ویژگــی مهــم دیگــر اخــاق اجتماعــی خیرخواهــی افــراد جامعــه نســبت بــه 
یکدیگــر اســت. صحنــه مناســبات اجتماعــی میــدان خدمتگــزاری اســت و یکــی 
ــد  ــان در بع ــرای آن ــی ب ــه دیگــران و خیرخواه ــاری ب ــات، ی ــن خدم از مهم تری
ــه و مقصــد واحــد  ــان آحــاد جامع ــق می ــد عمی فکــری اســت. انســجام و پیون
آن هــا حکــم می کنــد کــه همــه افــراد یکدیگــر را در طــی مســیر حیــات یــاری 
دهنــد و همــه خــود را در هــر موضعــی موظــف بــه پنــد و انــدرز و نصیحــت 
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ــا  ــند و ب ــته باش ــی نداش ــز ابای ــوند نی ــه نصیحــت ش ــد و از اینک ــر بدانن یکدیگ
مشــورت گرفتــن و مشــورت دادن یکدیگــر را در رشــد فکــری یــاری دهنــد. از 
آنجــا کــه در تربیــت دینــی یــک جنبــه مهــم شــکر هــر نعمــت، یــاری و خدمــت 
بــه دیگــران اســت در ایــن زمینــه آنــان کــه توانایــی و ظرفیــت فکــری باالتــری 
دارنــد، نســبت بــه دیگــران مســئولیت بیشــتری خواهنــد داشــت. یکــی از نتایــج 
ــز  ــگری، کام طعنه آمی ــت. پرخاش ــار اس ــی گفت ــی نیکوی ــن خیرخواه ــم ای مه
ــی و  ــی، خودخواه ــا دنیاطلب ــأ آن ه ــه منش ــتند ک ــی هس ــه رذائل ــی هم و بدزبان
ــران  ــه دیگ ــبت ب ــی نس ــی و خیرخواه ــت دین ــا تربی ــت و ب ــتی اس هواپرس

ــتند. ــع نیس قابل جم
7-4- اکرام و تعظیم

ــر ایــن  ــا خلــق انســان او را کرامــت بخشــیده اســت و ب آفریــدگار جهــان ب
ــگاه  ــن جای ــی ای ــی بازشناس ــت دین ــف تربی ــن وظای ــی از مهم تری ــاس یک اس
اســت. درک ایــن جایــگاه احســاس ارزشــمندی را در انســان بــه وجود مــی آورد، 
و از آنجــا کــه گوهــر انســانی در همــه مشــترک اســت، موجــب پــرورش چنیــن 
احساســی نســبت بــه دیگــران نیــز خواهــد شــد. امــا مــاک و معیــار عملــی ایــن 
ــراد در مســیر الهــی  اکــرام، گام نهــادن در مســیر قــرب الهــی اســت. هرچــه اف
ــه  ــن از این روســت ک ــر هســتند. همی ــل احترام ت ــند قاب ــه باش ــش رفت بیشــتر پی
ــان در اســام  ــه بزرگ ســاالن را ســابقه آن ــرام ب امــام یکــی از موجبــات احت
ــا در  ــه م ــران ب ــاری دیگ ــت، ی ــن بزرگداش ــر ای ــه دیگ ــد. جنب ــان می فرماین بی
جهــت قــرب الهــی اســت. هــر کــه مــا را بیشــتر بــا مبــدأ هســتی آشــنا کنــد و 
در آن مســیر پیــش بــرد بیشــتر قابــل اکــرام و تعظیــم اســت. مؤذنــی کــه مــا را 
ــا در صــف  ــب م ــه از جان ــی ک ــام جماعت ــدازد، ام ــادت خــدا می ان ــاد عب ــه ی ب
مقــدم نمــاز می ایســتد از ایــن جهــت کــه مــا را بــه خــدا نزدیک تــر ســاخته اند 

ــتند. ــت هس ــرام و بزرگداش ــتر قابل احت بیش
7- 5 - همیاری و رقابت خداجویانه

ــت،  ــم رقاب ــای مه ــی از میدان ه ــد، یک ــه توحی ــر پای ــی ب ــط اجتماع در رواب
خدمــت بــه بنــدگان خــدا در راه طاعــت و هدایــت الهــی اســت. ماهیــت چنیــن 
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ــدگاه،  ــن دی ــاوت اســت. از ای ــه از اســاس متف ــای دنیاطلبان ــا رقابت ه ــی ب رقابت
ــه  ــرب ب ــه تق ــرب خداســت، و ن ــه ســوی ق ــن ب ــدان ســبقت گرفت ــی می زندگ
ــئولیتی  ــا مس ــراه ب ــی، هم ــی و نعمت ــر توانای ــن ه ــق دی ــردم. در منط ــا و م دنی
ــری  ــه کارگی ــای سپاســگزاری، ب ــن راه ه ــر خداســت و یکــی از مهم تری در براب
ــی آن نعمــت اســت. مســئولیت دوســویه  ــح و طبیع آن نعمــت در مســیر صحی
ــه از  ــی ک ــد هنگام ــم می کن ــز حک ــی نی ــت دین ــی در تربی ــیت اجتماع و حساس
ــش از آن  ــدازه بلکــه بی ــان ان ــه هم ــه ب ــد می شــویم، ن ــت دیگــران بهره من خدم
ــه  ــدا معامل ــا خ ــگان ب ــازار، هم ــن ب ــرا در ای ــم، زی ــت نمایی ــران خدم ــه دیگ ب
ــق  ــروی از ح ــر پی ــر س ــکاری ب ــاون و هم ــر، و تع ــا یکدیگ ــه ب ــد و ن می کنن
اســت و نــه طلــب دنیــا. گســترش چنیــن تربیتــی در بیــن آحــاد جامعــه یکــی از 

ــت. ــی اس ــد اجتماع ــجام و پیون ــای انس ــن زمینه ه اصیل تری
7- 6 - صداقت و یکرنگی

ــی،  ــدگاه دین ــاس دی ــر اس ــی ب ــت اجتماع ــای تربی ــن ویژگی ه از مهم تری
ــل  ــاق حاص ــی و نف ــت. دوروی ــی اس ــط اجتماع ــی در رواب ــت و همدل صداق
رقابت هــا، حســادت ها و خودخواهی هــای دنیاطلبانــه اســت و در تربیــت 
ــدان رقابــت در واقــع در پیشــگاه خــدا و در طاعــت اوســت،  توحیــدی کــه می
اساســًا زمینــه دورویــی موضوعیــت خــود را از دســت می دهــد. تربیــت اجتماعی 
ــرورش  ــق پ ــن منط ــا ای ــدا ب ــرد از ابت ــود و ف ــاز می ش ــرد آغ ــی از درون ف دین
می یابــد کــه خــود را در همــه حــال در محضــر خــدا ببینــد. در ایــن حــال ســعی 
فــرد ایــن اســت کــه در نهــان و آشــکار و در غیبــت و حضــور افــراد بــا آنــان 
یکرنــگ و همــدل باشــد و از رفتارهــای دوگانــه بپرهیــزد. تربیــت دینــی هــم بــه 
ــا پــرورش عواطــف مثبــت نســبت بــه دیگــران و هــم بــه  طــور غیرمســتقیم، ب
طــور مســتقیم، بــا دســتورات و احــکام دینــی زمینــه و تمایــل بــه دورویــی، نفــاق 
و ریــا را از بیــن می بــرد. پیداســت پیراســتن جامعــه از چنیــن رذایــل اجتماعــی، 
ــی را در جامعــه کاهــش می دهــد  ــه ناآرامی هــای روحــی و فشــارهای روان زمین
ــه  ــی در جامع ــاء بهداشــت روان ــر اســتحکام اجتماعــی، باعــث ارتق و عــاوه ب

می شــود.
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نتیجه
بــا توجــه بــه مباحــث مطــرح شــده، بــه نظــر می رســد تربیــت اجتماعــی بــر 
مبنــای دیدگاهــی الهــی نه تنهــا در مبنــای نظــری بلکــه در اصــول و روش هــای 
عملــی بــا تربیــت اجتماعــی بــر اســاس آموزه هــای اومانیســتی کنونــی 
تفاوت هــای فراوانــی دارد. همان گونــه کــه در ابتــدای بحــث مطــرح شــد بــرای 
ــت برنامه هــای  بهره گیــری از برنامه هــای کنونــی تربیــت اجتماعــی الزم اس
مذکــور از دیــدگاه تعلیــم و تربیــت دینــی مــورد نقــد و بررســی و بازنگــری قــرار 
ــاله  ــی برداشــت شــده از رس ــت اجتماع ــای تربی ــه مؤلفه ه ــا توجــه ب ــد. ب گیرن
امــام ســجاد، روشــن اســت کــه در صــورت بازبینــی، برنامه هــای موجــود، از 
لحــاظ محتــوا و روش هــا بــه شــکل کنونــی نخواهنــد بــود. امــا کمــال مطلــوب 
در جامعــه اســامی آن اســت کــه بــه جــای اقتبــاس از منابــع و مکاتــب مــادی 
خــود بــه اســتخراج مبانــی، اصــول و روش هــای تربیــت دینــی همــت گمــارد تــا 
جایــی کــه جریــان یک طرفــه فرهنــگ غــرب بــه شــرق، دســت کم بــه تعاملــی 
دوســویه بــدل شــود. بازخوانــی منابــع دینــی تذکــری اســت کــه دنیــای اســام 

تــا چــه حــد از ســرمایه غنــی کــه در اختیــار دارد غافــل اســت.
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آموزه های فلسفه حقوق در رساله الحقوق امام سجاد
محمدحسین طالبی1

چکیده
امــام ســجاد در رســاله حقــوق، بــه انــواع حقوقــی کــه متوجــه 
ــن  ــد. ای ــح داده ان ــک را توضی ــوده و هری ــاره فرم ــت اش ــان اس انس
ــر  ــتن ب ــان؛ حــق خویش ــر انس ــته اند: حــق خــدا ب ــار دس ــوق چه حق
ــر  ــی ب ــدن آدم ــر انســان؛ حــق اعضــای ب ــی ب انســان: )حــق روح آدم
ــر انســان. ــان ب ــر انســان؛ حــق دیگــر آدمی ــی ب ــال آدم انســان(؛ حــق افع
ــکات  ــود، ن ــی ش ــاله بررس ــن رس ــق، ای ــفه ح ــر فلس ــر از منظ  اگ
ــق  ــد از: ح ــا عبارت ان ــی از آن ه ــه برخ ــد ک ــت می آین ــی به دس مهم
پرســتیده شــدن خــدای متعــال منشــأ همــه حق هــای موجــود در جهــان 
اســت؛ حــق عبــادت شــدن، بزرگ تریــن حــق خــدا بــر انســان اســت؛ 
ــتیدن  ــال پرس ــدای متع ــر خ ــان ها در براب ــف انس ــن تکلی بزرگ تری
ــه  ــه ب ــا توج ــرا ب ــاوی اند؛ زی ــوم مس ــال دو مفه ــق و کم ــت؛ ح اوس

ــت. ــه حق هاس ــأ هم ــدن خــدا منش ــتیده ش اینکــه حــق پرس
ــا خــدا  ــه در آنج ــد ک ــد می آی ــی پدی ــی حق ــم، درجای  نتیجــه می گیری
ــواره در  ــات هم ــای مخلوق ــن تر، حق ه ــان روش ــه بی ــود. ب ــادت ش عب
ــال دو  ــن، حــق و کم ــوند. بنابرای ــایی می ش ــا شناس ــل آن ه ــتای تکام راس
ــدا  ــر خ ــان ها در براب ــه انس ــتند. همچنان ک ــر هس ــوم انفکاک ناپذی مفه
ــل  ــز خــود را درمقاب ــال نی ــد، خــدای متع و دیگــر موجــودات مکلف ان
انســان هایی کــه بــه تکلیــف خــود عمــل می کننــد، مکلــف کــرده اســت. 
پــس خــدای متعــال هــم صاحــب حــق و هــم صاحــب تکلیــف اســت.
برخــی از حقــوق واجب االســتیفا هســتند. بــه بیــان دیگــر، صرف نظــر 

1. دانشیار فلسفه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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کــردن از حق هــا همیشــه امــری ممکــن نیســت. چــه بســیار حق هایــی 
وجــود دارنــد کــه اســتیفای آن هــا بــر شــخص صاحــب حــق واجــب 
ــد.  ــرباز زن ــا س ــتیفای آن ه ــت از اس ــاز نیس ــی مج ــی آدم ــت، یعن اس
موجوداتــی کــه دارای شــعور نیســتند، می تواننــد صاحــب حــق باشــند. 
ــا همگــی  ــودن نیســت و حق ه ــده ب ــودن زن مــالک صاحــب حــق ب
ــت بیشــتری  ــک ســطح از ارزش نیســتند، بلکــه برخــی از اهمی در ی

برخوردارنــد.
ــف  ــدا، تکلی ــق خ ــق، ح ــواع ح ــف، ان ــق، تکلی ــدی: ح واژگان کلی

ــال. ــادت، کم ــق عب ــر، ح ــف بش ــر، تکلی ــق بش ــدا، ح خ

مقدمه
دانــش فلســفه حــق، دانشــی نوپاســت کــه بــه تبییــن آمــوزه حــق و بحــث 
ــام اکام1  ــت. ویلی ــهور اس ــد مش ــردازد. هرچن ــه آن می پ ــوارض ذاتی ــاره ع درب
اولیــن گام هــای فلســفی دربــاره حــق را در قــرن 14 میــادی در غــرب برداشــت، 
امــا بــه هیچ وجــه آثــار او کانــون مباحــث نظــری دربــاره حــق تلقــی نمی شــود. 
کوشــش های عملــی آزادی خواهانــه و برابری جویانــه انســان های مــدرن در 
غــرب در قرن هــای 17 و 18 میــادی ســبب شــد تــا مفهــوم حــق بــرای اولیــن 
بــار در جهــان بــه یــک شــعار انقابــی تبدیــل شــده و در کانــون مباحــث نظــری 
ــه  ــاره حــق در غــرب ب ــرد.2 پیشــینه تأمــات موشــکافانه فلســفی درب ــرار گی ق
ــاره حقــوق طبیعــی بشــر در قــرون  تاریــخ اندیشــه ورزی فیلســوفان غــرب درب
ــی آن،  ــه عقان ــز توجی ــی و نی ــوق طبیع ــأله حق ــرح مس ــردد. ط ــد برمی گ جدی
بــرای اولین                               بــار در تاریــخ فلســفه، در زمــان تومــاس هابــز3 و پــس از آن 
ــنگ  ــه س ــه منزل ــی را ب ــون طبیع ــاد. الک قان ــاق افت ــان الک4 اتف ــیله ج به وس

ــی بشــر می دانســت.5 ــوق طبیع ــی حق ــه عقان ــای توجی زیربن

1. William of Okham.

2. گلدینگ، مفهوم حق: درآمدی تاریخی، در حق و مصلحت، ص 198.
3. Thomas Hobbes.
4. John Locke.

5. طالبی، بازخوانی انتقادی آموزه قانون طبیعی در حکمت عملی یونان باستان، ص 193 ش 3.
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بــا وجــود اهمیــت فــراوان مســأله حــق در مباحــث اجتماعــی، کوشــش های 
ــوده کــه  ــی ب ــاره مســأله حــق همــواره آرزوی فلســفی دانشــمندان مســلمان درب
ــدس  ــون مق ــه، مت ــن هم ــا ای ــت. ب ــده اس ــق نش ــل محق ــور کام ــون به ط تاکن
ــد داشــته اند.  ــت مســأله حــق تأکی ــر اهمی اســامی در صــدر اســام همــواره ب
ــر  ــت ب ــر و اهل بی ــار حضــرت پیامب ــم و ســخنان گهرب ــرآن کری ــات ق آی
ــدس  ــع مق ــن مناب ــروزه ای ــد. ام ــراوان کرده ان ــد ف ــف تأکی ــق و تکلی ــأله ح مس
راهنمــای پژوهنــدگان حقیقــت در بررســی علمــی همــه موضوعــات، بــه ویــژه 
ــفی  ــق فلس ــق و عمی ــکات دقی ــه ن ــگارش ب ــن ن ــتند. در ای ــق هس ــوع ح موض
ــوق  ــاله حق ــجاد در رس ــام س ــرت ام ــه حض ــود ک ــاره می ش ــی اش پرارزش

ــوده اســت. ــه آن اشــاره فرم ــش ب خوی

انواع صاحبان حق
یکــی از مســائل بســیار مهــم در دانــش فلســفه حــق مســأله صاحبــان حــق 
اســت. اینکــه چــه کســانی صاحیــت دارنــد دارای حــق باشــند، پرسشــی اســت 
ــروزه  ــد. ام ــه آن داده ان ــی ب ــخ های متفاوت ــری پاس ــف فک ــب مختل ــه مکات ک
ــودات،  ــان موج ــه در می ــد ک ــد دارن ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــتی ب ــب اومانیس مکات
فقــط انســان می توانــد دارای حــق باشــد.1 بــر ایــن اســاس، دیگــر موجــودات 
ــر  ــه تکلیــف خــود در براب ــوده و ب ــد همــواره در خدمــت انســان ب جهــان بای

او عمــل کننــد.
در مقابــل، مکتــب فکــری اســام همــه موجــودات را صاحــب حــق می دانــد. 
ــا دلیــل نقلــی حمایــت می شــود. از  ــا دلیــل عقلــی و هــم ب ایــن مطلــب هــم ب
آنجــا کــه وظیفــه ایــن نــگارش تبییــن نــکات فلســفه حقوقــی در رســاله حقــوق 
ــی  ــوان حــق اخاق ــه عن ــز در غــرب ب ــات نی ــوق حیوان ــه مســأله حق ــرن اســت ک ــر از نیم ق ــه کمت 1. البت
مطــرح شــده اســت. همــراه بــا انتشــار کتــاب آزادی حیــوان )Animal Liberation( در ســال 1975، پیتــر 
ســینگر  )Peter Singer)بــرای اولین بــار مســائل مربــوط بــه رفتــار اخاقــی بشــر نســبت بــه حیــوان را 
مطــرح کــرد. اثــر وی ســبب شــد مبانــی اخاقــی نهضــت حقــوق حیوانــات در غــرب طــرح گردیــده و 
 Frey, 2003:( فیلســوفان در آثــار علمــی خــود جایــگاه اخاقــی رفتــار بــا حیوانــات را منعکــس کننــد

.)161
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امــام ســجاد اســت، مســأله انــواع صاحبــان حــق از نــگاه آن رســاله بــه شــرح 
ــر بررســی می شــود. زی

بــه منظــور آگاهــی از انــواع صاحبــان حــق از نــگاه امــام ســجاد در رســاله 
حقــوق، می تــوان بــا توجــه بــه انــواع حق هــا از نظــر ایشــان مســأله را بررســی 
ــد. برخــی از  ــوع حــق می دانن ــار ن ــر انســان را در معــرض چه ــرد. ایشــان ه ک
ــواع حــق از  ــز هســتند. ان ــه حــق دارای اقســام دیگــری نی ــواع چهارگان ــن ان ای

نــگاه رســا لة الحقوق عبارت انــد از:
1. حــق خــدا بــر انســان؛ »آگاه بــاش کــه خــدای متعــال بــر تــو حقوقــی 

ــد.«1 ــه کرده ان ــو را احاط ــه ت دارد ک
2. حــق خویشــتن بــر انســان؛ »ســپس خــدای متعــال حق هایــی را بــه نفــع 
خــودت بــر خــودت واجــب کــرده اســت.«2 ایشــان بــه هنــگام تفصیــل ایــن نــوع 

حــق آن را بــه دو نــوع تقســیم می کننــد:
2-1- حــق روح آدمــی بــر انســان. »حــق روحــت بــر خــودت آن اســت کــه 

آن را در راه اطاعــت از خــدای متعــال بــه کار گیــری.«3
ــی را  ــال حق های ــر انســان. »خــدای متع ــی ب ــدن آدم 2-2- حــق اعضــای ب
بــه نفــع خــودت از ســرتاپا بــا توجــه بــه اعضــای مختلــف بدنــت بــر تــو 

واجــب کــرده اســت.«4
3. حــق افعــال آدمــی بــر انســان؛ »پــس خــدای بــزرگ بــرای افعــال تــو 

ــته اند: ــر دو دس ــی ب ــال آدم ــرار داده اســت.«5 اعم ــو ق ــه ت ــی علی حق های
3-1- افعالی که با اموال آدمی نسبتی ندارند، مثل نماز و روزه.

ــه، صدقــه دادن،  ــرای نمون ــه امــوال انســان مربوطنــد، ب ــی کــه ب 3-2- اعمال
قربانــی کــردن و به طــور کلــی صــرف مــال در امــور گوناگــون اعمالــی هســتند 

ــوط می شــوند. ــال انســان مرب ــه م کــه ب

1. اعلمان هلل عز و جل علیک حقوقا محیطة بک.
2. ثم ما اوجب اهلل عز و جل علیک لنفسک.

3. حق نفسک علیکان تستعملها بطاعةاهلل عزوجل.
4. ثم ما اوجب اهلل عز و جل علیک لنفسک من قرنک الی قدمک علی اختالف جوارحک.

5. ثم جعل عز و جل الفعالک علیک حقوقا.
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ازاین رو، حقوق افعال آدمیان نیز بر دو نوع هستند:
ــرای  ــر فاعــل. »پــس خــدای متعــال ب ــی ب 3-2-1- حــق افعــال غیرمال
نمــازت حقــی علیــه تــو قــرار داده اســت، بــرای روزه ات حقــی علیــه 

تــو قــرار داده اســت.«1
ــرای  ــال. »ب ــر صاحب م ــوال( ب ــق ام ــی )ح ــال مال ــق اعم 3-2-2- ح
صدقــه دادنــت حقــی علیــه تــو قــرار داده اســت و بــرای قربانیــت علیــه 
تــو حقــی قــرار داده اســت.«2 امــام ســجاد در فــرازی دیگــر فرمــوده 
ــی جــز حــال  ــه آن را از راه ــو آن اســت ک ــال ت ــا حــق م اســت: »ام

ــاوری.«3 ــت نی به دس
ــر انســان؛ »ســپس حق هایــی از ســوی صاحبــان  ــان ب 4. حــق دیگــر آدمی
ــو  ــه ت ــان را علی ــوق امام ــس خــدا حق ــود. پ ــو می ش ــه متوجــه ت ــوق واجب حق
واجــب کــرده اســت، ســپس حقــوق زیردســتانت و آنگاه حقــوق خویشــاوندانت 

را بــر تــو واجــب ســاخته اســت.«4
بنابراین، نکات فلسفه حقوقی عبارتند از:

ــب  ــد صاح ــودات می توانن ــه موج ــتی، هم ــگاه اومانیس ــاف ن ــف( برخ ال
ــان  ــواه انس ــد و خ ــود باش ــدای واجب الوج ــود خ ــواه آن موج ــند؛ خ ــق باش ح
ــده باشــد و خــواه بی جــان. همان طــور کــه  ممکن الوجــود؛ خــواه آن موجــود زن
انســان ها دارای حــق هســتند، خــدا هــم دارای حــق اســت. حیوانــات و گیاهــان 
و جمــادات نیــز )به ویــژه وقتــی بــه صــورت امــوال باشــند(، دارای حــق هســتند.
ب( شــعور داشــتن، شــرط حــق داشــتن نیســت. موجوداتــی کــه دارای شــعور 

نیســتند، مثــل گیاهــان، می تواننــد دارای حــق باشــند.
ــل  ــان، مث ــتن نیســت. موجــودات بی ج ــتن شــرط حــق داش ج( زیســت داش
جمــادات می تواننــد دارای حــق باشــند؛ به ویــژه اگــر جــزء امــوال انســان باشــند.

در یک کام، هرجا وجودی موجود باشد، آن موجود صاحب حق است.
1. فجعل لصالتک علیک حقا و لصومک علیک حقا.

2. و لصدقتک علیک حقا و لهدیک علیک حقا.
3. و اما حق مالک فان التآخذه االمن حله... .

4. ثــم یخــرج الحقــوق منــک الــی غیــرک مــن ذوی الحقــوق الواجبــة علیــک. فاوجبــه علیــک حقــوق ائمتــک، 
ثــم حقــوق رعیتــک، ثــم حقــوق رحمــک.
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وجود تشکیکی حق ها
حــق یکــی از عــوارض ذاتیــه مطلــق وجــود اســت. بنابراین، حــق نیــز همانند 
همــه عــوارض ذاتیــه وجــود، مثــل علیــت و ثبــات و وحــدت، دارای اوصــاف 
مشــترک بــا مطلــق وجــود اســت. بــرای نمونــه، یکــی از اوصــاف وجــود و همــه 
عــوارض ذاتیــه اش آن اســت کــه مفاهیــم آن هــا مفاهیمــی فلســفی اند. حــق نیــز 
دارای ایــن ویژگــی اســت. وجــود و همــه عــوارض ذاتیــه آن خصلــت تشــکیکی 
بــودن را دارنــد. حــق نیــز دارای حقیقتــی تشــکیکی اســت. تشــکیکی بــودن حــق 
بــه معنــای آن اســت کــه حق هــا هــم بســیط اند و هــم دارای شــدت و ضعــف. 
برخــی از حق هــا قوی تــر از بقیــه هســتند کــه بــه آن هــا حقــوق واجــب گفتــه 

می شــود. برخــی از آن هــا مقــدم بــر دیگــر حق هــا هســتند.
ــه  ــد نکت ــد، چن ــان کرده ان ــاره حــق بی از تقســیماتی کــه امــام ســجاد درب

ــده می شــود: ــا صراحــت فهمی ــی ب دیگــر فلســفه حقوق
1. حق هــا همگــی در یــک ســطح از ارزش نیســتند، بلکــه برخــی از اهمیــت 
بیشــتری برخوردارنــد. بــه تعبیــر دیگــر، حق هــا دارای حقیقــت تشــکیکی، یعنــی 

دارای درجــات مختلــف هســتند.
2. باالتریــن درجــه حــق از نــگاه امــام ســجاد حــق پرســتیده شــدن خدای 
متعــال اســت. »امــا بزرگ تریــن حــق خــدا بــر تــو آن اســت کــه او را بپرســتی 

و هیچ چیــز را شــریک او قــرار ندهــی.«1
ــان در  ــن تکلیــف آدمی ــد کــه بزرگ تری ــه دســت می آی ــارت ب ــن عب 3. از ای

زندگــی وظیفــه پرســتیدن، یعنــی اطاعــت کــردن از خــدای متعــال اســت.
ــاله  ــای رس ــر فرازه ــی از دیگ ــوق از برخ ــکیکی حق ــب تش ــن، مرات همچنی
حقــوق بــه هنــگام درجه بنــدی آن هــا فهمیــده می شــود.  امــام ســجاد فرمــوده 
ــن  ــه مهم تری ــد دســته اســت ک ــر چن ــوق واجــب ب ــان حق اســت: »حــق صاحب
ــگاه  ــوده و آن ــتان ب ــوق زیردس ــس از آن حق ــوایان اســت، پ ــوق پیش ــا حق آن ه
حقــوق خویشــاوندان اســت.«2همچنین، حقــوق پیشــوایان یکســان نیســتند، بلکــه 

ــد.3 ــر بعضــی دیگــر مقدم ان برخــی ب

.1 فاما حق اهلل االكبر علیکان تعبده ال تشرک به شیئا.
.2 ثــم یخــرج الحقــوق منــک الــی غیــرک مــن ذوی الحقــوق الواجبــة علیــک. فاوجبــه علیــک حقــوق ائمتــک، 

ثــم حقــوق رعیتــک، ثــم حقــوق رحمــک.
ــم حــق  ــم، ث ــم حــق سائســک بالعل ــک حــق سائســک بالســلطان، ث ــا علی ــه. اوجبه ــک ثالث ــوق ائمت 3. فحق
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حق خدا منشأ همه حقوق
تعییــن منشــأ و خاســتگاه حــق، یکــی از مهم تریــن و در عیــن حــال 
پرچالش تریــن مســائل دانــش فلســفه حــق اســت. واژه های »منشــأ« و »خاســتگاه« 
دو لفــظ متــرادف بــوده و در لغــت، بــه معنــای محــل پیدایــش اســت.1 مــراد از 
عبــارت »منشــأ و خاســتگاه حــق« در اصطــاح دانــش فلســفه حــق، تعییــن محــل 

پیدایــش حــق و بــر اســاس آن، تعییــن دلیــل اعتبــار یــک حــق اســت.
ســؤال اصلــی در ایــن بحــث آن اســت کــه چــه چیــزی منشــأ پیدایــش یــک 
ــه چــه  ــه ســخن دیگــر، صاحــب حــق ب ــار آن می شــود. ب حــق و موجــب اعتب
دلیــل دارای حــق می گــردد؟ بــه بیــان عرفــی، ایــن حــق از کجــا آمــده اســت؟ 
ــن  ــث مهم تری ــن بح ــی در ای ــش اصل ــه پرس ــخ ب ــر در پاس ــود اختاف نظ وج
ــه  ــق و ب ــفه ح ــش فلس ــوزه دان ــازگار در ح ــًا ناس ــب عمیق ــاد مکات ــل ایج عام

ــی اســت. ــوم اجتماع ــه عل ــوط ب ــای مرب ــال آن، در دیگــر حوزه ه دنب
پیشــینه ایــن بحــث بــه درازای مباحــث مربــوط به حــق اســت. در مغرب زمین 
بحــث دربــاره منشــأ پیدایــش حــق در عصــر جدیــد همــراه بــا طــرح مباحــث 
مربــوط بــه حــق طبیعــی در زمــان هابــز و الک مطــرح گردیــد. در جهــان اســام 
ــود.  ــه طــور جــدی در قــرن اول هجــری مطــرح ب ــاره منشــأ حــق ب بحــث درب
در فرمایشــات امــام علــی و نیــز در بیانــات گهربــار امــام ســجاد مطالــب 

بســیار ارزنــده ای دربــاره منشــأ حــق وجــود دارد.
ــاره منشــأ  ــام ســجاد درب ــالة الحقوق ام ــارات  رس ــراز از عب روشــن ترین ف
ــدای  ــق خ ــن ح ــه »بزرگ تری ــت ک ــی اس ــه نوران ــن جمل ــودات ای ــق موج ح
متعــال حقــی اســت کــه علیــه تــو و بــرای خــودش واجــب کــرده اســت و ایــن 

ــت.«2 ــه حق هاس ــه هم ــق ریش ح
ــی در  ــوده و گاه ــدا ب ــر خ ــی در براب ــد، گاه ــان ها دارن ــه انس ــی ک تکالیف
ــر خــدای  ــه روی دیگــر ســکه تکلیــف انســان در براب ــر خداســت. ب ــل غی مقاب

سائسک بالملک.
1. فیومی، المصباح المنیر، ص 606.

2. فاكبر حقوق اهلل تبارک وتعالی علیک ما اوجب علیک لنفسه من حقه الذی هو اصل الحقوق.
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ــه انســان  ــی کــه دیگــر موجــودات علی ــه می شــود. حق های متعــال، حــق اهلل گفت
ــی  ــته از حق های ــه آن دس ــد. ب ــرار می گیرن ــون ق ــته های گوناگ ــد در دس دارن
ــن هــر  ــه می شــود. همچنی ــاس گفت ــد، حق الن ــه یکدیگــر دارن ــه انســان ها علی ک
انســان نســبت بــه دیگــر انــواع موجــودات، مثــل حیوانــات، گیاهــان و جمــادات 
دارای وظایفــی اســت کــه بایــد آن هــا را انجــام دهــد. امــام ســجاد حــق اهلل 
ــوان  ــا عن ــردم ب ــه م ــی ک ــد؛ خــواه حقوق ــوق می دانن ــه حق ــار هم ــل اعتب را دلی
ــه  ــودات علی ــواع موج ــر ان ــه دیگ ــی ک ــواه حقوق ــند و خ ــاس می شناس حق الن
انســان دارنــد. بنابرایــن، حــق خــدای متعــال منشــأ حــق همــه موجــودات اســت.

همراهی حق و کمال
ــرت  ــار حض ــات گهرب ــه از بیان ــوق ک ــفی حق ــکات فلس ــر از ن ــی دیگ یک
ــق  ــودن ح ــاوی ب ــد، مس ــت می آی ــه دس ــوق ب ــاله حق ــجاد در رس ــام س ام
ــا  ــه حق ه ــأ هم ــدا را منش ــق خ ــان ح ــت، ایش ــه گذش ــت. چنان ک ــال اس و کم
ــق  ــی ح ــال، یعن ــدای متع ــودن خ ــاع ب ــجاد، مط ــام س ــر ام ــد. از نظ می دانن
ــود دارد.  ــدگان خ ــر بن ــدا ب ــه خ ــت ک ــی اس ــن حق ــدن، بزرگ تری ــتیده ش پرس
ــی اســت کــه خــدای  ــق، کمال ــودن خــدا به طــور مطل ویژگــی واجب االطاعــه ب
ــل  ــی اصی ــذات اســت. حــق خــدا حق ــن کمــال، بال ــال دارای آن اســت. ای متع
اســت، یعنــی ایــن حــق باالصالــه و در ذات خــود، حــق اســت. بــه دلیــل آنکــه 
ــای دیگــر  ــه حق ه ــه هم ــه حق هاســت، از آن حــق ب حــق خــدا خاســتگاه هم
ــق  ــا ح ــذات ب ــال بال ــون کم ــد. و چ ــراوش می کن ــتن ت ــق داش ــودات، ح موج
بالــذات در ذات خــدا همــراه اســت، هرجــا حقــی باشــد، در آنجــا کمالــی بــرای 

صاحبــش اســت.
ــل  ــه دلی ــد: ب ــد می کن ــاال را تأیی ــتنباط ب ــز اس ــی نی ــل عقل ــن، دلی همچنی
ــر  ــن ام ــت، ای ــود اس ــق وج ــه مطل ــوارض ذاتی ــی از ع ــتن یک ــق داش ــه ح آنک
همــه ویژگی هــای وجــود مطلــق را دارد. بنابرایــن، افــزون بــر تشــکیکی بــودن، 
همراهــی بــا کمــال نیــز کــه یکــی از اوصــاف مطلــق وجــود و عــوارض ذاتیــه آن 
ــه ســخن دیگــر،  ــد. ب ــز به شــمار می آی اســت، یکــی دیگــر از اوصــاف حــق نی
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ــود دارد؛  ــی وج ــا کمال ــد، در آنج ــودات در کار باش ــرای موج ــی ب ــا حق هرج
درســت ماننــد آنکــه هرجــا وجــودی موجــود باشــد، در آنجــا کمالــی هســت.

اختیار و تکلیف
هرموجــودی کــه دارای اختیــار اســت، نســبت بــه برخــی از صاحبــان حــق 
تکلیــف دارد. انســان ها در برابــر یکدیگــر و در مقابــل خــدا مکلف انــد. جنیــان 
ــن،  ــد. همچنی ــف دارن ــال تکلی ــر خــدای متع ــل یکدیگــر و در براب ــز در مقاب نی
ــل برخــی دیگــر  ــر خــدای متعــال و هــم برخــی در مقاب فرشــتگان هــم در براب

ــف دارد؟ ــر کســی تکلی ــال در براب ــا خــدای متع ــا آی ــد. ام مکلف ان
ــه  ــود ک ــتفاده می ش ــن اس ــی چنی ــدس دین ــون مق ــای مت ــی عبارت ه از برخ
ــف  ــز مکل ــه صاحــب حــق اســت، خــود را نی ــان ک ــز همچن ــال نی خــدای متع
ــه  ــارت جامع ــرازی از زی ــادی در ف ــام ه ــه، ام ــرای نمون ــت. ب ــرده اس ک
می فرمایــد: »پــس به حــق آن هــا ]امامــان[ کــه تــو ]خــدا[ بــرای آن هــا بــر خــود 
واجــب کــرده ای...«1 ایــن بیــان گهربــار بــا صراحــت بــر ایــن نکتــه داللــت دارد 
کــه خــدای متعــال حقوقــی را بــرای امامــان معصــوم قــرار داده و خــود را در 

ــرده اســت. ــف ک ــا مکل ــه آن حق ه ــا نســبت ب ــر آن ه براب
ــام  ــوق ام ــه از رســاله حق ــگارش ک ــن ن ــی در ای ــه فلســفه حقوق ــن نکت اولی
ــال  ــژه خــدای متع ــه همــه موجــودات، به وی ــود ک ــن ب ــان شــد ای ســجاد بی
دارای حــق هســتند. دلیــل فلســفی ایــن امــر آن اســت کــه حــق داشــتن مســاوی 
ــه وجــود اســت.  ــوارض ذاتی ــرا حــق داشــتن یکــی از ع ــا وجــود اســت؛ زی ب
نکتــه فلســفه حقوقــی جدیــد کــه از آن رســاله برداشــت می شــود آن اســت کــه 
خــدای متعــال همچنان کــه صاحــب حــق اســت، در برابــر برخــی از موجــودات 
ــر خــدا و  ــه انســان ها در براب ــر دیگــر، همچنان ک ــه تعبی ــز هســت. ب ــف نی مکل
دیگــر موجــودات مکلف انــد، خــدای متعــال نیــز خــود را در مقابــل انســان هایی 
کــه بــه تکلیــف خــود عمــل می کننــد، مکلــف کــرده اســت. پــس خــدای متعــال 

هــم صاحــب حــق و هــم صاحــب تکلیــف اســت.
1. فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک... .
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امام سجاد در رساله حقوق چنین می فرماید: 
امــا بزرگ تریــن حــق خــدا بــر تــو آن اســت کــه او را بپرســتی و اصــًا بــه 
او شــرک نــورزی. پــس هــرگاه خالصانــه چنیــن کنــی، بــرای تــو و علیــه 
خــودش ایــن حــق را قــرار داده اســت کــه امــر دنیــا و آخرتــت را ســامان 

دهــد.1 
روشــن اســت کــه بــر اســاس ایــن فــراز، خــدای متعــال نیــز در برابــر مؤمنانی 
کــه خالصانــه حــق پرســتش خــدا را ادا کننــد، خــود را مکلــف کــرده تــا امــور 

دنیــا و آخــرت آن هــا را اصــاح کنــد.

اجتماع حق و تکلیف
ــه  ــرب و ب ــوق غ ــوفان حق ــار فیلس ــتباه در آث ــه اش ــه ب ــوری ک ــه ام از جمل
ــده  ــرار ش ــق تک ــاره ح ــی درب ــان ایران ــار حقوق دان ــا در آث ــه روی از آن ه دنبال
اســت، آن اســت کــه حــق همــواره امــری قابل گذشــت اســت؛ یعنــی صاحــب 

ــد. ــر کن ــتیفای آن صرف نظ ــد از اس ــق می توان ح
بــا اندکــی توجــه بــه برخــی از مصادیــق حــق درمی یابیــم کــه ایــن اندیشــه، 
ناصحیــح اســت. بــرای نمونــه، حــق آزادی یکــی از حق هــای مســلم هــر انســان 
بــه شــمار مــی رود. ایــن حــق از جمله حقوق بشــر دانســته شــده اســت. نداشــتن 
ایــن حــق مســاوی بــا بردگــی اســت. هیــچ آیینــی، به ویــژه دیــن مبیــن اســام، 
ــد  ــش درگذرن ــق آزادی خوی ــد از ح ــان ها می توانن ــه انس ــد ک ــز نمی کن تجوی
ــواره  ــا هم ــه حق ه ــت ک ــوان گف ــس می ت ــازند. پ ــران س ــرده دیگ ــود را ب و خ
ــی از  ــت برخ ــب اس ــق واج ــان ح ــر صاحب ــه ب ــتند. بلک ــی نیس قابل چشم پوش

ــد. ــتیفا کنن ــش را اس ــای خوی حق ه
بنابرایــن، تفطــن بــه ایــن نکتــه در دانــش فلســفه حــق مهــم اســت کــه یکــی 
ــا  ــا ب ــه همــه مــوارد حــق آن اســت کــه حــق ی ــر نســبت ب از تقســیمات فراگی

1. فامــا حــق اهلل االكبــر علیــکان تعبــده ال تشــرک بــه شــیئا. فــاذا فعلــت باالخــالص، جعــل لــک علــی نفســه 
ان یکفیــک امــر الدنیــا و اآلخــرة.
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تکلیــف صاحــب حــق نســبت بــه اســتیفای آن همــراه اســت و یــا بــا تکلیــف 
صاحــب حــق نســبت بــه اســتیفای آن مــازم نیســت. بــه ســخن دیگــر، یــا بــر 
صاحــب حــق الزم اســت تــا حــق خــود را اســتیفا کنــد، یعنــی از آن صرف نظــر 

نکنــد و یــا اینکــه صاحــب حــق چنیــن تکلیفــی نــدارد.1
در صــورت اول حــق بــا تکلیــف جمــع می شــود؛ یعنــی میــان حــق صاحــب 
ــن تکلیفــی  حــق و تکلیــف او در مــورد واحــد اجتمــاع حاصــل می شــود. چنی
ــق  ــورت، ح ــن ص ــق در ای ــد.2 ح ــق( نامی ــا ح ــع )ب ــف مجام ــوان تکلی را می ت
ــر  ــان ها. ب ــات انس ــق حی ــل ح ــام دارد، مث ــتیفا(3 ن ــتیفا )الزم االس ــب االس واج
ــات خــود مراقبــت کــرده و به هیچ وجــه  همــه انســان ها الزم اســت از حــق حی
نبایــد از آن صرف نظــر کننــد، مگــر در شــرایطی کــه در صــورت حفــظ حیــات، 
مصلحتــی بیــش از مصلحــت حــق حیــات )مثــل مصلحــت حفــظ دیــن( از بیــن 
ــق آزادی  ــت از ح ــاز نیس ــس مج ــق آزادی. هیچ ک ــت ح ــن اس ــرود. همچنی ب

ــرده دیگــران ســازد. خــود صرف نظــر کــرده و خــود را ب
در صــورت دوم، یعنــی در صورتــی کــه بــر صاحــب حــق الزم نباشــد حــق 
ــد،  ــر کن ــد از آن صرف نظ ــد می توان ــر بخواه ــه اگ ــد، بلک ــتیفا کن ــود را اس خ
ــا تکلیــف اســتیفا جمــع نمی شــود. بــه چنیــن حقــی حــق جایزاالســتیفا  حــق ب
ــوق  ــروه از حق ــن گ ــان در ای ــای موجــود در جه ــود. بیشــتر حق ه ــه می ش گفت

قــرار دارنــد.4
 ــجاد ــام س ــرت ام ــه حض ــد ک ــالة الحقوق برمی آی ــارات رس ــی عب از برخ
ــا  ــتیفای برخــی از حق ه ــته و اس ــه داش ــی توج ــفه حقوق ــیم فلس ــن تقس ــه ای ب
ــرت  ــگاه حض ــر، از ن ــان دیگ ــه بی ــته اند. ب ــب دانس ــق واج ــب ح ــر صاح را ب
ایشــان، صرف نظــر کــردن از حق هــا همیشــه امــری ممکــن نیســت. چــه بســیار 
حق هایــی وجــود دارنــد کــه اســتیفای آن هــا بــر شــخص صاحــب حــق واجــب 

1. مصباح یزدی، نظریه حقوقی اسالم، ص 95؛ جوادی آملی، حق و تکلیف در اسالم، 241-2.
2. تکلیفی را كه در تقسیم سابق حق از آن نام برده شد، می توان تکلیف مقابل )با حق( نامید.

Inalienable rights. .3
4. طالبی، بازخوانی انتقادی آموزه قانون طبیعی در حکمت عملی یونان باستان، ص 103.
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اســت، یعنــی آدمــی مجــاز نیســت از اســتیفای آن هــا ســرباز زنــد. »حــق خــودت 
ــال واداری.«1 از  ــت خــدای متع ــه اطاع ــه نفســت را ب ــر خــودت آن اســت ک ب
ایــن عبــارت بــه روشــنی فهمیــده می شــود کــه اطاعــت کــردن از خــدا حقــی از 
حقــوق واجب االســتیفای انســان اســت. ایــن حــق کــه بزرگ تریــن حــق انســان 

ــه شــمار مــی رود. اســت، بزرگ تریــن تکلیــف انســان نیــز ب

نتیجه
ــر  ــذرا ب ــی گ ــت، نگاه ــد اس ــی نوپدی ــق دانش ــفه ح ــش فلس ــه دان ــا اینک ب
ــوفان  ــامی، فیلس ــات اس ــرآن و روای ــل ق ــامی، مث ــل اس ــدس و اصی ــون مق مت
حقــوق مســلمان را از وجــود منابــع غنــی در اندیشــه اســامی بــرای پژوهــش 
ــام  ــالة الحقوق ام ــاب رس ــازد. کت ــن می س ــور مطمئ ــش نوظه ــن دان ــه ای در زمین
ســجاد یکــی از منابــع سرشــار از محتــوای فلســفه حــق اســت کــه فیلســوفان 
ــوق از آن بســیار  ــق فلســفی حق ــکات عمی ــرای کشــف ن ــد ب مســلمان می توانن
ــار حضــرات امامــان  ــات گهرب ــای بیان ــه ژرف ــد رســیدن ب ــد، هرچن اســتفاده کنن
ــرای  ــام ســجاد در آن رســاله شــریف، ب ــه حضــرت ام معصــوم، از جمل

ــد. ــن می نمای ــری غیرممک ــوم ام ــر معص ــان های غی انس

1. حق نفسک علیکان تستعملها بطاعةاهلل عزوجل.
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بررسی حقوق اعضای بدن بر اساس رساله حقوق امام سجاد
رضا امانی1
احسان سلیمی2
محمدرضا شالی3

چکیده
ــت  ــایلی اس ــه مس ــدن، از جمل ــای ب ــف اعض ــوق و تکالی ــأله حق مس
کــه در آموزه هــای دینــی بــه آن اشــاره شــده اســت. حــق بــه معنــای 
درســتی و راســتی اســت، و مــراد از تکلیــف؛ حقوقــی کــه بــر عهــده 
ــه  ــل ب ــت و عم ــت آن، در رعای ــده و اهمی ــاده ش ــان ها نه ــام انس تم
ــار،  ــد از: اراده، اختی ــدن عبارتن ــای ب ــوق اعض ــی حق ــت. مبان آن هاس
کرامــت و فطــرت انســان. و خاســتگاه حقــوق اعضــا، ریشــه در دیــن، 

احــکام الهــی، وحــی و نبــوت دارد. 
ــدن  ــزای ب ــک از اج ــر ی ــرای ه ــجاد ب ــام س ــوق ام ــاله حق در رس
از قبیــل زبــان، گــوش، چشــم، دســت و عــورت، حقوقــی بــه تفکیــک 
بیــان شــده اســت. از جملــه ایــن حقــوق می تــوان بــه بازداشــتن زبــان از 
کالم نــاروا، شــنیدن کالم نیــک و پســندیده، پرهیــز از نــگاه کــردن بــه 
محرمــات، گام برداشــتن در مســیر حــق، پرهیــز از خــوردن مــال حــرام و 
غیــره اشــاره نمــود. رعایــت ایــن حقــوق، ســبب طهــارت نفــس و تقــرب 
انســان بــه پــروردگار می گــردد. لــذا در مقالــه حاضــر تــالش شــده بــا 
روش توصیفــیـ  تحلیلــی، حقــوق اعضــای بــدن بــر اســاس فرمایشــات امام 

ســجاد در رســاله حقــوق مــورد بررســی قــرار گیــرد.
ــاله  ــجاد، رس ــام س ــات ام ــم، روای ــرآن کری ــدی:  ق واژگان کلی

ــدن. ــوق اعضــاء ب ــوق، حق حق

 1. دكترای زبان و ادبیات عربی و استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن كریم.
 2. كارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشکده علوم و فنون قرائت تهران.

 3. دانشجوی كارشناسی ارشد تفسیر قرآن مجید، دانشکده علوم قرآنی كرمانشاه.
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1� مقدمه
ــایه آن  ــری در س ــررات بش ــن و مق ــه قوانی ــت، ک ــی اس ــاب زندگ ــرآن کت ق
شــکل می گیــرد. بــرای اجرایــی شــدن ایــن قوانیــن و مقــررات، خداونــد، پیامبــر 
اکــرم و اولیــاء الهــی را برگزیــد تــا بــه عنــوان رســول بتواننــد دســتورات و 
ــن احــکام، جــز توســط  ــن ای ــه بشــریت منتقــل ســازند. تبیی احــکام الهــی را ب
ــر نمی باشــد.  ــد، امکان پذی ــه دورن ــه خطــا و لغــزش ب ــه از هرگون ــن ک معصومی
ایــن دســتوارت بــا عنــوان امــور حــال، حــرام، واجــب و مســتحب بیــان شــده 
اســت تــا در ســایه عمــل بــه آن هــا، انســان کمــال شایســته خویــش را دریابــد.
 در مقالــه حاضــر، بــه بررســی حقــوق اعضــای بــدن انســان بــر اســاس آیــات و 
روایــات، بــه اســتناد و بــا تکیــه بــر رســاله حقــوق امــام ســجاد پرداخته شــده اســت.
ــی  ــاد زندگ ــام ابع ــه تم ــه ای اســت ک ــه گون ــأله ب ــت و ضــرورت مس  اهمی
انســان بــدان وابســته می باشــد؛ زیــرا افــراد بشــر همــواره و در تمامــی حــاالت، 
ــس الزم  ــد. پ ــدن اســتفاده می کنن ــا و مناســبات از اعضــاء ب ــات، گفتگوه معام
ــا بتواننــد  ــه آگاهــی و بینشــی دقیــق از حقــوق اعضــاء دســت یابنــد ت اســت ب

ــد. ــرافراز گردن ــی س ــگاه اله ــتگار، و در پیش ــی رس ــیله در زندگ بدین وس
پرســش های مطــرح شــده در ایــن تحقیــق را می تــوان این گونــه بیــان 
ــتگاه  ــرد؟ خاس ــورت می گی ــه ص ــدن چگون ــای ب ــوق اعض ــن حق ــود: تدوی نم
حقــوق در اســام چگونــه بــوده اســت؟ نقــش حقوقــی اعضــای بــدن بــر اســاس 

ــام ســجاد چیســت؟ ــی ام رســاله حقوق
ــا ایــن  ــه مقــاالت و کتاب هــای مختلــف، چنیــن موضوعــی ب ــا مراجعــه ب  ب
محوریــت مــورد بررســی و مّداقــه قــرار نگرفتــه، و تنهــا در کتــب شــرح رســاله 
ــا شــده و بخــش  ــوق اکتف ــل حق ــی در ذی ــان آیات ــه بی ــام ســجاد ب حقــوق ام

مســتقلی کــه بــه ایــن موضــوع بــه صــورت مفصــل نیامــده اســت.

2� رساله حقوق امام سجاد
رســاله حقــوق امــام ســجاد بــه دو صــورت مفصــل و مختصــر در منابــع 
حدیثــی آمــده اســت. متــن مفصــل آن در کتــاب تحــف العقــول تألیــف حســن 
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ــز  ــن مختصــر آن نی ــده و شــامل 50 حقــوق می باشــد. مت ــی آم ــی حّران ــن عل ب
ــامل  ــه ش ــده ک ــر ش ــه ذک ــره الفقی ــن لا یحض ــی و م ــال، امال ــای خص در کتاب ه
ــده  ــن حــق نمــاز و روزه دی ــام حــق حــج بی ــه ن 51 حــق می باشــد، و حقــی ب
ــاله را از  ــن رس ــه، ای ــره الفقی ــن لایحض ــال و م ــدوق در خص ــیخ ص ــود. ش می ش
ابوحمــزه ثمالــی یکــی از اصحــاب بزرگــوار و بــا فضیلــت امــام ســجاد نقــل 
کــرده اســت. در خصــال و تحــف العقــول، ابتــدای رســالة حقــوق، دارای مقدمــه ای 
اســت کــه در آن حقــوق بــه صــورت خاصــه آمــده اســت. بخــش اول رســاله 
بــه حقــوق خداونــد پرداختــه شــده، بخــش دوم بــه حقــوق اعضــاء، در بخــش 
ســوم بــه حقــوق عبــادات انســان، بخــش چهــارم حقــوق رهبــران و سرپرســتان، 
ــان می شــود، در ادامــه حقــوق خویشــاوندان ذکــر  ســپس حقــوق زیردســتان بی

ــان می گــردد. ــه بی ــراد جامع ــان حقــوق دیگــر اف شــده، و در پای
ــا مطالعــه ایــن رســاله، افق هــای روشــنی فــراروی انســان قــرار می گیــرد،   ب
ــرار دادن  ــاق، و ق ــترش اخ ــا، گس ــر آن ه ــجاد از ذک ــام س ــدف ام ــرا ه زی

ــت. ــوده اس ــی ب ــیر اله ــان ها در مس انس
ــردی و  ــوق ف ــدأ حق ــدن، مب ــا ب ــوق اعض ــتگاه حق ــأ و خاس ــراد از منش  م
اجتماعــی، یــا مقــام قانون گــذاری حــق اســت؛ بــه عبــارت دیگــر واضــع حقــوق 
چــه مقامــی اســت و چــه کســی قــادر بــه وضــع قوانیــن حقوقــی اعــم از حقــوق 
فــردی و اجتماعــی می باشــد؟ موضــوع حقــوق بشــر و شناســایی منشــأ و آثــار 
ــق در  ــوم ح ــن، مفه ــت. بنابرای ــانی اس ــوم انس ــای عل ــرو بحث ه آن، در قلم
این جــا اعتبــاری محــض نیســت و بــدون اعتمــاد بــه واقعیــت خارجــی اعــم از 
انســان و فطــرت و طبیعــت انســانی تحقــق نمی یابــد، برخــاف تصــور برخــی 

ــاری اســت. ــورد انســان اعتب ــه پنداشــته اند حــق در م ــراد ک اف

3� خاستگاه حقوق در اسالم
در خصــوص منشــأ پیدایــش حــق، دیدگاه هــای مختلفــی وجــود دارد؛ 
ــر  ــوق طبیعــی اســت، و برخــی دیگــر ب ــه بشــر دارای حق ــد ک ــده ای معتقدن ع
ــرای  ــد کــه انســان حقــوق فطــری دارد. گاهــی از چیســتی حــق ب ایــن عقیده ان
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ــخن  ــق س ــر از ح ــارات بش ــی از انتظ ــد و گاه ــان می آی ــه می ــخن ب ــان س انس
مــی رود. الزم بــه ذکــر اســت کــه منشــأ حــق هماننــد منشــأ حکــم و قانــون بــه 
مســأله وحــی و نبــوت مســتند اســت؛ زیــرا هســتی انســان محــدود بــه تولــد و 
مــرگ نمی باشــد: »َو أنتُــم بَنُــو َســبِیٍل َعَلــی َســَفٍر مـِـن َدارٍ لَیَســت بَِدارُِکــم َو َقــد 
اُوذِنتـُـم مِنَهــا بـِـا الرِتَحال«1»مــردم! شــما چونــان مســافران در راهیــد، کــه در ایــن 

ــده اید«. ــوچ داده ش ــان ک ــا فرم دنی
 زندگــی مــادی و حیــات دنیــوی انســان بســیار محــدود اســت؛ )َو مــا هــِذهِ 
اَر اآلِخــَرَة لَهـِـَی الَحیـَـوان(2 )ایــن زندگــی  نیــا إاِلَّ لَهــٌو َو لَعـِـٌب َو إِنَّ الــدَّ الَحیــاُة الدُّ
ــا ]در[ ســرای  ــی همان ــا جــز ســرگرمی و بازیچــه نیســت، و زندگــی حقیق دنی
ــرت  ــت، آن آخ ــرارِ(3 )و در حقیق ــی داُر الق ــرَه ه ــت(، )و إنَّ اآلِخ ــرت اس آخ
َّــک مـِـَن اْلُولـَـی(4 )و قطعــًا  اســت کــه ســرای پایــدار اســت( و )َو لَْلِخــَرُة َخیــٌر ل

آخــرت بــرای تــو از دنیــا نیکوتــر خواهــد بــود(.
 عناصــر محــوری وجــود انســان ترکیبــی از جســم و روح اســت؛ جســم از 
ــا ایــن وصــف بخشــی از حقــوق او  عالــم طبیعــت و روح از عالــم واالســت، ب
طبیعــی اســت و جنبــه مــادی وی را تأمیــن می نمایــد، و بخشــی دیگــر حقــوق 
فــرا طبیعــی اســت کــه بــه بعــد معنــوی وی مربــوط می باشــد. غایــت خلقــت 
انســان، وصــول بــه کمــال دنیــا و فــاح عقبــی اســت و تنهــا طریــق ایــن کمــال 

و فــاح عبودیــت حــق و بندگــی اوســت.
 شــایان ذکــر اســت، هرچنــد کمــال واقعــی انســان، تحصیــل رضــای خــدای 
ــه  ــا در آین ــا نیســت، بلکــه دنی ــه معنــای مذّمــت دنی ــا ایــن ب ســبحان اســت، ام
ــان و  ــی انس ــات عال ــل مقام ــی و دار تحصی ــان ترق ــال و نردب ــد کم ــام مه اس
ــوم  ــذات مذم ــام بال ــب اس ــا در مکت ــس دنی ــت. پ ــتگان اس ــذار فرش ــل گ مح
ــه  ــا ک ــام دنی ــال و مق ــه م ــر ب ــق خاط ــه حــب و دل بســتگی و تعل نیســت، بلک

 1. نهج البالغه، خطبه 883، ص 354.
 2. سوره عنکبوت، آیه 64.

 3. سوره غافر، آیه 39.
 4. سوره ضحی، آیه 4.
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ــد. ــش می باش ــورد نکوه ــردد م ــت می گ ــدا و قیام ــی خ ــب فراموش موج
 بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت کــه کامل تریــن منشــأ و خاســتگاه حقــوق 
از جملــه اعضــای بــدن در اســام بیــان شــده اســت؛ زیــرا هســتی انســان پــس 
از مــرگ او همچنــان ادامــه دارد، حیــات واقعــی انســان پــس از زندگــی مــادی 
و دنیــوی اوســت، از جهــت وجــودی انســان از ســایر موجــودات عالــم ممتــاز و 
برتــر اســت و خداونــد همــه نظــام هســتی را در راســتای هــدف خلقــت انســان 

آفریــده و همــه پدیده هــا را مســخر وی قــرار داده اســت.

4� بررسی حقوق اعضای بدن بر اساس رساله حقوق امام سجاد
 4-1- حق زبان

امام سجاد در مورد حق زبان چنین می فرمایند: 
َو أَمَّــا َحــقُّ الّلَســاِن فَِإكَراُمــُه َعــِن الَْخنـَـا َو تَْعِویــُدُه َعَلــی الَْخیــِر َو َحْمُلــُه َعَلــی 
نْیــا َو إِْعَفــاُؤُه َعــِن  اْلََدِب َو إِْجَماُمــُه إاِلَّ لَِمْوِضــِع الَْحاَجــِة َو الَْمْنَفَعــِة لِلّدیــِن َو الدُّ
ــا َو  ــِة َعائَِدتَِه ــَع قِلَّ ــا َم ــُن َضَرُرَه ــی اَل یْؤَم َّتِ ِــَدِة ال ــِة الَْفائ ــنَِعِة الَْقلِیَل الُْفُضــوِل الشَّ
ــِه ُحْســُن ِســیَرتِِه فِــی  ــِل بَِعْقلِ لِیــَل َعَلیــِه َو تََزیــُن الَْعاقِ یَعــدُّ َشــاِهَد الَْعْقــِل َو الدَّ

ِ الَْعلِــی الَْعِظیــم.1  َة إاِلَّ بـِـاهللَّ لَِســانِِه َو ال قُــوَّ
حــق زبانــت ایــن اســت کــه بــا خــودداری از ناســزا حرمتــش را نگــه داری، 
بــه گفتــار نیــک عادتــش دهــی و مؤدبــش داری و آن را در کام گیــری، مگــر 
در موقــع نیــاز و آنجــای کــه منفعــت دنیــوی و اخــروی در کار باشــد. از 
ــده  ــًا بی فای ــا اص ــده و ی ــت کم فای ــه در حقیق ــی ک ــی و یاوه گوی پرگوی
اســت و در عیــن حــال از ضــرر و زیانــش در امــان نیســتی، حفظــش کنــی. 
زبــان در حقیقــت گــواه و شــاهد بــر خردمنــدی انســان اســت و آراســتگی 
انســان خردمنــد بــه زینــت عقــل و نیــک گفتــاری اوســت، و هیــچ نیــروی 

نیســت از ناحیــه خداونــد بــزرگ و بلندمرتبــه.
در ایــن فــراز، از ســخن امــام ســجاد بــه چهــار حــق زبــان اشــاره شــده 
کــه عبارتنــد از: بــاز داشــتن زبــان از کام نــاروا، عــادت دادن زبــان بــه خیــر و 
ادب، ســخن گفتــن در حــد ضــرورت و نیــاز و بــرای تحصیــل منفعــت دیــن و 

 1. حرانی، تحف العقول، ص 257-256.
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دنیــا، پرهیــز از پرگویــی و بیهوده گویــی. طبــق حدیــث شــریفه، مذمــت مؤمــن 
از ســوی مــردم، موجــب در آتــش افتــادن آنــان می گــردد کــه از جملــه مصادیــق 

ایــن مذمــت اســتهزاء و تمســخر می باشــد.
 بنابرایــن، یکــی از حقــوق زبــان بــر انســان، عــادت دادن آن بــه خیــر و ادب 
ــوت  ــا دع ــا و نیکی ه ــه خوبی ه ــود ب ــان خ ــیله زب ــه وس ــان ب ــد؛ انس می باش
ــردد  ــب می گ ــد و موج ــت وی می باش ــل و درای ــان دهنده تعق ــه نش ــد، ک می کن
شــخصیت انســان در مســیر کمــال و ســعادت رشــد یابــد. هنگامــی کــه انســان 
ــی  ــش روح ــه آرام ــد ب ــد می توان ــادت ده ــر و ادب ع ــه خی ــود را ب ــان خ زب
ــم  ــی را فراه ــد تبارک وتعال ــات خشــنودی خداون ــد، و موجب ــی دســت یاب روان
ــق شــکر گــذار نعمت هــای الهــی و علی الخصــوص نعمــت  ــن طری آورد و بدی

زبــان باشــد.
ــه  ــا دعــوت کــردن ب ــم در ســوره مبارکــه آل عمــران در رابطــه ب ــرآن کری  ق
ــُروَن  ــِر َو یْأُم ــی الَْخی َ ــوَن إِل ــٌة یْدُع ــْم أُمَّ ــن مّنک ــن می فرمایند:)َولْتَک ــر چنی خی
ــان  ــد از می ــوَن(؛1 )و بای ــُم الُْمْفلُِح ِــک ُه ــِن الُْمنکــِر َوأُْولَئ ــْوَن َع ــُروِف َوینَْه بِالَْمْع
شــما، گروهــی، مــردم را بــه نیکــی دعــوت کننــد و بــه کار شایســته وادارنــد و 

ــتگارانند(. ــان رس ــان هم ــد، و آن از زشــتی بازدارن
 امــام علــی در رابطــه بــا عــادت دادن زبــان بــه ادب چنیــن می فرماینــد: 
ــدن  ــُل شــیَمٍه َو اَفَضــُل اََدٍب«؛2 »برگزی ــِذِب اَجَم ــُب الَک ــّری الّصــدِق َو تََجنُّ »تََح

راســتی و دوری از دروغ، زیباتریــن خــوی و برتریــن ادب اســت«.
 4- 2- حق گوش

َو أَّمــا َحــّق الّســْمِع فَتَْنِزیُهــُه َعــْن أَْن تَْجَعَلــُه َطِریقًاإِلـَـی قَْلبـِـَک إاِّل لُِفّوَهــٍة َكِریَمــٍة 
َــی  ــَکاَلِم إِل ْ َــاُب ال ــُه ب ّ ــًا َكِریمــًا فَِإن ــراً أَْو تَْکِســُب ُخُلق ــَک َخْی ــی قَْلبِ ــِدُث فِ تُْح
ــرٍّ َو ال  ــٍر أَْو َش ــْن َخْی ــا ِم ــا فیه ــی َم ِــی َعَل ــُروُب الَْمَعان ــِه ُض ــَؤّدی إِلَْی ــِب یُ الَْقْل

ــّوَة إاِّل بـِـاهلّل.3  قُ

 1. سوره آل عمران، آیه 104.
 2. آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص 3115.

 3. حرانی، تحف العقول، ص 257.
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ــه  ــزی ک ــت و هــر چی ــاز داشــتن آن را شــنیدن غیب ــا حــق گــوش، ب و ام
شــنیدنش نــاروا و حــرام اســت، و پاکیــزه داشــتن آن بــرای ســخنانی کــه دل 
را سرشــار از خوبــی می کنــد؛ و اخــاق کریمــه و بزرگــواری را بــه انســان 
ــه دل اســت و  ــرا گــوش دریچــه ورود کلمــات و ســخنان ب می آمــوزد؛ زی
ــچ  ــد. و هی ــا می رس ــه جان ه ــر، ب ــر و ش ــم خی ــام مفاهی ــق آن اقس از طری

نیرویــی نیســت مگــر از ناحیــه خداونــد.
 در ایــن فــراز از ســخن امــام ســجاد بــه دو حــق گــوش اشــاره دارد کــه 
عبــارت اســت از: اســتماع کام نیــک و پســندیده و پرهیــز از شــنیدن کام زشــت 

و ناپســند.
 4- 2- 1- استماع کالم نیک و پسندیده

ــا  ــان عط ــه انس ــی ب ــد تبارک وتعال ــه خداون ــی ک ــای اله ــه نعمت ه از جمل
ــنود و  ــیله آن می ش ــه وس ــان ب ــه انس ــوه ای ک ــت؛ ق ــوش اس ــت گ ــوده، نعم نم
ــه  ــج آن ب ــندیده و تروی ــات پس ــنیدن کلم ــا ش ــان ب ــد. انس دروازه دل می باش
ــب  ــی را کس ــنودی اله ــد و خش ــت باش ــر و برک ــأ خی ــد منش ــران می توان دیگ

ــد. نمای
ــد:  ــن می فرماین ــه چنی ــن رابط ــر در ای ــه زم ــوره مبارک ــم در س ــرآن کری  ق
ُ َو أُولئـِـک  َّذیــَن َهداُهــُم اهللَّ َّذیــَن یْســتَِمُعوَن الَْقــْوَل َفیتَّبُِعــوَن أَْحَســنَُه أُولئـِـک ال )ال
ُهــْم أُولـُـوا الْلْبــاِب(؛1 )بــه ســخن، گــوش فــرا می دهنــد و بهتریــن آن را پیــروی 

ــد(. ــد همــان خردمندانن ــد کــه خدایشــان راه نمــوده و اینانن ــد اینانن می کنن
 همچنیــن امیرمؤمنــان حضــرت علــی دربــاره ویژگــی متقیــن می فرماینــد: 
»َوَقفــوا أســماَعُهم علــی العِلــِم النافِــِع لَُهــم«؛2 »گــوش خــود را بــه روی 

سرچشــمه های علــوم و اندیشــه بــاز می گذارنــد«.
ــری  ــیر یادگی ــد در مس ــوه بای ــن ق ــه ای ــد ک ــن برمی آی ــت چنی ــن روای  از ای
ــوی و اخــروی انســان اســتفاده شــود و  ــر در سرنوشــت دنی ــع و مؤث ــوم ناف عل

ــم آورد. ــی و پیشــرفت انســان را فراه ــال و ترق ــات کم موجب

 1. سوره زمر، آیه 18.
 2. مجلسی، بحاراالنوار، ج 67، ص 315.
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 4- 2- 2- پرهیز از شنیدن کالم زشت و ناپسند
گــوش، قــوه بســیار مهمــی در دریافت و فهــم و تجزیــه و تحلیل داده هاســت؛ 
شــنیدن و گــوش کــردن دو مقولــه متفــاوت هســتند. فرآینــد شــنیدن ناخــودآگاه 
ــردن  ــه قصــد بهــره ب ــت و ب ــا توجــه و دق ــا گــوش کــردن همــراه ب اســت، ام
ــه  ــان ب ــند، انس ــت و ناپس ــه کام زش ــردن ب ــوش ک ــا گ ــن ب ــد. بنابرای می باش
ــب آزار روح و  ــود و موج ــیده می ش ــی کش ــی و گمراه ــوی تباه ــمت و س س
جــان خــود را فراهــم مــی آورد و از درک حقایــق و مفاهیــم الهــی بــاز می مانــد.
ــد:  ــاره چنیــن می فرماین ــن ب ــم در ســوره مبارکــه حجــرات در ای ــرآن کری  ق
ُســوا َو الیْغتـَـْب بَْعُضُکــْم بَْعضــًا أَیِحــبُّ أََحُدُکــْم أَْن یــْأُکَل لَْحــَم أَخیــِه َمیتــًا  )التََجسَّ

1 )و جاسوســی نکنیــد، و بعضــی از 
) اٌب َرحیــمٌ ــوَّ َ تَ َ إِّنَ اهللَّ َفَکِرْهتُُمــوُه َواتَُّقــوا اهللَّ

شــما غیبــت بعضــی دیگــر نکنــد. آیــا کســی از شــما دوســت دارد کــه گوشــت 
بــرادر مــرده اش را بخــورد؟(.

ــد. و  ــت نمی کن ــد، غیب ــی نیاب ــده مخاطب ــت کنن ــا غیب ــریفه ت ــه ش ــق آی  طب
ــاروا را  ــان اجــازه می دهــد ســخنان ن ــه آن ــن مخاطــب اســت کــه ب ــع ای در واق
ــی وی را  ــاد و تباه ــات فس ــد و موجب ــان و دل او کنن ــوش وارد ج ــق گ از طری

ــد. فراهــم آورن
ــد:  ــن می فرماین ــی چنی ــرم در روایت ــر اک ــب، پیامب ــن مطل ــد ای  در تأیی
ــِن«2؛ »گــوش دهنــده غیبــت هــم یکــی از غیبــت  ــِة أَحــُد الُمغتابَی »الّســامُِع لِلَغیبَ

ــدگان اســت«. کنن
 4- 3- حق چشم

َو أَّمــا َحــّق بََصــِرَک فََغّضــُه َعّمــا اَل یَِحــّل لـَـَک َو تَْرُكابْتَِذالـِـِه إاِّل لَِمْوِضــِع ِعْبــَرٍة 
تَْســتَْقبُِل بَِهــا بََصــراً أَْوتَْســتَِفیُد بَِهــا ِعْلمــًا فَــِإّن الْبََصــَر بـَـاُب ااِلْعتِبَــاِر؛3 

ــا  ــانی و ب ــاروا بپوش ــر ن ــه آن را از ه ــت ک ــو آن اس ــم ت ــق چش ــا ح و ام
اســتفاده از چشــم عبرت آمــوزی، و جــز بدیــن منظــور آن را بــه کار نگیــری 

 1. سوره حجرات، آیه 12.  
 2. واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص 27.

 3. حرانی، تحف العقول، ص 1257.
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ــا چشــم یــا  و از هــرزه نگــری و بیهــوده نــگاه کــردن پــروا کنــی؛ زیــرا ب
ــرا  ــی؛ زی ــزون کن ــا بینــش خــود را اف ــی و ی ــش خــود بیفزای ــر دان ــد ب بای

ــت. ــوزی اس ــیله عبرت آم ــم، وس چش
ــه دو حــق چشــم اشــاره شــده  ــام ســجاد ب ــراز از ســخن ام ــن ف  در ای
ــری از  ــات و بهره گی ــه محرم ــردن ب ــگاه ک ــز از ن ــد از: پرهی ــه عبارتن ــت ک اس

ــوزی. ــرای عبرت آم ــم ب چش
 4- 3- 1- پرهیز از نگاه به محرمات

 یکــی دیگــر از نعمت هــای خداونــدی، قــوه بصــر می باشــد. انســان 
می بایســت بــا کنتــرل و مراقبــت از چشــمان خــود زمینــه ســجایای اخاقــی را 

ــد. ــت کن ــد حرک ــال و رش ــمت کم ــه س ــم آورد و ب فراه
ــوا   قــرآن کریــم در رابطــه بــا ایــن موضــوع می فرمایــد: )ُقــْل لِْلُمْؤمِنِیــَن یُغُضّ

مـِـْن أَبْصارِِهــْم(؛1 )بــه مــردان بــا ایمــان بگــو: دیــده فــرو نهنــد(.
 طبــق ایــن آیــه شــریفه بــه مــردان مؤمــن توصیــه شــده کــه از نــگاه نــاروا 
ــُر  ــد: »النََّظ ــاره می فرماین ــن ب ــام صــادق در ای ــد. ام ــز نماین ــه نامحــرم پرهی ب
ــًة«؛2  ــَرًة َطِویَل ــَرةٍ أَْوَرثَــْت َحْس ــْم مِــْن نَْظ ــَس َمْســُموٌم َو َک ــَهامِ إِبْلِی ــْهٌم مِــْن ِس َس
»نــگاه کــردن بــه نامحــرم تیــری اســت زهرآلــود از ناحیــه شــیطان و چــه بســیار 
نگاه هایــی کــه حســرت ها و تأســف های طوالنــی را بــه دنبــال خــود مــی آورد«.

4-3-2- بهره گیری از چشم برای عبرت آموزی
نــگاه کــردن بــه قصــد عبــرت و پنــد می بایســت دقیــق و هوشــمندانه باشــد 
ــَر  ــا أَکثَ ــد: »َم ــی می فرماین ــام عل ــرد. ام ــام گی ــل انج ــر و تعق و از روی تفک
ــار«3 »مناظــر و صحنه هــای آموزنــده و پندآمــوز فــراوان امــا  ــَل ااِلْعتِبَ ــَر َو أََق الْعِبَ
چشــم بصیــرت کــه پنــد بگیــرد بســیار نــادر و کــم اســت« و خداونــد در قــرآن 
ــن  ــَن مِ َِّذی ــُة ال ــَف کَاَن َعاقِبَ ــُرواْ کی ــی الْْرِض َفانُظ ــیُرواْ ف ــْل ِس ــد: )ُق می فرماین
َقبُْلــک اََن أکثَرُهــم مُّْشــِرکیَن(؛4 )بگــو کــه در زمیــن ســیر کنیــد پــس بنگریــد تــا 

 1. سوره نور، آیه 30.
 2. حر عاملی، تفصیل وسایل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج 14، ص 139.

 3. نهج البالغه، حکمت 297.
 4. سوره روم، آیه 42.  
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عاقبــت طوایــف پیــش از خودکــه اکثرشــان )کافــر( مشــرک بودنــد چــه شــد؟(
ــیله  ــه وس ــینیان ب ــوزی از احــوال پیش ــه عبرت آم ــریفه ب ــه ش ــن آی ــق ای  طب

نگریســتن اشــاره شــده اســت.
4-4- حق دست

َو أَّمــا َحــّق یـَـِدَک فَــَأْن اَل تَْبُســَطَها إِلـَـی َمــا اَل یَِحــّل لـَـَک فَتَنَــاَل بَِمــا تَْبُســُطَها 
ــاِس بِلَِســاِن الاّلئَِمــِة فِــی الَْعاِجــِل  ــِه ِمــَن اهلّل الُْعُقوبـَـَة فِــی اْلََجــِل َو ِمــَن النّ إِلَْی
ــٍر ِمّمــا  ــَرَض اهللُّ َعَلْیَهــا َو لَِکــْن تَُوقَّرَهــا بَِقْبِضَهــا َعــْن َكثِی َو اَل تَْقبَِضَهــا ِمّمــا اْفتَ
ــْت َو  ــْد ُعِقَل ــَی قَ ــِإَذا ِه ــا فَ ــَس َعَلْیَه ــا لَْی ــٍر ِمّم ــی َكثِی َ ــا َو بســط ها إِل ــّل لََه یَِح

ــَواِب فِــی اآْلِجــِل.1  ُشــّرفَْت فِــی الَْعاِجــِل َوَجــَب لََهــا ُحْســُن الثّ
و امــا حــق دســت تــو ایــن اســت کــه آن را بــه نــاروا دراز نکنــی؛ کــه بــا 
ایــن کار عقــاب آخــرت را بــرای خــود تــدارک دیــده ای و در دنیــا نیــز زبــان 
ــچ گاه دســت خــود را از  ــه روی خــود گشــوده ای و هی ــران را ب ــت گ مام
ــه دســت ها ایــن اســت کــه آن  ــرام نهــادن ب ــداری، بلکــه احت واجبــات بازن
را حتــی از بســیاری از آن چــه حــال اســت بــاز داشــته مثــل مــوارد شــبهه 
و مکروهــات )و بســیاری از آن چــه واجــب نیســت بــه جــای آوردن مثــل 
ــردی،  ــهره می گ ــا ش ــن دنی ــرافت ای ــل و ش ــه عق ــه ب ــتحبات(؛ در نتیج مس

ضمــن ایــن کــه ثــواب اخــروی را نیــز بــرای خــود تضمیــن نمــوده ام.
ــده  ــاره ش ــه دو حــق دســت اش ــجاد ب ــام س ــراز از ســخن ام ــن ف در ای
اســت کــه عبارتنــد از: بازداشــتن دســت از محرمــات و مکروهــات و شــبهات و 
منــع نکــردن دســت از واجبــات و مســتحباتی کــه توســط آن انجــام می پذیــرد.

4-4-1- بازداشتن دست از محرمات و مکروهات و شبهات
ــد  ــه توســط دســت صــورت می گیرن ــی ک ــوارد زشــت و ناروای ــه م از جمل
ــا ســرقت در ســوره  ــم در رابطــه ب ــه دزدی اشــاره نمــود. قــرآن کری ــوان ب می ت
2 )و 

ــوا أیِدیَُهمــا( ــارقُة فاقَطُع ــارُق َو السُّ ــد: )و السَّ ــن می فرمای ــده چنی مبارکــه مائ
مــرد و زن دزد دستشــان را بــه عنــوان کیفــری از جانــب خــدا ببریــد(. طبــق آیــه 
ــی اســت کــه توســط دســت  ــه ســرقت و دزدی کــه یکــی از محرمات شــریفه ب

 1. حرانی، تحف العقول، ص 257.
 2. سوره مائده، آیه38.
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ــارق  ــتان س ــدن دس ــازات آن بری ــت و مج ــده اس ــاره ش ــرد اش ــام می پذی انج
ــد: »اَل  ــه می فرماین ــده ک ــت ش ــاره روای ــن ب ــرم در ای ــر اک ــد. از پیامب می باش
ــارِق و ُهــَو مؤمـِـٌن« »اصــًا نمی شــود کســی دزدی کنــد و در همــان  یَســِرُق السَّ

حــال هــم مؤمــن باشــد«.1 
 4-4-2- منع نکردن دست از انجام واجبات و مستحبات

بســیاری از امــورات واجــب، مســتحب بــه وســیله دســت انجــام می گیرنــد، 
کــه می تــوان بــه ســخاوت و بخشــش، اشــاره نمــود.

 تعبیــر بســیار جالب توجهــی از امــام صــادق دربــاره ســخاوت و بخشــش نقل 
نـُـوِب أَحــبُّ إلـَـی اهللِ مـِـن َشــیٍخ  ــٌق فــی الذُّ شــده کــه می فرماینــد: »شــابٌّ َســِخیٌّ ُمَرهَّ
عابـِـٍد بَخیــٍل«؛2 »جــوان ســخاوتمند متهــم بــه گنــاه نــزد خــدا محبوب تــر از پیرمــردی 
اســت کــه عمــری را در عبــادت گذرانــد، امــا بخیــل اســت«.  طبــق روایــت شــریفه 
ســخاوت جــوان متهــم بــه گنــاه از عبــادت پیرمــردی کــه بخیــل اســت نــزد خــدا 

محبوبیــت بیشــتری دارد کــه نشــان دهنده اهمیــت و ارزش بــاالی ایــن امــر اســت.
 ســخاوت؛ یــک نقطــه اوج و مرتبــه عالــی دارد، و آن زمانــی اســت کــه بــه 
مقــام ایثــار برســد، و قــرآن کریــم آن را ســتوده اســت: )َو یُؤَرثـُـوَن علــی أنُفِســهِم 
3 )و هرچنــد در خودشــان احتیاجــی مبــرم باشــد، آن هــا 

َو لـَـو کاَن بِهـِـم َخصاَصــة(
ــد(. ــر خودشــان مقــدم می دارن را ب

 روایتــی از رســول اکــرم در ایــن بــاره وارد شــده کــه می فرماینــد: »و آثـَـَر 
َعَلــَی نَفِســِه ُغفـِـَر لـَـُه«؛4 »کســی کــه نســبت بــه چیــزی نیازمنــد باشــد و دیگــری 

را بــر خــود ترجیــح دهــد، مشــمول غفــران الهــی می گــردد«.
 4-5- حق پا

َو أَّمــا َحــّق ِرْجَلْیــَک فـَـَأْن اَل تَْمِشــَی بِِهَمــا إِلـَـی َمــا اَل یَِحــّل لـَـَک َو اَل تَْجَعَلُهَمــا 
َمِطیّتَــَک فِــی الّطِریــِق الُْمْســتَِخّفِة بَِأْهلَِهــا فیهــا فَِإنَّهــا َحاِمَلتُــَک َو َســالَِکٌة بـِـَک 
ــی الّصــَراِط  ــُف َعَل ــا تَِق ِــاهلّل فِیِهَم ــّوَة إاِّل ب َــَک َو ال قُ َمْســَلَک الّدیــِن َو الّســْبِق ل

 1. كلینی، اصول كافی، ج 3، ص 255.
 2. كلینی، اصول كافی، ص.410.

 3. سوره حشر، آیه 19.
 4. ورام، آداب و اخالق در اسالم، ص 172.



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج1143

 1
فَانُْظــْر أَْن اَل تـَـِزلَّ بـِـک فَتَتَــَردَّی فِــی النَّــاِر.

حــق پاهایــت آن اســت کــه بــا آن هــا بــه ســوی آنچــه بــر تــو روا نیســت 
ــب  ــه موج ــی ک ــت در راه ــردش و حرک ــب گ ــا را مرک ــروی، و آن ه ن
ــیله  ــه وس ــد ب ــرا بای ــی؛ زی ــرار نده ــت ق ــرو اس ــبکی ره ــتخفاف و س اس
آن هــا در مســیر دیــن گام بــرداری و پیشــی بگیــری و بــر ایــن دو پــا، بــر 
ــد. ــش نیفکن ــد و در آت ــو را نلغزان ــه ت ــاش ک ــب ب ــس مراق صــراط بایســتی؛ پ
 در ایــن فــراز از ســخن امــام ســجاد بــه دو حــق پــا اشــاره شــده اســت 
ــاروا و گام برداشــتن در مســیر  ــز از گام نهــادن در امــور ن ــد از: پرهی کــه عبارتن

دیــن و ســبقت جســتن از دیگــران در امــورات نیــک.
 4-5-1- پرهیز از گام نهادن در امور ناروا

از جملــه حقــوق اعضــای بــدن بــر انســان، حــق پــا می باشــد، عضــوی کــه 
ــته  ــس شایس ــد. پ ــام می ده ــره را انج ــور روزم ــی رود و ام ــیله آن راه م ــه وس ب
اســت در مســیری گام بــردارد کــه رضــای الهــی را کســب کنــد و از مســیری کــه 

ــد. ــز نمای موجــب خفــت و ســبکی او می شــود، پرهی
ــم  ــرآن کری ــه ق ــت ک ــوری اس ــه ام ــن، از جمل ــاروای راه رفت ــای ن  حالت ه
ــِرَق  ــْن تَْخ َ ــَک ل َّ ِــی الْْرِض َمَرحــاً إِن ــِش ف ــع نمــوده:  )َو ال تَْم انســان را از آن من
الْْرَض َو لـَـنْ تَبُْلــَغ الِْجبــاَل ُطــوالً(؛2  )و در روی زمیــن بــه نخــوت گام بــر مــدار؛ 
زیــرا هرگــز زمیــن را نمی تــوان شــکافت، و در بلنــدی بــه کــوه نمی تــوان رســید(.
ــاروا در راه  ــن، از حالت هــای ن ــر و غــرور راه رفت ــا کب ــه شــریفه ب ــق آی  طب
رفتــن بــه شــمار رفتــه کــه موجــب خفــت انســان در پیشــگاه الهــی می گــردد.
َــُه  ــَع ل ــیئًَة َوَرَف ــا َس ــُه بَِه ــنًَة َوَحــطَّ َعنْ ــَوةٍ َحَس ـِـکّل ُخْط ــُه ب َ ــزَّ َوَجــلَّ ل  »اهلل َع
ــا َدَرَجــًة«؛3 »هیــچ بنــده مؤمنــی نیســت کــه قدمــی در راه بــرآوردن حاجــت  بَِه
ــه هــر قدمــی کــه  ــردارد، مگــر آنکــه خداونــد بــرای او ب ــرادر مؤمــن خــود ب ب
ــاال  ــه او را ب ــی دارد و درج ــی از او برم ــی دارد، حســنه ای می نویســد و گناه برم
می بــرد«. طبــق روایــت شــریفه مؤمــن بــا گام برداشــتن در رفــع حاجــت بــرادر 

 1. حرانی، تحف العقول، ص 257.
 2. سوره اسراء، آیه 37.

 3. كلینی، اصول كافی، ج 2. ص 197.

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=37
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=37
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=37
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=37


115 بررسي حقوق اعضاي بدن بر اساس رساله حقوق امام سجاد

مؤمــن، در مســیر دیــن الهــی گام برمــی دارد، و در ایــن مســیر از دیگــران ســبقت 
ــازد. ــم می س ــی را فراه ــدای تبارک وتعال ــنودی خ ــد و خش می جوی

 4-5-2- گام برداشتن در مسیر دین و سبقت جستن از دیگران
ــران در  ــتن از دیگ ــبقت جس ــن و س ــیر دی ــتن در مس ــا گام برداش ــان ب انس
ــای  ــه ج ــت ب ــی اس ــه اله ــت و ودیع ــه نعم ــا را ک ــق پ ــد ح ــن راه می توان ای
ــر و  ــأ خی ــد و منش ــب نمای ــروردگار را کس ــنودی پ ــیله خش آورد، و بدین وس
برکــت باشــد. پــا عضــوی اســت بــرای انجــام امــوری ماننــد: راه رفتــن بــرای 
ــاُد  ــد: )َوِعبَ ــم می فرمای ــرآن کری ــع مشــکات دیگــران و ... . ق ــم، رف کســب عل
ــواْ  ُ ــوَن َقال ــُم الَْجهُِل ــا َو إَِذا َخاَطبَُه ً ــی الْْرِض َهْون ــوَن َعل ــَن یْمُش َِّذی ــاِن ال ْحَم الرَّ
ــی در راه  ــه تواضــع و فروتن ــه شــریفه ب ــم در آی ــه می بینی ــان ک ــَاًما(1 )همچن َس

ــن اشــاره شــده اســت(. رفت
 4-6- حق شکم

ــَأْن اَل تَْجَعَلــُه ِوَعــاًء لَِقلِیــٍل ِمــَن الَْحــَراِم َو اَل لَِکثِیــٍر َو أَْن  َو أَّمــا َحــّق بَْطنِــَک فَ
ــِن  ــّد التّْهِوی ــی َح َ ــِة إِل ــّد التّْقِویَ ــْن َح ــُه ِم ــاَلِل َو اَل تُْخِرَج ــی الَْح ــُه فِ َ ــَد ل تَْقتَِص
ــَی  ــبََع الُْمْنتَِه ــِإّن الّش ــِإ فَ ــوِع َو الّظَم ــّم بِالُْج ــُه إَِذا َه ــُرّوِة َو َضْبُط ــاِب الُْم َو َذَه
بَِصاِحبـِـِه إِلـَـی التَّخــِم َمْکَســَلٌة َو َمْثبََطــٌة َو َمْقَطَعــٌة َعــْن ُكّل بـِـرٍّ َو َكــَرٍم َو إِّن الــّرّی 

ــُرّوِة.2  ــٌة لِْلُم ــٌة َو َمْذَهبَ ــَخَفٌة َو َمْجَهَل ــْکِر َمْس َــی الّس ــِه إِل ــَی بَِصاِحبِ الُْمْنتَِه
امــا حــق شــکم تــو ایــن اســت کــه حتــی بــه انــدازه کــم هــم آن را ظــرف 
ــق  ــی و از ح ــه رو باش ــم میان ــال ه ــه ح ــبت ب ــی و نس ــرار نده ــرام ق ح
ــی،  ــروت تجــاوز نکن ــه پرخــوری و خــاف م ــه مرحل ــت جســم، ب تقوی
و بــه هنــگام گرســنگی و تشــنگی مراقــب باشــی کــه پرخــوری و ســیری 
ــدن از همــه  ــی، ضعــف، سســتی و دور مان ــراوان موجــب کســالت، تنبل ف
خیــرات و خوبی هاســت و افــراد در نوشــیدن هــم موجــب مســتی و 

ــت. ــی اس ــت و بی مروت ــدال و جهال ــروج از اعت خ
ــرای شــکم اشــاره  ــه دو حــق ب ــام ســجاد ب ــراز از ســخن ام ــن ف  در ای
شــده اســت کــه عبارتنــد از: پرهیــز از خــوردن مــال حــرام و اعتــدال در خوردن.

 1. سوره فرقان، آیه 63.
 2. حرانی، تحف العقول، ص 257.
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 4- 6-1- پرهیز از خوردن مال حرام
 از حقــوق اعضــای بــدن بــر انســان، حــق شــکم می باشــد؛ قــوه ای کــه بــه 
وســیله آن انســان رفــع پــاره ای از نیازهــا از قبیــل گرســنگی و تشــنگی می کنــد 
ــر اســت کــه  و چــون غــذای جســم مقدمــه غــذای روح و جــان می باشــد، بهت
ــه  ــد ک ــرام می باش ــه ح ــواردی ک ــٌا م ــورد؛ مخصوص ــی را نخ ــر غذای ــان ه انس
ــه  ــروی ب ــت اخ ــذارد و عقوب ــای می گ ــر ج ــر روح و روان او ب ــی ب ــر منف تأثی
ــق  ــی آورد. از مصادی ــم م ــروردگار را فراه ــم پ ــی و خش ــال دارد و نارضایت دنب

ــا اشــاره نمــود. ــه رب ــوان ب ــال حــرام می ت خــوردن م
 قــرآن کریــم در ســوره مبارکــه بقــره در مــورد نهــی از خــوردن ربــا چنیــن 
ــن  ــر چنی ــولِِه(؛1 ) اگ ــَن اهلّل َوَرُس ــْرٍب مّ ــواْ بَِح ــواْ َفْأَذنُ ــْم تَْفَعُل َّ ــإِن ل می فرماید:)َف

ــته اید( ــتاده وی، برخاس ــا خــدا و فرس ــگ ب ــه جن ــد ب ــد، بدانی نکردی
 در تفســیر شــریف المیــزان ذیــل ایــن آیــه چنیــن آمــده اســت: کلمــه حــرب 
ــن مســأله اســت و از  ــت ای ــده اهمی ــده، نشــان دهن ــره آم ــه صــورت نک چــون ب
خــوردن ربــا نهــی شــده اســت و خواســته اســت متذکــر شــود کــه ایــن جنــگ بــا 
خــدا و رســول، جنگــی عظیــم اســت و یــا یــادآور شــود رباخــواری نوعــی جنــگ 
بــا خداســت و اگــر ایــن جنــگ را جنــگ بــا خــدا و رســول خــدا نامیــده، بــرای این 
اســت کــه رباخــواری، مخالفــت بــا خداســت کــه حرمــت آن را تشــریع فرمــوده و 

مخالفــت بــا رســول خــدا اســت کــه حکــم خــدا را تبلیــغ نمــوده اســت.2 
ــد:  ــن می فرماین ــا چنی ــوردن رب ــی از خ ــا نه ــه ب ــادق در رابط ــام ص  ام
ـِـَع النّــاُس مـِـِن اصِطنــاِع الَمعــروِف«؛3  َوجــلَّ الّربــا لََکیــا یَمتَن َم اهللُ َعزَّ ََّمــا َحــرَّ »إن
»خداونــد تبارک وتعالــی بدیــن خاطــر ربــا را حــرام کــرد کــه مــردم را از انجــام 

ــاز مــی دارد«. دادن امــور خیــر و معــروف ب
4-7- حق عورت

ــّض  ــِه بَِغ ــتِعانَُة َعَلی ــَک َو ااِلس َ ــلُّ ل ــا اَل یِح ــُه ِممَّ ــَک فَِحفُظ ــقُّ فَرِج ــا ح َو أمَّ

 1. سوره بقره، آیه 279.
 2. طباطبایی، المیزان فی التفسیر القرآن، ج 2، ص 649-647.

 3. كلینی، اصول كافی، ج 2، ص 146.
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ِد لِنَفِســَک بـِـاهللِ َو  َُّهِمــن أعــَوِن العــَواِن َو َكثــَرِة ِذكــِر الَمــوِت َو التََّهــدُّ البََصــِر فَإن
ِــه.1  ــا ب التَّخِویــف لََه

و امــا حــق عــورت، حفــظ آن از محرمــات و چشم پوشــی از نامحــرم اســت، 
کــه ایــن بهتریــن یــاور اســت؛ و هم چنیــن اســتعانت و کمــک خواســتن از 

تــذکار و یــادآوری مــرگ و تهدیــد و تحذیــر نفــس از عــذاب الهــی.
 در ایــن فــراز از ســخن امــام ســجاد بــه حــق عــورت اشــاره دارد کــه عبــارت 
ــیله  ــه وس ــودن آن ب ــاری نم ــات و ی ــداری آن از محرم ــظ و نگه ــت از: حف اس
تــذکار و یــادآوری مــرگ و همچنیــن تهدیــد و تحذیــر نفــس از عــذاب الهــی.

ــی  ــی زندگ ــی و ســرمایه اصل ــت باری تعال ــی، امان ــات طبیع ــز و تمای  غرای
ــه الهــی  ــه قضــای حکیمان ــده ای هســتند کــه ب ــر ارزن ــز ذخای بشــر اســت. غرای
بــا سرشــت بشــر آمیختــه و آدمــی را در مظاهــر زندگــی بــه تحــرک و فعالیــت 
ــه  ــد و ب ــز کــور و بی شــعورند و صــاح و فســاد را نمی فهمن ــی دارد و غرای وا م
خیــر و شــر توجــه ندارنــد و بایــد حتمــٌا بــه وســیله عقــل و دیــن اندازه گیــری 

و تعدیــل شــوند.
ــن  ــورت چنی ــق ع ــا ح ــه ب ــور در رابط ــه ن ــوره مبارک ــم در س ــرآن کری  ق
(؛2  ــنَّ ــَن ُفُروَجُه ــنَّ َویْحَفْظ ــْن أَبَْصارِِه ــَن مِ ــاِت یْغُضْض ــل لّْلُمْؤمِنَ ــد:)َو ُق می فرمای
ــا ایمــان بگــو: دیــدگان خــود را از هــر نامحرمــی فــرو بندنــد و  ــان ب )و بــه زن

پاک دامنــی ورزنــد(.

نتیجه 
خاســتگاه و منشــأ حقــوق اعضــاء، ریشــه در دیــن و احــکام الهــی، وحــی و 
نبــوت دارد و مبانــی ایــن حقــوق عبارتنــد از: اراده، اختیــار، کرامــت و فطــرت 

انســان.
ــن شــده  ــی معی ــدن، حقوق ــرای اعضــای ب ــک ب ــه تفکی  در رســاله حقــوق، ب
ــان از کام  ــاز داشــتن زب ــر اســت: ب ــان ذک ــرای زب ــه بیشــترین حــق ب اســت ک

 1. حرانی، تحف العقول، ص 258.
 2. سوره نور، آیه 31.
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زشــت، عــادت دادن زبــان بــه خیــر و ادب، ســخن گفتــن در حــد ضــرورت و 
ــی.  ــوده گوی ــی و بیه ــز از پرگوی ــا، پرهی ــن و دنی ــه خاطــر منفعــت دی ــاز و ب نی
و بــرای گــوش حقوقــی مشــخص شــده اســت از جملــه؛ شــنیدن کام نیــک و 

ــاروا. ــز از اســتماع کام ن پســندیده و پرهی
چشــم دارای دو حــق اســت: پرهیــز از نــگاه کــردن بــه محرمــات و اســتفاده 
ــات و  ــتن آن از محرم ــوق دســت؛ بازداش ــوزی. و حق ــت عبرت آم از آن در جه
مکروهــات و شــبهات و منــع ننمــودن دســت از واجبــات و مســتحبات. و حقــوق 
پــا عبارتنــد از: پرهیــز از گام نهــادن در امــور نــاروا، گام برداشــتن در مســیر دیــن 
و ســبقت جســتن از دیگــران در امــور خیــر. و حقــوق شــکم؛ پرهیــز از خــوردن 
ــات  ــظ آن از محرم ــورت؛ حف ــوق ع ــوردن. و حق ــدال در خ ــرام و اعت ــال ح م
ــس از  ــر نف ــن تحذی ــرگ و همچنی ــادآوری م ــیله ی ــه وس ــودن آن ب و یاری نم
عــذاب الهــی و باالخــره رعایــت حقــوق اعضــاء، ســبب طهــارت نفــس، عــزت 
انســان، هدایــت و گام نهــادن در مســیر الهــی و تقــرب وی بــه ســوی خداونــد 

می گــردد.
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 حقوق و تکالیف والدین و فرزندان در رساله حقوق امام سجاد
از منظر حقوق کیفری

باقر شاملو1
الناز جهانگیری2

چکیده
نهــاد خانــواده، حقــوق و تکالیــف متقابــل والدیــن و فرزنــدان نســبت 
بــه یکدیگــر، عامــل مهــم ایجــاد فرهنــگ و تمــدن اســت. در رســاله 
ــدان،  ــن و فرزن ــف والدی ــوق و تکالی ــجاد از حق ــام س ــوق ام حق
به مثابــه مهم تریــن حقــوق )حقــوق ارحــام و اقــارب( ســخن بــه میــان 
آمــده اســت. نهادهــای قانون گــذاری در راســتای تحقــق بخشــیدن بــه 
ــدام  ــچ اق ــوز هی ــداف آن، هن ــن اه ــاله و تأمی ــن رس ــد ای ــم بلن مفاهی
ــژه در  ــی به وی ــای حقوق ــن و نهاده ــودن قوانی ــازگار نم ــری در س مؤث

ــته اند. ــری معمــول نداش ــوق کیف قلمــرو حق
مقالــه حاضــر بــر آن اســت از طریق مطالعــات کتابخانــه ای و توصیفی، 
بــه مطالعــه تطبیقــی رســاله حقــوق و قوانیــن جزایــی بپــردازد و نقــاط 
ــم  ــا مفاهی ــری موجــود را در مقایســه ب ــن کیف ــوت قوانی ــف و ق ضع
ارزشــمند رســاله حقــوق موردبحــث و بررســی قــرار دهــد و همچنیــن 
ــان را  ــل آن ــف متقاب ــوق و تکالی ــن و حق ــا والدی ــدان ب ــط فرزن رواب

موردتوجــه قــرار دهــد.
ــه مــواردی از حقــوق و تکالیــف طرفیــن، کــه  ــا اشــاره ب همچنیــن ب
مــورد حمایــت حقــوق کیفــری قرارگرفتــه اســت؛ لــزوم وضــع قوانیــن 
در بــاب حمایــت از حقــوق افــراد را در برخــی از زمینه هــا پیشــنهاد 
ــدرج در رســاله  ــن حقــوق من ــا در نظــر گرفت ــن ب ــد. وضــع قوانی نمای

1. دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
2. كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.
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حقــوق، موجــب آشــنایی افــراد بــا حقــوق یکدیگــر در نهــاد خانــواده 
می شــود. ایــن آشــنایی به نوبــه خــود زمینــه رشــد و پــرورش کــودکان 
ــد  ــواده فراهــم می کن ــن را در بســتر خان ــه والدی ــرام ب و رعایــت احت
ــامانی ها  ــات و نابس ــیاری از انحراف ــوع بس ــد از وق ــع می توان و بالتب

جلوگیــری کنــد.
واژگان کلیــدی:  رســاله حقــوق، قوانیــن و مقــررات کیفــری، حقــوق 

و تکالیــف، والدیــن، فرزنــدان.

مقدمه
ــش   ــای نق ــل و ایف ــال تعام ــر در ح ــا یکدیگ ــی، ب ــول زندگ ــان ها در ط انس
متقابــل هســتند. »هرقــدر بــه هــم نزدیک تــر باشــند، روابطشــان باهــم عمیق تــر 
ــه  ــتر ب ــر، بیش ــوق یکدیگ ــف و حق ــت وظای ــدم رعای ــورت ع ــت و در ص اس
هــم ضربــه و آســیب می زننــد. هرقــدر کــه بیشــتر حقــوق یکدیگــر را رعایــت 
کننــد، هــم در ایــن دنیــا بهــره بیشــتری می برنــد و هــم در بهــره و حــظ اخــروی 

شــریک خواهنــد شــد«.1
ــی، بســتر  ــن واحــد اجتماع ــن و مهم تری ــوان کوچک تری ــواده به عن ــاد خان نه
روابــط تنگاتنــگ افــراد اســت. ازایــن رو، رســاله حقــوق هــر جــا کــه به عنــوان 
ــش و  ــال کوش ــرار داده، در قب ــان ق ــده ایش ــر عه ــی را ب ــادر تکالیف ــدر و م پ
زحمــات آنــان حقوقــی را بــر عهــده فرزنــدان پیش بینــی کــرده و بــرای 
ــف  ــوق و تکالی ــت حق ــاب رعای ــات، در ب پیشــگیری از ناســازگاری ها و انحراف
متقابــل والدیــن و فرزنــدان توصیه هــای متعــددی نمــوده کــه نیازمنــد پیش بینــی 
ضمانــت اجراهــای کیفــری به صــورت مــدّون مطابــق بــاارزش و اهمیــت حقــوق 

منــدرج در رســاله مذکــور اســت.
در رســاله حقــوق امــام ســجاد بــا توجــه بــه ارزش و منزلتــی کــه آدمــی 
در ایــن مکتــب دارد، حقــوق افــراد نســبت بــه هــم، حقــوق پــدر و مــادر نســبت 
ــه  ــرد نســبت ب ــوق ف ــن، حق ــه والدی ــدان نســبت ب ــوق فرزن ــدان، حق ــه فرزن ب
1. »اصــول حاكــم بــر روابــط اعضــای خانــواده در نظــام معرفتــی اســالم«، مجلــه فقــه و حقــوق خانــواده، ش 

58، ص 12.
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دولــت، حقــوق حکومــت نســبت فــرد و... موردتوجــه قرارگرفتــه اســت و بــرای 
هــر انســانی حقوقــی برشــمرده کــه مکّلــف بــه آن نیــز می باشــد.

ــری  ــه انســان در فراگی ــن نهــاد ب ــن و مقدس تری ــوان اولی ــواده هــم به عن خان
ــک  ــران کم ــود و دیگ ــدا، خ ــح باخ ــل صحی ــی و تعام ــن زندگ ــاق، آیی اخ
می کنــد؛ در ایــن میــان، »پــای بنــدی بــه موازیــن اخاقــی در خانــواده، در مقــام 
ــک از  ــر ی ــت و ه ــوردار اس ــژه برخ ــی وی ــه از اهمیت ــاد جامع ــن نه کوچک تری
ــدر و  ــدان، پ ــد حقوق فرزن ــد مانن ــری دارن ــر دیگ ــی ب ــواده حقوق ــاء خان اعض
مــادر، زن و شــوهر کــه اگــر ایــن حقــوق رعایــت شــود زمینــه رشــد و تعالــی 

ــد.1 ــم می کن ــواده را فراه ــاد خان ــان در نه انس
ــدان،  ــن و فرزن ــل والدی ــف متقاب ــوق و تکالی ــت از حق ــا حمای ــه ب در رابط
ــاله  ــی از رس ــرات فراوان ــا تأثی ــی از زمینه ه ــامی در برخ ــازات اس ــون مج قان
ــا  ــراه ب ــرا هم ــررات الزم االج ــن و مق ــال آن قوانی ــه دنب ــه و ب ــوق پذیرفت حق
ضمانــت اجراهــای کیفــری وضــع کــرده و در برخــی مــوارد دیگــر، دارای نقــاط 

ــتی اســت. ــف و کاس ضع
بنابرایــن نظــر بــه اهمیــت موضــوع، ایــن مقالــه می کوشــد بــه مطالعــه حقــوق 
و تکالیــف حاکــم بــر روابــط والدیــن و فرزنــدان از دیــدگاه امام ســجاد بپردازد 
و نقــاط ضعــف و قــوت قوانیــن کیفــری کنونــی را در مقایســه بــا حقــوق منــدرج 
در رســاله حقــوق ایشــان، موردنقــد و بررســی قــرار داده و در راســتای برطــرف 
ــزوم وضــع مقــررات الزم جهــت رعایــت  کــردن کاســتی های قوانیــن مذکــور، ل

بهتــر از حقــوق افــراد را در برخــی از زمینه هــا توصیــه کنــد.
ــا  ــه آشــنایی ب ــه اوالً بررســی شــود ک ــه درصــدد آن هســتیم ک ــن مقال در ای
ــرورش  ــد و پ ــه رش ــد زمین ــزان می توان ــه می ــا چ ــواده ت ــای خان ــوق اعض حق
کــودکان و رعایــت احتــرام بــه والدیــن را در بســتر خانــواده فراهــم کنــد و ثانیــًا 
رســاله حقــوق به عنــوان یــک شــاخص و معیــار تــا چــه حــدی الگــوی قوانیــن 
و نهادهــای کشــور در راســتای تحقــق بخشــیدن بــه مفاهیــم بلنــد ایــن رســاله 

ــوده اســت. ــری ب ــوق کیف ــرو حق ــژه در قلم به وی
1. »پیوند اخالق و حقوق خانواده«، مجله نامه جامعه،  ش 55 و 56، ص 39.

http://www.ensani.ir/fa/13347/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/13347/magazine.aspx
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الف( مفاهیم بنیادین رساله حقوق در قلمرو خانواده
1. خانواده

ــن  ــت. در ای ــده اس ــون ش ــای گوناگ ــواده تعریف ه ــاد خان ــا نه ــه ب در رابط
میــان، تعریفــی کــه بیشــتر بتــوان بــه آن اســتناد کــرد عبــارت اســت از: »گروهــی 
از افــراد کــه بــا پیوندهــای ســببی و نســبی، فرزندخواندگــی بــا یکدیگــر مربــوط 
ــواده  ــه در خان ــی ک ــال موقعیت ــه دنب ــد ب ــواده می دهن ــکیل خان ــوند، تش می ش
ــدر، پســر  ــادر و پ ــرد زن و شــوهر، م ــت را می پذی ــه آن موقعی ــد و جامع حائزن
ــن  ــط معی ــر رواب ــا یکدیگ ــوند و ب ــمرده می ش ــرادر ش ــر و ب ــر، خواه و دخت

ــد«1. ــرار می کنن ــی برق خانوادگ
2. مادر

ــت«؛2 و در  ــدی اس ــه دارای فرزن ــی ک ــی »زن ــی یعن ــت فارس ــادر در لغ م
ــه  ــزی ک ــر چی ــل ه ــه و اص ــمه، ریش ــای »أُّم، سرچش ــه معن ــی ب ــان عرب زب
چیزهــای دیگــر بــه آن متصــل می گــردد«3. کلمــه أُّم در قــرآن از معانــی متعــدد 
ــِه«؛  َــی أُّم ُموَســی أَْن أَْرِضعِی ــا إِل ــای حقیقــی »َوأَْوَحینَ برخــوردار اســت؛ در معن
بــه مــادر موســی وحــی کردیــم کــه طفلــک را شــیرده.4 و در اســتعمال مجــازی 
ــنَّ أُمُّ  ــاٌت ُه ــاٌت مُّْحکَم ــُه آی ــاَب مِنْ ــک الْکتَ ــَزَل َعَلی َّــِذی أَن ــَو ال ــای »ُه ــه معن ب
ــرو  ــو ف ــر ت ــاب را ب ــن کت ــه ای ــابَِهاٌت«؛ اوســت کســی ک ــُر ُمتََش ــاِب َوأَُخ الْکتَ
ــد و دیگــر  ــا اســاس کتاب ان ــات محکــم اســت آن ه ــاره ای از آن آی فرســتاد پ

5 متشــابهات اند.
باماحظــه معانــی فــوق؛ »یعنــی مــادر حقیقــی، اصــل و پایــه، مرکــز و معظــم 
شــیء، ارتبــاط و تناســب آن هــا باهــم روشــن می شــود. مــادر بــه معنــی ریشــه 
و اصــل درخــت کهــن اســت کــه فرزنــد آن به منزلــه شــاخه وجــودی اوســت و 
بــر روی ریشــه ســبز می کنــد و ایــن، بســتگی بــه نــوع ریشــه و اصــل دارد کــه 

1. حقوق مدنی، ج 5، ص 6.
2 فرهنگ فارسی معین، ص 1227.

3. فرهنگ معاصر عربی- فارسی، ص 25.
4. سوره قصص، آیه 7.

5. سوره آل عمران، آیه 7.
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ــت و شــرافت  ــده اصال ــد او نماین ــر و شــریف تر باشــد، فرزن هرچــه آن اصیل ت
مــادر اســت«.1

ــی  ــق حت ــن ح ــادر را مقدم تری ــق م ــوق ح ــاله حق ــجاد در رس ــام س ام
باالتــر بــر حــق پــدر، در زمــره حقــوق خویشــاوندان قــرار داده انــد و می فرماینــد:

َّهــا حَمَلــت حیــث ال یحِمــل  ــِزُم الحقــوق و اوَجــُب الن  واعلــم ان حــّق ااُلّم ال
ــع الجــوارح مســروَرة مستبشــرة  ــت بالســمع والبصــر و جمی احــد احــدا و َوقَ
َّــذی ال یصبِــُر علیــه احــد و َرِضیــت  بذلــک فحَمَلتــُه بَمــا فیــه مــن المکــروِه ال
بــان تَُجــوع و یشــبََع و تَظَمــاَء و یــرَوی و تَعــَری و یکتَِســی و تُِظلَّــُه و تَضَحــی 
ــکُر لهــا و البــرُّ و الّرفــق بهــا علــی قــدر ذلــک و ان كنتــم ال تُطیقــون  فلیکــن الشُّ

؛ بادنــی حّقهــا اال بعــون اهللَّ
ــه  ــته ک ــی نگه داش ــو را درجای ــی او ت ــه بدان ــن اســت ک ــادرت ای  حــق م
ــه کســی  ــه تــو داده کــه کســی ب کســی نگــه نمــی دارد و از میــوه دلــش ب
ــت وپا  ــم و دس ــوش و چش ــودش از گ ــه وج ــا هم ــو ب ــد و از ت نمی ده
ــرده،  ــداری ک ــی و نگه ــرور نگهبان ــادمانی و س ــا ش ــت، ب ــوی و پوس و م
ــاداب و  ــد و ش ــل می کن ــا را تحم ــدوه و نگرانی ه ــم و ان ــات، غ نامایم
خــرم اســت کــه تــو را ســیر نمایــد و خــود گرســنه بمانــد؛ تــو را بپوشــاند 
ــد؛ خــود  ــد و خــود تشــنه بمان ــیراب کن ــو را س ــد؛ ت ــه باش و خــود برهن
آفتــاب باشــد و بــر تــو ســایه افکنــد، بــا تحمــل مشــّقت، آرامــش و تنّعــم 
تــو را فراهــم آورد و بــا پذیــرش رنــج بی خوابــی، تــو را از لــذت خــواب 
بهره منــد ســازد. شــکمش ظــرف وجــود تــو و دامنــش پناهــگاه امــن تــو 
و ســینه اش چشــمه جوشــانی بــرای رفــع عطــش تــو و جانــش فــدای تــو 
شــده و ســرد و گــرم روزگار را بــه خاطــر تــو پذیــرا گشــته اســت؛ پــس 
ــز  ــی و هرگ ــکرگزار او باش ــت، ش ــت و زحم ــه محب ــاس این هم ــد به پ بای

ــد.2 ــاری کن ــت ی ــر خدای ــی مگ نمی توان
3. پدر

پــدر یعنــی مــردی کــه از او فرزنــدی بــه وجــود آمــده اســت.3 بدین ترتیــب 

1. حقوق از دیدگاه امام سجاد، ص 334.
2. ترجمه و شرح رساله حقوق امام سجاد، ص 191.

3. فرهنگ فارسی معین، ص 265.
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اهمیــت و تأثیــر نقــش پــدر در تربیــت و پــرورش فرزنــدان بــر کســی پوشــیده 
نیســت. امــام ســجاد در بزرگداشــت ایــن حــق فرمودنــد:

َّــک لـَـوالُه لـَـم تکــن  َّــک فرُعــُه و ان َّــه اصُلــک و ان ــا حــّق ابیــک فتَعَلــم ان َو اَمَّ
ــا یعَجبـُـک فاعَلــم أنَّ اَبـَـاک أصــُل النّعَمــِة علیــک  فََمهَمــا راَیــَت فــی نفســک ممَّ

؛ ة اال بــاهللَّ َ واشــکرُه علــی قــدِر ذلــک و ال قــوَّ فیــه واحَمــِد اهللَّ
و امــا حــق پــدرت ایــن اســت کــه بدانــی: او منشــأ و ریشــه وجــود توســت 
ــه  ــدی ک ــزی دی ــود چی ــرگاه در خ ــس ه ــودی، پ ــو نب ــود ت ــر او نب و اگ
خودپســندی و اعجــاب تــو را برانگیخــت، بــدان کــه اصــل و ریشــه ایــن 
ــن  ــر ای ــن و او را ب ــتایش ک ــدا را س ــس خ ــد، پ ــدرت می باش ــت، پ نعم
نعمــت سپاســگزار بــاش و هیــچ قــدرت و توانــی جــز پنــاه خــدا وجــود 

ــدارد.1 ن
ــک اصــل علمــی و فلســفی  ــه ی ــن حــق اشــاره ب ــراز اول ای حضــرت در ف
ــی  ــر علت ــت اســت. اگ ــول از عل ــش معل ــت و پیدای ــد و آن، اصــل علی می نمای
نباشــد معلولــی وجــود نــدارد، بلکــه وجــود معلــول وجــودی وابســته و 
ــد  ــی می کن ــاده خودنمای ــم م ــر عال ــل در سراس ــن اص ــت. »ای ــتقل اس غیرمس
ــور  ــد و به ط ــزد می فرمای ــدر را گوش ــود پ ــت وج ــدان، عظم ــه فرزن ــام ب و ام

صریــح و روشــن می فرمایــد: 
ــد فــرع اســت و شــاخه. چنانچــه ایــن اصــل  ــدر اصــل و ریشــه و فرزن پ
نباشــد وجــود فرزنــد تحقــق نمی یابــد و جلــوه و ظهــوری پیــدا نمی کنــد. 
پــس هرچــه ظهــور اســت در فرزنــد، حکایــت از اصــل خویــش کــه پــدر 

باشــد دارد.2
4. فرزند

فرزنــد بــه معنــی زاده، ولــد چیــزی کــه از دیگــری تولیدشــده باشــد بــه پســر 
ــن  ــوق والدی ــاب حق ــجاد در ب ــام س ــود.3 ام ــاق می ش ــر دو اط ــر ه و دخت
حقــوق پــدر و مــادر را بیــان و نــوع وظیفــه ای را کــه فرزنــد در قبــال آن هــا بــر 

1. سیری در رساله حقوق امام سجاد، ص 223.
2. همان. ص 268.

3. فرهنگ فارسی معین، ص 917.
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ــق  ــوان ح ــز به عن ــد را نی ــوق فرزن ــد و حق ــزد کردن ــه او گوش ــده دارد را ب عه
ــد: ــرار داده و می فرماین ــادران ق ــدران و م ــوان پ ــل به عن متقاب

ــا بــه  نیَ َّــُه ِمنــَک َوُمضــاٌف اِلَیــَک فِــی َعاِجــِل الدُّ ــَم اَن َــِدَک فَتَعَل ــا َحــقُّ َول َو اَّم
ــی  ــِة َعل َ ــن ُحســِن ااَلَدِب َوالّدالل ــُه ِم َّیتَ ــا َول َّــَک َمســئُوٌل َعمَّ ــّرِه َواِن ــرِه َوَش خی
ــَک َو  ِ ــی َذال ــاٌب َعل ــِه فَُمثَ ــی نَفِس ــَک َوفِ ــِه فِی ــی َطاَعتِ ــُه َعل َ ــِة ل َ ــِه َوالَمُعون ّ َرب
ُمعاقِــٌب، فَافَعــل فِــی اَمــِرِه َعَمــَل الُمتََزیّــن بــه حســِن اَثَــِرِه َعَلیــِه فِــی َعاِجــِل 
نیــا المعــذر اِلــی َربـّـِه فِیَمــا بَینَــَک َو بَینَــَاُه بــه حســِن الِقیــاِم َعَلیــِه َواالِخــُذ  الدُّ

ِــاهللِ؛ َة ااِلَّ ب ــوَّ ــُه َوالقُ ِمن
و امــا حــق فرزنــدت ایــن اســت کــه بدانــی او از تــو اســت و در نیــک و 
بــد ایــن جهــان منســوب بــه تــو؛ وتــو بــه حکــم والیتــی کــه بــر او داری 
نســبت بــه تربیــت صحیــح و آموختــن آداب نیکــو و راهنمایی و شناســاندن 
ــد  ــئولی؛ بای ــروی از او مس ــت و پی ــک در اطاع ــا و کم ــد یکت ذات خداون
دربــاره او هماننــد کســی رفتــار کنــی کــه می دانــد در نیکــی بــه وی اجــر 
ــه او کیفــر و عقــاب. پــس در امــر  ــدی وزشــتی ب ــاداش اســت و در ب و پ
دنیــای او چنــان بکــوش کــه اثــری آفریــده ای و اینــک آن را بــه زیبایی هــا 
می آرایــی؛ و در امــر آخرتــش آن گونــه تــاش کــن کــه نــزد پــروردگارت 

ســرافکنده نباشــی و عــذری داشــته باشــی.1
امــام در ســخن خویــش بــر وابســتگی فرزنــد بــه پــدر خــود در دنیــا و آخرت 
تأکیــد فــراوان کــرده و بالتبــع مســئولیت تعلیــم و تربیــت و راهنمایــی فرزنــد را 
ــد و  ــال او بکوش ــد و کم ــه در رش ــه ای ک ــت به گون ــته اس ــده او گذاش ــر عه ب
ــدان در صحیفــه ســجادیه  ــرای فرزن از او غافــل نگــردد. آن حضــرت در دعــا ب
ــرا در  ــا م ــْم؛ خدای ــْم َو بِّرِه ــْم َو تَْأدِیبِهِ ــی تَْربِیتِهِ ــی َعَل ــّم أَِعنّ ــد: »الّلُه می فرمای

ــاره ایشــان یــاری ده«.2 تربیــت و تأدیــب و نیکــی درب
5. اکرام والدین

قــرآن در مــوارد بســیاری احســاس شــکر گــذاری و قدردانــی از والدیــن را 
ــرام و  ــن اک ــت ای ــد. »عل ــی مطــرح می کن ــی از شــرک اله ــد و نف ــد از توحی بع

1. سیری در رساله حقوق امام سجاد، همان، ص 140.
2. كاَن ِمْن ُدَعائِِه َعَلیِه الّساَلُم لُِولِْدِه َعَلیِهُم الّساَلم.
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بزرگداشــت عــاوه بــر قانــون عقلــی وجــوب شــکر منعــم و احســان به محســن، 
اهتمــام فوق العــادة آییــن مقــدس اســام در حفــظ بنیــان خانــواده اســت؛ زیــرا 
شــرع انــور اســتحکام و قداســت و قــوت جوامــع انســانی را در گــرو نزهــت و 
پاکیزگــی جوامــع کوچک تــری می دانــد کــه تشــکیل دهنــدة آن جامعــة بــزرگ 
ــن،  ــر والدی ــاس رنج هــا و زحمــات جبران ناپذی ــه پ ــام ســجاد ب هســتند«. ام
ــوق  ــن حق ــن و مقدم تری ــره مهم تری ــن را در زم ــپاس گزاری از والدی ــرام و س اک
بــه شــمار آورده و شــکرگزاری از آنــان را جــز بــا توفیــق الهــی میســر نمی دانــد.

6. تعلیم و تربیت
تعلیــم و تربیــت دو واژه همــراه یکدیگــر هســتند بــا مفهــوم متفــاوت؛ 
»تعلیــم در لغــت بــه معنــای آموختــن، یــاددادن، آمــوزش«.1 و تربیــت بــه معنــای 
ــرورش  ــع »پ ــت«.2 درواق ــن اس ــی آموخت ــه کس ــاق را ب ــدن، آداب و اخ »پروران
کــودک مهم تریــن حــق او در قلمــرو زندگــی اســت و والدیــن نقــش مهمــی در 
تربیــت دینــی و عاطفــی فرزنــدان دارنــد و اســام اهمیــت فوق العــاده ای بــه ایــن 
ــت«.3 ــود اس ــان نم ــون بی ــتورالعمل های گوناگ ــرای آن دس ــت و ب ــش داده اس نق

امــام ســجاد، بــرای زمینه ســازی و توجــه دادن پــدر و مــادر، به سرنوشــت 
ــن ُحســِن الَدِب  ــُه مِ َّیتَ ــا َول ــَک مســئوٌل َعمَّ َّ ــد: »إن ــت او می فرمای ــد و تربی فرزن
ـّـِه«؛ »کــه ایــن مطلــب بــرای معتقدیــن به نظــام پاســخگویی و  ــهِ علــی َرب والّدالل
ــر  ــی صرف نظ ــاره دارد؛ یعن ــری اش ــرای دیگ ــان ها در س ــه انس بازخواســت هم
ــد  ــه سرنوشــت خــود کــه سرنوشــت فرزن ــه انســان ب ــه عاطفــی و عاق از جنب
ــه ایــن جهــان خیلــی  هــم بــه آن گره خــورده اســت، انســان هایی هســتند کــه ب
ــد«.4  ــه دارن ــتر توج ــور اخــروی بیش ــه ام ــد و ب ــا معتقدن ــد ام ــت نمی دهن اهمی
درواقــع بــا توجــه بــه ایــن ســخن، پــدر مســئول حســن تربیــت و تأدیــب فرزنــد 

و آشــنا نمــودن او بــا اهــداف و رشــد متعالــی اســت.
1. فرهنگ فارسی معین، ص 350.

2. همان، 367.
3. »وظایــف والدیــن در تربیــت دینــی و عاطفــی فرزنــدان«، مجموعــه مقــاالت همایــش زن مســلمان، خانــواده 

كارآمــد، ص 127
4. سیری در رساله حقوق امام سجاد، ج 2، ص 284.
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7. محبت و مهرورزی
یکــی از بهتریــن وســایل پــرورش عاطفــی و معنــوی افــراد، محبــت و مهــر 
ــه آن هــا اســت. »محبــت یکــی از نیازهــای اساســی انســان اســت و  ورزیــدن ب
همــراه بــا تولــد انســان مهــر طلبــی هــم بــه دنیــا می آیــد. می تــوان گفــت بعــد 
از نیــاز بــه غــذا و آب، نیــاز محبــت اســت. روان شناســان آن را از نیرومندتریــن 
هیجانــات روحــی می شناســد. محبــت، تنهــا در کودکــی جــزء نیازهــای انســانی 

نیســت بلکــه در تمــام دوران عمــر، انســان نیــاز بــه محبــت دارد«.1
ــاد  ــرورزی در نه ــت و مه ــه محب ــاز ب ــدن از نی ــیراب ش ــی س ــتر اصل بس
ــط  ــت در محی ــرورش و تربی ــه »پ ــه ای ک ــرد. به گون ــورت می گی ــواده ص خان
خانوادگــی آکنــده از مهــر و محبــت، فرزنــدان را در محیــط بــزرگ اجتماعــی بــا 
مــردم مهربــان و رئــوف می ســازد؛ چــه کــودک در محیــط گــرم خانــواده، اظهــار 
ــد  ــار می آی ــواه ب ــب و خیرخ ــوزد و خوش قل ــادر می آم ــدر و م ــت را از پ محب
و چــون طعــم شــیرین محبــت را چشــیده در فــردای زندگــی ایــن میــوه شــیرین 
ــد و در  ــر انســان ها عرضــه می کن ــتان و دیگ ــه همســر خــود، دوس را نســبت ب

ــز برخــوردار خواهــد شــد«.2 ــان نی ــل آن ــای متقاب ــل از محبت ه مقاب
ــرورت  ــازی در ض ــد و زمینه س ــوان تمهی ــجاد به عن ــام س ــن رو، »ام ازای
ــراز  ــَک« در ف ــُه مِن َّ ــُم أن ــارت »َفتَعَل ــا آوردن عب ــد، ب ــت فرزن ــه تربی ــام ب اهتم
ســخن خــود بــه جنبــه عاطفــی و علقــه معنــوی میــان والدیــن و فرزنــد اشــاره 
ــا مــادری و فرزنــدی،  ــا تحریــک عواطــف پــدری و فرزنــدی ی می فرماینــد و ب

ــوند«.3 ــادآور می ش ــأله را ی ــه مس ــیدگی ب ــرورت رس ض
8. حقوق و تکالیف

در زبــان فارســی واژه »حقــوق« دارای معانــی گوناگــون اســت. در لغــت بــه 
ــای  ــت«.4 و در معن ــف اس ــف، تکالی ــا، وظای ــتی ها، بهره ه ــق، راس ــای ح »معن

1. حقوق از دیدگاه امام سجاد، ص 345.
2. حقوق متقابل كودک و ولی در اسالم، ص 208.

3. حقوق و تکالیف متقابل فرزندان و والدین ازنظر اسالم، فصلنامه بالغ مبین، شماره 14، ص 280
4. فرهنگ فارسی معین، ص 469.
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اصطاحــی »حــق عبــارت اســت از امــری اعتبــاری کــه برحســب آن شــخص یــا 
گــروه خاصــی، قــدرت قانونــی پیــدا می کنــد کــه نوعــی تصــرف خارجــی یــا 
اعتبــاری در شــیء یــا شــخص دیگــر انجــام دهــد و الزمــه آن، امتیــازی بــرای 

ذی حــق بــر دیگــران و اختصــاص متعلــق حــق بــه وی اســت«.1
حقــوق گاه بــه معنــای مجموعــه مقرراتــی اســت کــه بــر روابــط اجتماعــی 
بیــن افــراد، حاکــم اســت. »واژه حقــوق بــه ایــن معنــا همیشــه به صــورت جمــع 
ــد  ــت مانن ــن اس ــا و قوانی ــوع نظام ه ــان دادن مجم ــرای نش ــی رود و ب ــه کار م ب
ــق«  ــه »ح ــع کلم ــوق، جم ــر حق ــای دیگ ــری. معن ــوق کیف ــی، حق ــوق مدن حق
اســت ماننــد حــق مالکیــت، حــق حیــات، حــق زوجیــت«.2 در بحــث مــا معنــای 
اخیــر از حقــوق مــراد اســت؛ »حقــوق بــه معنــای جمــع کلمــه حــق کــه از ابعــاد 
ــی  ــه معن ــه ب ــف ک ــا واژه تکلی ــراه ب ــی قابل بررســی اســت و اصــوالً هم مختلف
بــه رنــج افکنــدن، کاری ســخت و شــاق را بــر عهــده کســی گذاشــتن«.3 اســت 
بــه کار مــی رود. چنان کــه امیرمؤمنــان دربــاره ایــن همراهــی فرمــوده اســت: 
»کســی را حقــی نیســت جــز آن کــه بــر او حقــی اســت و بــر او حقــی نیســت 

جــز آنکــه او را حقــی بــر دیگــری اســت«.4

ــواده و  ــف در خان ــوق و تکالی ــن حق ــم بنیادی ــت از مفاهی ــای حمای ب( جلوه ه
ــوق؛ ــاله حق ــا رس ــه ب مقایس

1. حقوق والدین بر فرزند
ــد،  ــدا کن ــق پی ــان تحق ــن دو انس ــت بی ــن اس ــه ای که ممک ــن رابط  مهم تری
ــد  ــه نمایانگــر وابســتگی وجــود فرزن ــادر اســت ک ــدر و م ــا پ ــد ب رابطــه فرزن
بــه وجــود والدیــن خــود اســت. به تبــع آن، حــق پــدر و مــادر چنــان بــاارزش 
اســت کــه هماننــدی در ســایر افــراد جامعــه نــدارد، البتــه ممکــن اســت پــدر و 

1. حقوق متقابل كودک و ولی در اسالم، ص 9.
2. همان.

3. فرهنگ فارسی معین، همان، ص 377.
4. الکافی، ج 8، ص 352.
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مــادر عــاوه بــر حقــوق خــاص خــود، حقوقــی غیــر از حــق پــدری و مــادری 
نیــز ماننــد دیگــر اعضــای جامعــه بــر فرزنــد پیــدا کننــد. امــا حقــوق والدیــن بــر 

عهــده فرزنــدان جــای دیگــر نظیــر نــدارد.
ــادر در  ــدر و م ــه پ ــبت ب ــد نس ــف فرزن ــف و تکالی ــه وظای ــت ک ازاین روس
ــت،  ــم و معرف ــزرگان عل ــخنان ب ــه الی س ــدارد و در الب ــر ن ــری نظی ــای دیگ ج
ــر  ــی در ذک ــیخ طوس ــت. ش ــده اس ــان مطرح ش ــوق ایش ــت حق ــرورت رعای ض

ــوق ایشــان معتقداســت: ــادران و زجــر از عق ــدران و م ــوق پ ــت حق رعای
 ســبیل فرزنــدان در تحــری رضــای پــدران و مــادران در وجــوب رعایــت 
ــای  ــکر و در نعمت ه ــوب ش ــد از وج ــدان، بع ــر فرزن ــان ب ــوق ایش حق
باری تعالــی، هیچ چیــز در مقابــل آن خیــرات نیافته انــد کــه از پــدران 
ــباب  ــت از اس ــببی اس ــدر اول س ــد: اوالً پ ــدان می رس ــه فرزن ــادران ب و م
ــت و اکمــال اوســت  ــد را و بعــدازآن ســبب تربی ماحــق در وجــود فرزن
تــا هــم از فوایــد جســمانی کــه بــه پــدر متعلــق اســت کمــاالت جســمانی، 
چــون نشــو و نمــا و تغــذی و غیــر آن کــه اســباب بقــا و کمــال شــخص 
فرزندنــد، می یابــد و هــم از تدبیــر فضــای او کمــاالت انســانی چــون ادب 
و هنــر و صناعــات و علــوم و طریــق تعیــش حاصــل می کنــد. ثانیــًا مــادر 
در بــدو وجــود مشــارک پــدر اســت در ســببیت بــه آن وجــه کــه اثــری کــه 
پــدر مــؤدی آن اســت مــادر قابــل شــده اســت و تعــب حمــل نه ماهــه و 
خطــر والدت و اوجــاع. آالم کــه در آن حالــت باشــد، کشــیده، وهــم ســبب 

اقــرب اســت در رســانیدن قــوت بــه فرزنــد کــه مایــه حیــات اوســت.1
ــاله  ــن در رس ــوق خــاص والدی ــوق مشــترک و حق ــه، برخــی از حق در ادام
حقــوق را به اختصــار بیــان کــرده و عــاوه بــر بررســی و مقایســه جایــگاه آن هــا 
ــری از  ــن کیف ــن باالخــص قوانی ــری قوانی ــزان تأثیرپذی ــه می ــوق، ب ــم حق در عل

رســاله خواهیــم پرداخــت.
2. اکرام والدین

احتــرام گــذاردن بــه والدیــن و بزرگداشــت آنــان یکــی از ارزش هــای مهــم 
در جامعــه فرهنگــی مــا بــوده و در دیــن بــزرگ اســام به طــور مکــرر ســفارش 

1. اخالق ناصری، ص 238.
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شــده اســت. درواقــع، تأکیــد آیــات متواتــر قــرآن و روایــات و همچنیــن ســخن 
امــام ســجاد فقــط بــرای زنــده نگه داشــتن و بــه تعبیــر دیگــر اصــل عاطفــه 
ــات، نشــاط،  ــه کــه نقــش مســتقیم در حی در زندگــی بشــر اســت و اگــر عاطف
بالندگــی و لــذت بــردن از زندگــی دارد، زنــده بمانــد آثــار بســیار مثبتــی بــه بــار 

مــی آورد.
ــرار  ــود اص ــتنباط می ش ــراوان اس ــات ف ــات و روای ــه از آی ــی ک ــه مهم  نکت
شــارع و معــارف دینــی مــا بــرای بقــای نهــاد خانــواده اســت. بدین جهــت، در 
راســتای اهمیــت احتــرام گذاشــتن بــه والدیــن و آثــار ســوء عــدم رعایــت ایــن 
حــق بــر اصــول و معیارهــای اخاقــی، قانون گــذار در مــاده 1177 قانــون مدنــی 
مقــرر مــی دارد: »طفــل بایــد مطیــع ابــوی خــود بــوده و در هــر ســنی کــه باشــد 
ــه  ــذاری ب ــای قانون گ ــم توجــه نهاده ــرام بگــذارد« علی رغ ــا احت ــه آن ه ــد ب بای
ایــن امــر و بیــان آن به صــورت مــدّون، عــدم اکــرام و بزرگداشــت حقــوق آن هــا 
فاقــد ضمانــت اجــرای کیفــری اســت؛ بنابرایــن در ایــن حــوزه تدویــن ضمانــت 
اجراهــای کیفــری متناســب بــا ایــن حــِق ارزشــمند ضــروری بــه نظــر می رســد.

3. حقوق پدر
ــیده  ــی پوش ــر کس ــدان ب ــرورش فرزن ــت و پ ــدر در تربی ــش پ ــت نق اهمی
نیســت. هــر انســان برخــوردار از حداقــل درک و شــعورمی توانــد وجــود خــود 
ــرا »در نظــام آفرینــش و مجــرای  ــد؛ زی ــه او بدان را در جهــان هســتی وابســته ب
علــل و اســباب، پــدر علتــی اســت بــرای پدیــد آمــدن فرزنــد، هــر فضیلــت و 
مکرمتــی در مقابــل اصــل هســتی فــرع اســت و اصــل وجــود آدمــی وابســته بــه 
پــدر اســت، گرچــه در اصــل همــه نعمت هــا از آن خداســت و جملــه مــدح و 
ــن ســبب  ــا خــود او از راه ای ــه ذات مقــدس اوســت، ام ســتایش ها بازگشــتن ب
ــه مــا عطــا کــرده اســت، پــس از دوران شــیرخوارگی، هــرروز کــه  هســتی را ب
رشــد جســمی و کمــال معنــوی انســان بــه ظهــور می رســد وابســتگی و اتــکای 

ــارز و آشــکار می شــود«.1 ــدر ب ــه پ انســان بیشــتر ب
بنابرایــن ســفارش امــام چهــارم و دیگــر معصومیــن بــر نقــش وجــود بخشــی 

1. ترجمه و شرح رساله حقوق امام سجاد، ص 137.
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ــا اثبــات رابطــه علــت و  پــدر، بــدون فلســفه و خالــی از فایــده نبــوده، بلکــه ب
معلولــی، وجــود فرزنــد را از اصــل وجــودی پــدر و فــرع بــر او دانســته اند. بــه 
ــخنان  ــه س ــیدن ب ــل پوش ــه عم ــتای جام ــذاری در راس ــاد قانون گ ــان، نه این س
ــا ایــن نقــش را موردحمایــت خــود قــرار  بــزرگان، برخــی از حقــوق مرتبــط ب
داده اســت ازجملــه: ســقوط قصــاص پــدر، عــدم اجــرای حــد ســرقت از امــوال 

فرزنــد و عــدم اجــرای حــد قــذف فرزنــد نســبت بــه پــدر.
3-1- سقوط قصاص پدر

ــدری  ــه پ ــدان رابط ــس، فق ــاص نف ــرای قص ــر در اج ــرایط معتب ــی از ش یک
اســت؛ بدیــن معنــی کــه پــدر در صــورت قتــل فرزنــد خــود قصــاص نمی شــود. 
از ســوی فقهــا بــر ایــن شــرط ادعــای اجمــاع شــده اســت. مهم تریــن مســتندات 
حکــم فــوق، روایاتــی اســت کــه در ایــن بــاب واردشــده اســت؛ عاملــی در کتاب 
خویــش از امــام باقــر یــا امــام صــادق نقــل می کنــد کــه فرمودنــد: »پــدر 
ــد هنگامی کــه پــدر خــود  ــه قتــل فرزنــدش کشــته نمی شــود درحالی کــه فرزن ب

را بــه قتــل برســاند قصــاص می شــود«.
ــام  ــه ام ــده ک ــت ش ــخن روای ــن س ــداهلل همی ــر از ابی عب ــای دیگ  در ج
فرمودنــد: »پــدر در برابــر قتــل فرزنــد خــود قصــاص نخواهــد شــد لیکــن فرزنــد 
در قتــل پــدر خــود کشــته می شــود«.1 محقــق حلــی در شــرایع الاســلام ازجملــه 
شــرایط معتبــر در قصــاص را فقــدان رابطــه پــدر و فرزنــدی دانســته و در بــاب 
اجــرای مجــازات قتــل فرزنــد توســط پــدر، تنهــا در پرداخــت دیــه و کفــاره و 
همچنیــن تعییــن مجــازات تعزیــری توســط حاکــم بســنده کــرده اســت.2 و شــیخ 
ــّوت ضمــن  ــدان رابطــه اب ــان شــرایط قصــاص و فق ــی در بی محمدحســن نجف

ادعــای اجمــاع از ســوی فقهــا. بــه ادلــه کتــاب3 نیــز اســتناد نمــوده اســت.4
ــا  ــی از فقه ــود دارد، برخ ــا وج ــان فقه ــه در می ــاع ک ــه اجم ــر ادل ــاوه ب ع

1. وسایل الشیعه، ج 10، ص 56.
2 شرایع االسالم فی المسالک الحالل و الحرام، ج 8، ص 188.

3. سوره مائده، آیه 45؛ سوره انعام، آیه 14.
4. جواهرالکالم فی شرح الشرایع االسالم، ج 15، ص 102.



133 حقوق و تکالیف والدین و فرزندان در رساله حقوق امام سجاد از منظر حقوق کیفري

بــه ایــن دلیــل عقلــی نیــز اســتناد کرده انــد کــه پــدر ســبب بــه و جــود آمــدن 
ــدر باشــد.1  ــردن پ ــن ب ــد ســبب از بی ــد نمی توان ــن رو، فرزن ــد اســت. ازای فرزن
ــه  ــد دانســته درحالی ک ــدر را منشــأ و ریشــه فرزن ــز، حــق پ ــوق، نی ــاله حق رس
بــرای مــادر، علی رغــم تفصیــل فــراوان حقــوق وی، اشــاره ای بــه اصــل و ریشــه 
ــد دانســته کــه ایــن امــر  مــادر ننمــوده اســت بلکــه او را ظــرف وجــودی فرزن

خــود بیانگــر رابطــه ســببیت وجــودی پــدر و فرزنــد اســت.
 ایــن در حالــی اســت کــه حکمــی در بــاب ســقوط قصــاص مــادر وجــود 
نــدارد؛ امــا در مــورد اینکــه مــادر از چنیــن معافیتــی برخــوردار نیســت برخــی 
معتقدنــد بــا توجــه بــه اینکــه رابطــه عاطفــی بیشــتر از پــدر در مــورد مــادر وجود 
دارد می تــوان گفــت بــا توجــه بــه فلســفه قصــاص و لــزوم پیشــگیری از وقــوع 
قتــل عمــد در جامعــه ایــن اســتثنا فقــط در مــورد پــدر کــه جایــگاه خاصــی در 
ــادر  ــورد م ــی در م ــواده و در جامعــه دارد پذیرفته شــده اســت ول مجموعــه خان
بــا توجــه بــه اینکــه »اوالً وقــوع قتــل عمــد فرزنــد توســط او بســیار نــادر اســت 
و در صــورت وقــوع نیــز یــا بایــد در عمــد و اختیــار مــادر تردیــد کــرد کــه در 
ایــن صــورت قصــاص نخواهــد شــد و یــا بایــد او را فاقــد هرگونــه عاطفــه و 
احساســات مــادری دانســت کــه در ایــن صــورت نیــز بایــد قصــاص شــود؛ لــذا 

اســتثنا نمــودن او از حکــم قصــاص ضرورتــی نداشــته اســت«.2
به عــاوه فقهــای شــیعه تقریبــًا نظــر واحــدی در عــدم ســقوط قصــاص مــادر 
دارنــد مگــر اســکافی3 کــه موافــق بــا نظــر فقهــای اهــل عامــه و بــا اســتناد بــه 
قیــاس بــا پــدر و قاعــده استحســان، معتقــد بــه ســقوط قصــاص مــادر در قتــل 

فرزنــد اســت.
نهــاد قانون گــذاری بــه تبعیــت از اجمــاع فقهــا و قــرآن کریــم در ذیــل مــاده 
ــاص در  ــی دارد: »قص ــرر م ــوب 1394 مق ــامی مص ــازات اس ــون مج 304 قان

1. حقوق متقابل كودک و ولی در اسالم، همان، ص 356.
2. موانع قصاص نفس در شریعت اسالم، ص 69.

3. و كــذا االُم تقتــل بــه بــال خــالف أجــده فیــه بیننــا إال مــن اإلســکافی الــذی وافــق االعامــه هنــا علــی ذلــک 
قیاســًا علــی الب و استحســانًا.
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ــه  ــدری مجنیّ علی ــداد پ ــا از اج ــدر ی ــب پ ــه مرتک ــود ک ــت می ش ــی ثاب صورت
ــد  ــدر فرزن ــل پ ــه قات ــی اجــرا می شــود ک ــع، قصــاص زمان نباشــد و ...«. درواق
ــدم  ــی در ع ــل حقوق ــدم وجــود دلی ــم ع ــت علی رغ ــد گف ــن بای نباشــد؛ بنابرای
ســقوط قصــاص مــادر در قتــل فرزنــد خــود، در رســاله حقــوق به طــور ضمنــی 
بــا آوردن عبــارت »او منشــأ و ریشــه وجــود توســت و اگــر او نبــود تــو نبــودی« 

ســقوط حــق قصــاص را حــق ویــژه پــدر دانســته اســت.
3-2- عدم اجرای حد حذف

ــه شــمار مــی رود  شــخصیت افــراد از مهم تریــن ســرمایه های معنــوی افــراد ب
کــه ممکــن اســت در معــرض ســخنان نــاروای دیگــران قــرار گیــرد. »قــذف یکــی 
از مصادیــق توهیــن بــه افــراد بــه شــمار مــی رود و در لغــت بــه معنــای انداختــن، 

پــرت کــردن، رهــا کــردن، بدنــام کــردن و آبــروی کســی را بــردن اســت«.1
در اصطــاح فقهــی و حقوقــی عبــارت اســت از نســبت دادن زنــا یــا لــواط 
بــه شــخص دیگــر هرچنــد مــرده باشــد. »بــا توجــه بــه معنــی لغــوی ایــن کلمــه 
ــی آن  ــوی و اصطاح ــی لغ ــن معن ــتقیمی بی ــبت مس ــه نس ــردد ک ــوم می گ معل
می باشــد بــا ایــن معنــی کــه قــاذف در حقیقــت الفــاظ نــاروا و الفــاظ نامناســبی 
ــبت ها  ــن نس ــا ای ــرد و او را ب ــانه می گی ــخاص نش ــوی اش ــری به س ــد تی را مانن
ــری  ــه تعبی ــد و ب ــه دار می نمای ــار وی را لک ــخصیت و اعتب ــد و ش ــرور می کن ت

ــد«.2 ــی می کن ــخصیت کش ش
ــذف  ــیعه، ق ــا ش ــات و آراء فقه ــق روای ــل، طب ــن عم ــت ای ــم حرم علی رغ
ــت  ــلم در روای ــن مس ــد اب ــد او نیســت؛ محم ــدر موجــب ح ــط پ ــد توس فرزن
حســن یــا صحیــح3 از امــام جعفــر صــادق راجــع بــه پــدری کــه نســبت زنــا 
را بــه فرزنــد خــود داده ســؤال نمــوده و امــام فرمــوده اســت، اگــر پــدر فرزندش 

ــد. ــه نمی زنن ــد او را تازیان ــذف کنن ــر ق ــند و اگ ــد او را نمی کش را بکش
 در کتــاب مختصرالنافــع فی الفقــه الامامیــه آمــده اســت اگــر پــدر فرزنــد خــود 

1. فرهنگ معاصر عربی- فارسی، همان، ص 837.
2. »قذف از دیدگاه كتاب و سنت«، مجله اندیشه های حقوقی، ش 3، ص 30.

3. وسایل- الباب-14 - من ابواب حد قذف - الحدیث 1. وسایل ج 18 ص 447.
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را دشــنام دهــد بــر او حــد زده نمی شــود، بلکــه تعزیــر می گــردد.1 ســید احمــد 
خوانســاری در ذیــل شــرایط مقــذوف می گویــد: »اگــر پــدر فرزنــد خویــش را 
ــیخ  ــود«.2 و ش ــر می ش ــه تعزی ــردد بلک ــاری نمی گ ــر او ج ــد ب ــد ح ــذف کن ق
محمدحســن نجفــی نیــز در جواهرالــکلام دلیــل عــدم اجــرای مجــازات حــد در 
ــد  ــد: »لأصــل و عــدم ثبــوت عقوبــــه للول ــان می کن ــه بی ــدر را این گون حــق پ
علــی أبیــه و لــو قتلــه«؛ زیــرا اوالً اصــل برائــت پــدر از مجــازات اســت ثانیــًا دلیل 

داریــم کــه حتــی اگــر پــدر فرزنــدش را بکشــد پــدر را مجــازات نمی کننــد.3
ــر  ــاذف باشــد حــد ب ــدر ق ــر پ ــوق اگ ــث ف ــات و احادی ــه روای ــا توجــه ب ب
ــدر اصــل اســت و  ــرا پ ــر اســت زی ــه جــزای او تعزی او جــاری نمی شــود بلک
ــم  ــم ه ــد جرائ ــود، در ح ــاص نمی ش ــدر قص ــر پ ــل پس ــه در قت ــه ک همان گون
ــان آوردن ســخنان  ــه زب ــار و ب ــه علــت زشــتی گفت محکــوم نمی گــردد. لکــن ب
ــذف  ــدرش را ق ــد پ ــر فرزن ــه اگ ــود. درحالی ک ــر می ش ــند تعزی ــاروا و ناپس ن
کنــد یــا مــادر فرزنــدش را قــذف کنــد، همچنیــن خویشــاوند خویشــاوندانش را 

ــد. ــد می زنن ــان را ح ــد آن ــذف کن ق
در ایــن راســتا، قانــون مجــازات اســامی بــه تبعیــت از مشــهور فقهــا در ذیــل 
ــوه خــود را  ــا ن ــد ی ــدری کــه فرزن ــا جــد پ ــدر ی ــاده 259 مقــرر مــی دارد: »پ م
قــذف کنــد بــه ســی ویک تــا هفتادوچهــار ضربــه شــاق تعزیــری درجــه شــش 

ــردد«. ــوم می گ محک
3-3- عدم اجرای حد سرقت

از جملــه شــرایط مســتوجب اجــرای مجــازات ســرقت حــدی، زمانــی اســت 
ــه از  ــر برگرفت ــن ام ــد. ای ــال نباش ــدری صاحب م ــد پ ــا ج ــدر ی ــارق پ ــه س ک
ــه در دزدی  ــت5 ک ــده اس ــکلام آم ــت؛ در جواهرال ــات اس ــات4 و روای ــی آی برخ
شــرط آن اســت کــه مکلــف باشــد، شــبهه نباشــد او را مــادر و پــدر نباشــد کــه 

1. شرایع االسالم فی المسالک الحالل و الحرام، همان، ص 299.
2. جامع المدارک فی الشرح المختصر النافع، ج 7، ص 250.
3. ترجمه جواهرالکالم ـ حدود و تعزیرات، ج 2، ص 86.

اِرقَُة فَاْقَطُعواْ أَیِدیُهَما َجَزاء بَِما كَسبَا نَکااًل ّمَن اهلّل َواهللُّ َعِزیٌز َحکیٌم « اِرُق َوالسَّ .4 سوره مائده، آیه 38»السَّ
5. جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم، ج 41، ص 488.
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از مــال فرزنــد دزدد و...1 برخــاف مشــهور، ابوالصــاح2 گفتــه اســت: »دســت 
ــه دســت  ــه ک ــد، همان گون ــدش نمی برن ــال فرزن ــر ســرقت م ــه خاط ــادر را ب م
ــزوم  ــن اســت و هــر دو در ل ــز یکــی از والدی ــادر نی ــرا م ــد، زی ــدر را نمی برن پ

ــترک اند«3. ــت مش ــم و بزرگداش تعِظی
 امــام ســجاد نیــز در رســاله حقــوق در ادای حــق پــدر فرمودنــد: »حــق 
پــدرت ایــن اســت کــه بدانــی: او منشــأ و ریشــه وجــود توســت...پس هــرگاه 
در خــود چیــزی دیــدی کــه خودپســندی و اعجــاب تــرا برانگیخــت، بــدان کــه 
ــتنباط  ــت اس ــن روای ــه از ای ــدرت اســت«. آنچ ــت، پ ــن نعم ــه ای اصــل و ریش
می شــود ایــن اســت کــه ریشــه و اصــل فرزنــد و اموالــش بــه پــدر بازمی گــردد 
به هــرروی، قانــون مجــازات اســامی بــه تبعیــت از مشــهور فقهــا و مطابــق بــا 
رســاله حقــوق، در ذیــل بنــد ج مــاده 268 ســقوط اجــرای حــد ســرقت را ویــژه 

پــدر و جــد پــدری قــرار داده اســت.
4. حقوق مادر بر فرزندان

مقــام و منزلــت مــادر نــزد خداونــد متعــال آن قــدر بلنــد و رفیــع اســت کــه 
ــرآن و  ــد ق ــاد نمــوده اســت4 تأکی ــد از او ی ــات باعظمــت و تمجی در برخــی آی
ــه مــادر در کام وحــی الهــی امــری بیهــوده و  تخصیــص برخــی از آیــات آن ب
بی فایــده نیســت بلکــه بیانگــر زحمــات و رنج هــای مــادران در دوران بــارداری 

ــد خــود می باشــد. ــا آوردن فرزن ــه دنی ــن ســالم ب و وضــع حمــل و همچنی
تاجایــی کــه امــام ســجاد در رســاله خــود حــق مــادر را مقدم تریــن حــق 

حتــی اولــی بــر حــق پــدر، در زمــره حقــوق خویشــاوندان قــرار داده انــد:
ســفارش های اکیــدی کــه نســبت بــه حرمــت گــزاردن و احســان بــه پــدر 
و مــادر مخصوصــًا مــادر می شــود، بــه ایــن دلیــل اســت کــه ارج نهــادن بــه 

1. ترجمه مختصر نافع محقق حلی كتاب حدود، ص 362.
.2 »علی كل حــال فــال خــالف فــی أنــه )یقطــع الولــد إن ســرق مــن والــد الطــالق االدلــه و كــذا یقطــع االقــارب 
ــا  ــه، لنه ــأس عن ــی الب ــن نف ــل ع ــالح ب ــی الص ــن اب ــی ع ــًا للمحک ــد( خالف ــن الول ــرقت م ــو س ــذا االم ل و ك

ــام«. ــوب العظ ــتراكهما فی الوج ــن و الش احدالوالدی
3. جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم، همان، ص 489.

4. سوره احقاف، آیه 15.
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مــادر کــه در حقیقــت مظهــر تجلــی گاه زیباتریــن عواطــف بشــری اســت، 
مطلــوب ذات خداونــد رحمــان و رحیــم اســت؛ زیــرا خداونــد، هــم خــود 
ــان ها  ــت دارد انس ــم دوس ــوده و ه ــوف فرم ــت موص ــن دو صف ــه ای را ب
ــان همــه مخلوقــات و  ــه صفــت رحــم و عطوفــت متعلــق باشــند. در می ب
بنــدگان موجــودی بیــش از دیگــران خصیصــه رأفــت، رحمــت و عطوفــت 
در او متجلــی اســت، مــادر اســت؛ و بــه خاطــر ایــن روح لطیــف اســت کــه 

توصیــه بــه احتــرام او شــده اســت.1
ــات،  ــم و روای ــرآن کری ــات ق ــراوان آی ــای ف ــم توصیه ه ــال علی رغ بااین ح
ــال  ــادران در قب ــوق م ــت حق ــه رعای ــارم ب ــام چه ــفارش های ام ــص س بالخ
زحمــات جبــران ناپذیرایشــان، قانون گــذار در زمینه هــای مختلــف قوانیــن 
جزایــی، از تدویــن قوانیــن و مقــررات حمایتــی غافــل گردیــده و حقــوق مــدّون 
ــه چشــم نمی خــورد. ــاب حمایــت از مــادر در قانــون مجــازات اســامی ب در ب
همچنیــن در ســایر قوانیــن ماننــد قانــون مدنــی و قانــون خانــواده نیــز حقــوق 
ــواد  ــل م ــوی« ذی ــوان »اب ــت عن ــا تح ــده و تنه ــع نش ــرای وی وض ــتقلی ب مس
1177، 1178، 1179 قانــون مدنــی، مقــررات مشــترک بــرای پــدر و مــادر وضــع 

گردیــده اســت.
بنابرایــن توصیــه بــه رعایــت حقــوق مــادران برخــاف پــدران، تنهــا در حــد 
ــی  ــن جزای ــه اســت و در قوانی ــن قرارگرفت ــزرگان دی ــح ب ــفارش های و نصای س
ــن  ــه از تدوی ــت، بلک ــده اس ــا نش ــوق آن ه ــه حق ــاره ای ب ــه اش ــا هیچ گون نه تنه
حداقــل حقــوق برابــر بــا پــدر ماننــد ســقوط اجــرای حــد ســرقت از فرزنــد و 
ــل فقهــی و عــدم وجــود  ــر دالی ــا ب ــد، بن ــل فرزن ســقوط قصــاص نفــس در قت

دلیــل حقوقــی، خــودداری کــرده اســت.
 ضعــف قــوه قانون گــذاری در عرصــه حمایــت از حقــوق مــادران، در بــاب 
ــرا در  ــد خــود را نشــان می دهــد زی ــل فرزن ــدر در قت ســقوط قصــاص نفــس پ
کنــار اجــرای ایــن حــق و فلســفه آن، تمامــی زحمــات و آالم مــادر از بیــن رفتــه 
ــه  ــدارد، درحالی ک ــود ن ــده او وج ــکین روح زخم دی ــرای تس ــی ب ــچ راه و هی

1. سیری در رساله حقوق امام سجاد، همان، ص 216.
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ــایر  ــه س ــدر بلک ــا پ ــردد، نه تنه ــش گ ــد خوی ــل فرزن ــب قت ــادری مرتک ــر م اگ
اولیــای دم مقتــول حــق قصــاص او را خواهنــد داشــت.

بنابرایــن الزم اســت بنــا بــر تأکید فــراوان بــزرگان دیــن، قوانیــن الزم االجرایی 
ــوان از ایــن طریــق  ــا بت ــاب حمایــت از حقــوق مــادران تصویــب گــردد ت در ب

ــد. ــان را بازگردان ــوق ازدســت رفته آن حق
5. حقوق فرزندان

ــر  ــن را ب ــه والدی ــان ک ــف، همچن ــق و تکلی ــودن ح ــه ب ــاس دوطرف ــر اس ب
گــردن فرزنــد حقــی اســت، فرزنــد نیــز حــق بــر عهــده پــدر و مــادر خویــش 
ــد  ــوق فرزن ــان حق ــل از بی ــم قب ــن حــق بســیار مه ــام ســجاد در ای دارد. ام
نســبت بــه والدیــن دو نکتــه بســیار مهــم را به عنــوان تمهیــد و زمینه ســازی در 
لــزوم اهتمــام بــه امــر فرزنــد بیــان می فرماینــد؛ یکــی جنبــه عاطفــی و دیگــری 

ــد:  ــام می فرماین ــی. ام ــی و حیثیت ــه اجتماع جنب
بایــد بدانــی کــه او از تــو اســت؛ یعنــی پیونــد و علقــه انســان نســبت بــه 
ــاک، انســان  ــن م ــه همی ــی اســت و ب ــه طبیع ــد و علق ــک پیون ــد، ی فرزن
ــب  ــًا ح ــد و اساس ــه می کن ــت و عاق ــاس محب ــد، احس ــه فرزن ــبت ب نس
ــه  ــه هم ــت ک ــتی اس ــام هس ــکار در نظ ــز غیرقابل ان ــی از غرای ــس یک نف

ــده مســتثنا نیســت.1 ــن قاع ــز از ای ــد و انســان نی ــده دارن موجــودات زن
نکتــه دوم کــه جنبــه اجتماعــی دارد، یکــی از ابعــاد وجــودی انســان اســت 
کــه در مقــام تربیــت بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ بنابرایــن یکــی از حقوقــی 
ــا به واســطه  ــد، تربیــت اجتماعــی اســت ت ــر والدیــن خــود دارن ــدان ب کــه فرزن
ــمند  ــول ارزش ــاع و اص ــه آداب اجتم ــزام ب ــاس الت ــر اس ــدان ب ــب فرزن تأدی
اخاقــی، اســتعدادها و توانایی هــای آن هــا در عرصــه حیــات اجتماعــی شــکوفا 
ــد  ــی حضــور یابن ــی جمع ــق در زندگ ــال و موف ــد به صــورت فع شــود و بتوانن
و از حســن رفتــار و ادب و تعــادل روحــی و روانــی و خــردورزی در برخــورد 
بــا دیگــران برخــوردار باشــند.2 در ادامــه بــا فراهــم شــدن تمهیــدات فــوق بــه 

1. همان، ص 270.
2. حقوق متقابل كودک و ولی در اسالم، همان، ص 214.
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 چندیــن مــورد از حقــوق فرزنــدان بــر عهــده ایشــان، از دیــدگاه امــام ســجاد
خواهیــم پرداخــت.

5-1- تعلیــم و تربیــت فرزنــد: اهمیــت و ضــرورت تربیــت آدمــی بررســی 
ــرورت  ــه ض ــت ک ــی نیس ــب و گروه ــب، مذه ــچ مکت ــت، هی ــیده نیس پوش
تربیــت آدمــی را انــکار کنــد؛ اختــاف بیشــتر در اهــداف و روش هــای تربیــت 
آدمــی اســت. »در اهمیــت تربیــت همیــن بــس کــه گوهــر آدمــی بــا آن محقــق 
ــه  ــت. چنانچ ــز اس ــد همه چی ــت فاق ــت در حقیق ــد تربی ــان فاق ــود و انس می ش
ــر  ــردد در غی ــر گ ــر و تعالی ت ــک قوی ت ــا از مائ ــود چه بس ــت ش ــت تربی درس
ــه عقــب  ایــن صــورت نه تنهــا امکانــات بالقــوه از بیــن خواهنــد رفــت بلکــه ب

ــد«.1 ــد آم ــر خواه ــه پایین ت ــات و بلک ــون حیوان ــردد و همچ برمی گ
 فرزنــد به عنــوان نعمتــی بــاارزش در اختیــار والدیــن گذاشته شــده اســت تــا 
بــا صبــر و بردبــاری، فرزنــدان خویــش را هدایــت و محافظــت کــرده و امکانــات 
آموزشــی و تعلیــم و تربیــت آنــان را فراهــم کننــد. خانــواده محیطــی اســت کــه 
کــودک به ناچــار بایــد در آن زندگــی کنــد. ضوابطــی کــه در خانــه حکــم فــرم 

اســت، بــر کــودک تحمیل شــده و او بایــد آن هــا را بپذیــرد.
بنابراین امام سجاد می فرمایند: 

در عالــم آخــرت دربــاره تربیــت و کیفیــت رشــد فرزنــد مــورد ســؤال واقــع 
خواهــی شــد؛ چــون فرزنــد به منزلــه نعمــت و هدیــه الهــی اســت و انســان 
ــخ گو  ــت پاس ــوده اس ــم ب ــه از آن متنّع ــی ک ــه نعمت های ــاره هم ــد درب بای

2 باشد.
ــوق  ــاله حق ــدان در رس ــح فرزن ــت صحی ــن در تربی ــتن والدی ــئول دانس  مس
بیانگــر اهمیــت ایــن موضــوع اســت تــا جایــی مــاده 1178 قانــون مدنــی مقــرر 
کــرده اســت: »ابویــن مکلــف هســتند کــه در حــدود توانایــی خــود بــه تربیــت 
اطفــال خویــش برحســب مقتضــی اقــدام کننــد و نبایــد آن هــا را مهمــل بگذارند« 
ــد در تشــیید  ــان مــی دارد: »زوجیــن بای ــه بی و در مــاده 1104 ق. م در ایــن زمین

1. حقوق خانواده، ج 2، ص 294.
2. حقوق متقابل كودک و ولی در اسالم، همان، ص 284.
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مبانــی خانــواده و تربیــت اوالد خــود بــه یکدیگــر معاضــدت نماینــد«.
بنــا بــر مــاده 4 قانــون تأمیــن وســایل و موجبــات تحصیــل اطفــال و نوجوانان 
ــب  ــرر به موج ــد مق ــل در موع ــی طف ــر ول ــوب 22/ 5/ 1353: »اگ ــی مص ایران
قانــون تعلیمــات اجبــاری، بــدون داشــتن عــذر موجــه، کــودک خــود را بــرای 
تحصیــل منظــم بــه دبســتان نســپارد، عــاوه بــر اجبــار وی بــر جبــران غفلــت و 
مســامحه بــه پرداخــت جریمــه و جــزای نقــدی تــا 200000 ریــال و بــه انجــام 
ــد و  ــاع کن ــر از اجــرای حکــم امتن ــد شــد و اگ ــف خــود محکــوم خواه تکالی
یــا پــس از اجــرای حکــم، کــودک یــا نوجــوان کمتــر از 18 ســال را از تحصیــل 
بــازدارد، بــه حبــس جنحــه ای و تعزیــری از یــک تــا ســه ســال و تأمیــن هزینــه 

معــاش و تحصیــل کــودک و نوجــوان محکــوم خواهــد شــد«.
ــاق  ــر اتف ــت و کمت ــادر اس ــیار ن ــل بس ــوق در عم ــون ف ــرای قان ــه اج  البت
می افتــد کــه پــدری بــه خاطــر ممانعــت از تحصیــل فرزنــد خویــش بــه حبــس 
یــا جــزای نقــدی محکــوم شــود. بااین حــال قــّوه مقننــه تــا حــدی توانســته بــا 
وضــع قوانیــن فــوق بــر ســفارش های امــام چهــارم در بــاب لــزوم تعلیــم و 

تربیــت فرزنــدان جامــه عمــل بپوشــاند.
لکــن در قانــون مجــازات اســامی مصــوب 1392 اشــاره بــه ضمانــت اجــرای 
عــدم رعایــت حقــوق فرزنــدان ننمــوده و تنها بــه مقدمــات آن توجه کرده اســت. 
بدیــن معنــی کــه »اجــرای ایــن حــق بنیادیــن فرزنــد، گاهــی نیازمنــد تمهیــدات و 
لــوازم عرفــی آن اســت؛ کــودک می بایســتی بــا اطاعــت از خواســته های منطقــی 
ــه درراه  ــود را ک ــن خ ــارج والدی ــاعی و مخ ــات و مس ــا زحم ــی آن ه و عقان
ــرای  ــد ب ــردی مفی ــداده و ف ــدر ن ــه ه ــد ب ــرف کرده ان ــت وی ص ــم و تربی تعلی
ــوان  ــا ازآنجایی کــه همیشــه به وســیله منطــق کــودک را نمی ت اجتمــاع باشــد؛ ام

وادار بــه اطاعــت کــرد در مــواردی تنبیــه ضــرورت دارد«.1
ــه کننــد  ــزوم کــودک را تنبی ــد می تواننــد در مــوارد ل بنابرایــن »والدیــن فرزن
ــاب  ــام در ب ــدس اس ــن مق ــت. دی ــرح نیس ــراد ضرب وج ــور ای ــه منظ ــه البت ک
تنبیــه دیــدگاه خاصــی دارد کــه از هرگونــه افراط وتفریــط بــه دور اســت و حــق 

1. حقوق خانواده در اخالق و قانون، ص 118.
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ــی  ــه بدن ــا چــه رســد تنبی ــات پســندیده نیســت ت ــورد حیوان ــی در م ــه بدن تنبی
ــه،  ــدف از تنبی ــذا ه ــن اســت. ل ــه اهلل در زمی ــرآن خلیف ــر ق ــه تعبی ــه ب انســان ک
ــا اوضاع واحــوال  ــد متناســب ب ــه بای ــل اســت ک ــه طف ــت و آگاهــی دادن ب تربی
ــورت  ــه ص ــله مراتب تنبی ــاس سلس ــر اس ــودک ب ــی ک ــار ارتکاب ــل ناهنج و عم

ــرد«.1 گی
ــه والدیــن  ــون مدنــی حــق تنبیــه را ب  در راســتای ایــن امــر مــاده 1179 قان
ــد  ــه طفــل خــود رادارن ــان مــی دارد: »ابویــن حــق تنبی اعطــا نمــوده اســت و بی
ولــی بــه اســتناد ایــن حــق نمی تواننــد طفــل خــود را خــارج از تأدیــب، تنبیــه 
نماینــد« و همچنیــن مــاده 158 مقــرر مــی دارد: »... ارتــکاب رفتــاری کــه طبــق 
قانــون جــرم محســوب می شــود، در مــوارد زیــر قابــل مجــازات نیســت:...پ- 
اقدامــات والدیــن و اولیــای قانونــی و سرپرســتان صغــار و مجانیــن کــه به منظــور 
تأدیــب یــا حفاظــت آن هــا انجــام می شــود، مشــروط بــر اینکــه اقدامــات مذکــور 

در حــد متعــارف و حــدود شــرعی تأدیــب و محافظــت باشــد«.
ــار  ــا رفت ــرای میــزان و تناســب تنبیــه ب در قوانیــن فــوق حــدود و ثغــوری ب
کــودک تعییــن نشــده اســت و متأســفانه در بیشــتر نقــاط دورافتــاده و روســتاهای 
کشــور، از حدومــرز تنبیــه کــوکان خــود می گذرنــد و فلســفه تنبیــه کــه همــان 
ــه  ــه تنبی ــپارند. درحالی ک ــی می س ــه فراموش ــت را ب ــد اس ــد فرزن ــت و رش تربی
ــس  ــاد ح ــت و ایج ــود اس ــل خ ــتی عم ــر زش ــردن وی ب ــرای آگاه ک ــل ب طف
ــق  ــع تحق ــد به تب ــه فرزن ــق تنبی ــاد ح ــن ایج ــت؛ بنابرای ــودک اس ــت در ک ندام
اهــداف تربیتــی او نبایــد از حدومــرز خــود فراتــر رفتــه؛ زیــرا باطــن امــر نه تنهــا 
آثــار نامطلــوب و زیانبــاری بــر فرزنــدان می گــذارد، بلکــه فرآینــد تربیتــی ایشــان 
را مختــل ســاخته و آنــان را افــرادی معــارض بــا هنجارهــای جامعــه و کینــه ای 

بــه بــار مــی آورد.
5-2- حــق محبــت و مهــرورزی نســبت بــه فرزنــدان: دیــن مبیــن اســام از 
ــدان بالخــص کــودکان در کانــون  بزرگ تریــن هــواداران مراعــات حقــوق فرزن
خانــواده اســت. »یکــی از بهتریــن وســایل پــرورش صحیــح عواطــف کــودکان، 

1. خانواده و حقوق آن، ص 274.
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ــه  ــور ک ــت؛ همان ط ــه اوس ــبت ب ــت نس ــر و محب ــراز مه ــودک و اب ــوازش ک ن
کــودک فطرتــًا بــه غــذا، آب، هــوا و خــواب احتیــاج دارد بــه محبــت و نــوازش 
نیــز محتــاج اســت. طفلــی کــه از دوران کودکــی به قــدر کافــی از مهــر پــدر و 
مــادر بهــره بــرده روحــی شــاد و روانــی بانشــاط دارد. او در درون خود احســاس 
محرومیــت نمی کنــد و گرفتــار عقده هــای درونــی نیســت«.1 برعکــس، در 
ــل و  ــه، غاف ــود بی توج ــدان خ ــه فرزن ــبت ب ــن نس ــه والدی ــی ک خانواده های
تمســخر کننــده هســتند و یــا در شــرایطی کــه کــودک رابطــه بســیار ضعیفــی بــا 
ــی  ــرش ارزیاب ــوان الگوهــای غیرقابل پذی ــا را به عن ــواده خــود داشــته و آن ه خان

ــد. ــش می یاب ــکاری او افزای ــال بزه ــد، احتم می کن
ــه توافــق کلــی وجــود دارد  ــن زمین ــن بســیاری از صاحب نظــران در ای در بی
کــه »نوجوانــان بزهــکار غالبــًا در معــرض آن گونــه روابــط اجتماعــی قــرار دارنــد 
کــه از ویژگی هــای آن، نبــودن رابطــه و پیونــد نزدیــک و صمیمانــه بیــن پــدر و 
فرزنــد و مــادر اســت کــه بــه تدریــج کیفیــت ایــن رابطــه در رفتــار آنــان نســبت 

ــذارد«.2 ــر می گ ــاالن اث ــژه بزرگ س ــران و به وی ــه دیگ ب
کلمــن3 بــرای اندازه گیــری ارزش هنجــاری همــکاری درون خانــواده کیفیــت 
ــی از  ــر برخ ــوی دیگ ــد. از س ــری می کن ــا را اندازه گی ــن و بچه ه ــل والدی تعام
ــواده  ــن ســرمایه اجتماعــی خان ــن رابطــه بی ــه هیرشــی4 در تبیی مؤلفه هــای نظری
ــر ایــن اعتقــاد  و بزهــکاری موضــوع پیونــد اجتماعــی را مطــرح می ســازد؛ او ب
ــرد و جامعــه  ــان ف ــد می ــد کــه پیون ــاق می افت ــی اتف ــاری زمان اســت کــه کج رفت
ــاالن  ــای همس ــوزش و گروه ه ــواده، آم ــاختار خان ــد س ــف مانن ــل مختل ــه عل ب
ــدان  ــه فرزن ــرورزی ب ــت و مه ــار محب ــا گسســته شــود.5 »آث ــف شــده و ی ضعی
ــت  ــزایی اس ــت بس ــجاد دارای اهمی ــام س ــدگاه ام ــن از دی ــوی والدی از س
به گونــه ای کــه در دو نکتــه مقدماتــی در بــاب تربیــت فرزنــد، بــا تأکیــد فــراوان 

1. حقوق و تکالیف متقابل فرزندان و والدین ازنظر اسالم، همان، ص 100.
2. »سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری«، مجله پژوهش زنان، 107.

33. James Coleman.
44. Travis Hirschi.

5. همان، ص 117.
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ــوق  ــه حق ــد را ازجمل ــه فرزن ــدن ب ــر ورزی ــت و مه ــی آن محب ــه عاطف ــر جنب ب
ــده  ــرد و آین ــر ف ــر ب ــار جبران ناپذی ــت آن آث ــدم رعای ــه ع ــت ک ــته اس او دانس
ــن  ــه والدی ــود فاصل ــث می ش ــه؛ باع ــه ای ک ــت به گون ــد گذاش ــی خواه وی باق
ــه  ــد بیشــتر ب ــه دامــان کســانی پنــاه می برن ــدان ب ــدان زیــاد شــود و فرزن و فرزن

ــد«.1 ــر می ورزن ــان مه ایش
 علی رغــم اهمیــت فــراوان ایــن حــق،                                             نهــاد قانون گــذاری هیچ گونــه 
ــه بقــای آن در علــم اخــاق  ــاورده بلکــه ب ــه عمــل نی حمایــت کیفــری از آن ب
ــد  ــدان بای ــن و فرزن ــط والدی ــاس، رواب ــن اس ــر ای ــه ب ــت؛ ک ــرده اس ــنده ک بس
بســیار گــرم و صمیمانــه باشــد؛ بیــش از آن کــه در کانــون خانــواده روابــط پــدر و 
مــادر و فرزنــدی بــر آنــان حاکــم باشــد علقــه دوســتانه و همــراه باعاطفــه روابــط 
بیــن آنــان را پیونــد دهــد تــا بتوانــد ســؤتفاهم ها و خاطــرات تلــخ بیــن اعضــای 
ــن  ــد؛ و والدی ــان ده ــان پای ــات آن ــه مخاصم ــد و ب ــه یابی کن ــواده را ریش خان

بــرای تربیــت فرزنــدان صالــح و مفیــد در آینــده بکوشــند.

نتیجه
ــدان در  ــن و فرزن ــل والدی ــوق متقاب ــی حق ــی و فقه ــد و بررســی قانون از نق
ــامی از  ــازات اس ــون مج ــری قان ــزان تأثیرپذی ــن می ــوق و همچنی ــاله حق رس
ــت از  ــاب حمای ــی در ب ــن جزای ــه قوانی ــد ک ــارم برمی آی ــام چه ــخنان ام س
ــقوط قصــاص  ــد س ــوارد مانن ــدان در برخــی از م ــادر و فرزن ــدر و م ــوق پ حق
پــدر، عــدم اجــرای مجــازات ســرقت مســتوجب حــد از امــوال فرزنــد و ســقوط 
ــه عمــل آورده و  ــت ب ــدر حمای ــدر، از حقــوق پ ــد از ســوی پ حــد قــذف فرزن
توانســته اســت بــا توجــه بــه جایــگاه وجــود بخشــی آنــان، حقــوق مدّونــی را 

ــد. ــی کن ــان پیش بین برایش
لکــن در ســایر مــوارد ماننــد پیش بینــی حقــوق ویــژه ای بــرای مــادر، دارای 
ــت  ــرده اس ــرر نک ــرای وی مق ــی ب ــه حقوق ــت و هیچ گون ــف اس ــاط ضع نق
ــر  ــجاد ب ــام س ــای ام ــفارش ها و توصیه ه ــر س ــا ب ــت بن ــن الزم اس بنابرای

1. حقوق فرزند بر والدین از نگاه اسالم، ص 82.
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جایــگاه رفیــع مــادر نــزد پــروردگار، حداقــل حقــوق برابــر بــا پــدر و همچنیــن 
ــد. ــی کن ــوق وی پیش بین ــن حق ــت تأمی ــأن او در جه ــا ش ــب ب ــوق متناس حق

همچنیــن در بــاب حمایــت از حقــوق فرزنــدان، بــا توجــه به تأکید و ســفارش 
در رســاله حقــوق، ارائــه تعاریــف حقوقــی و قضایــی روابــط بیــن فرزنــدان بــا 
والدیــن جهــت آگاه شــدن از حقــوق و تکالیــف خــود الزم اســت و همچنیــن 
ــاله  ــه رس ــدان از جمل ــن و فرزن ــوق والدی ــا حق ــط ب ــای مرتب ــج کتاب ه تروی
ــراری  ــت برق ــن جه ــای والدی ــا و رفتاره ــوزش مهارت ه ــت آم ــوق در جه حق
ارتبــاط عاطفــی بــا فرزنــدان خویــش می توانــد امکانــات پــرورش فرزنــدان در 
نهــاد خانــواده را فراهــم ســازد و از وقــوع بســیاری از نابهنجاری هــا و انحرافــات 
جلوگیــری کنــد و خانــواده را از میــدان جنــگ بــه بســتر رشــد و تعالــی اعضــای 
خانــواده تبدیــل کنــد تــا بــه دنبــال آن بقــای جامعــه اســامی تضمیــن گــردد. در 
پایــان رســاله حقــوق اثــری اســت مانــدگار از دیــن مبیــن اســام و نمــاد عمــل 
بــه مقــررات و احــکام قــرآن و اگــر قــرار باشــد موعظــه ای در قلبــی اثــر کنــد 
ــه  ــا عرض ــر دل ه ــجاد ب ــام س ــای ام ــفارش ها و توصیه ه ــه س ــر ک چه بهت
ــدّون و  ــن م ــع قوانی ــا وض ــذاری ب ــای قانون گ ــق نهاده ــن طری ــود. و از ای ش

مصــوب جامــٔه عمــل بــه ســخنان گوهربــار ایشــان بپوشــند.
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حقوق اجتماعی در رساله حقوق امام سجاد
مهدی نورمحمدی1
کبری حکمتیان2

چکیده
حقــوق اجتماعــی در رســاله حقوقــی امــام ســجاد در ایــن مقالــه 
ــط  ــق در رواب ــن تحقی ــرورت ای ــرد. ض ــرار می گی ــی ق ــورد بررس م
اجتماعــی بــرای تحقــق ســبک زندگــی ســالم و داشــتن جامعــه ای مبتنی 
بــر رعایــت حــق و حقــوق از دیــدگاه امــام ســجاد می باشــد. بــا 
ــل  ــوق متقاب ــت حق ــالم و رعای ــی س ــط اجتماع ــه رواب ــن ک ــرض ای ف
ــع  ــرفت جوام ــردم و پیش ــی م ــد و آگاه ــه رش ــه ب ــراد در جامع اف

ــد.  ــایانی می کن ــک ش کم
ایــن مقالــه تــالش کــرده اســت تــا بــا اســتفاده از مباحــث اجتماعــی 
مطــرح شــده در رســاله حقوقــی امــام ســجاد، ایــن مســأله را تبیین 
ــین،  ــت و هم نش ــه، دوس ــوق زوج ــل حق ــی از قبی ــد و موضوعات کن
ــوق و  ــه حق ــره را در جمل ــد و غی ــاگرد، فرزن ــتاد، ش ــایه، اس همس

ــد. مباحــث اجتماعــی ذکــر نمای
بــا توجــه بــه اینکــه رســاله حقوقــی امــام ســجاد مباحــث زیــادی 
ــرد،  ــت ک ــن برداش ــوان چنی ــه می ت ــی پرداخت ــوق اجتماع ــه حق را ب
ــتن  ــه داش ــی، ب ــای اخالق ــا و التزام ه ــوق و تعهده ــن حق ــت ای رعای

ــد. ــایانی می کن ــک ش ــد کم ــالم و کارآم ــه س جامع
ویژگی هــا و راهکارهــای اجتماعــی رســاله امــام، نشــان دهنــده ایــن 
ــت حــق و حقــوق و  ــا رعای اســت کــه داشــتن جامعــه ســالم جــز ب
ــود  ــن می ش ــه روش ــود. در نتیج ــد ب ــر نخواه ــی میس ــدات اخالق تعه

1. پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
2. دانش آموخته كارشناسی ارشد شیعه شناسی )گرایش تاریخ(، دانشگاه قم.
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کیفیــت رعایــت حــق و حقــوق اجتماعــی متقابــل و همچنیــن روابــط 
ــی  ــردی و اجتماع ــی ف ــی زندگ ــم در تعال ــث مه ــی از مباح اجتماع

محســوب می شــود.
واژگان کلیــدی:  امــام ســجاد، حقــوق، جامعــه، حقــوق اجتماعی، 

ــاله حقوق. رس

مقدمه
مقتضــای طبیعــت انســان به گونــه ای اســت کــه تمایــل دارد در کنــار دیگــران 
ــودی  ــی و موج ــان مدن ــری انس ــه تعبی ــد و ب ــی کن ــش زندگ ــان خوی و همنوع
ــود،  ــی می ش ــی اجتماع ــان وارد زندگ ــه انس ــد از آن ک ــد. بع ــی می باش اجتماع
ــای او  ــن نیازه ــی از ضروری تری ــی، یک ــوق اجتماع ــت حق ــناخت و رعای ش

می باشــد.
قریــب بــه 82 ســال ســفیانیان و مروانیــان در جایــگاه خافــت اســامی قــرار 
گرفتنــد و خــود را متولــی دیــن و جامعــه دانســته و بــرای بقــای قــدرت، تمــام 
ــوق  ــرو آن، حق ــه پی ــد و ب ــرو ریختن ــه را ف ــی جامع ــی و اخاق ــد اجتماع قواع
ترســیمی اســام در جامعــه نیــز مــورد تهاجــم حکومتــی قــرار گرفــت و در هــم 
ریخــت. پیــام چنیــن تحکمــی در جامعــه نابــودی و انحطــاط اخــاق و رعایــت 

حقــوق بــوده اســت.1
امــام ســجاد در چنیــن عصــری، امامــت خــود را ســپری کردنــد. عصــری 
ــود.  ــده ب ــوع ش ــا موض ــان ها ب ــوق انس ــته و حق ــی گسس ــای اخاق ــه بنیان ه ک
عالمــان دینــی حکومتــی، مــردم نــاآگاه را ناآگاه تــر کــرده و القــا پوچــی بــه جامعــه 
از ســوی امویــان را توجیــه می کردنــد. در ایــن برهــه، امــام در تــاش بودنــد تــا 
بــا بیــان رســاله حقــوق، بنیان هــای اخاقــی و حقوقــی فــرو ریختــه در جامعــه را 
برگرداننــد و مــردم را بــه حقایــق واقعــی دیــن و حقــوق آشــنا ســازند. در واقــع 
ــی،  ــا انحطــاط اخاقــی ـ حقوق ــارزه ب ــام زین العابدیــن، مب رســاله حقــوق ام

جهــل و ظلــم و جــوری اســت کــه حاکمــان بــر جامعــه روا داشــتند.

1. تاریخ تحلیلی صدر اسالم، ص 226.
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امــام زین العابدیــن بــا در نظــر گرفتــن اخــاق، حقــوق و اجتمــاع ســعی 
بــر آن داشــتند تــا بــا برقــراری ارتبــاط میــان آن هــا بــه حفــظ جامعــه و اجتمــاع 
ــاور اســت  ــن ب ــر ای ــز ب ــناس معاصــر نی ــر، جامعه ش ــس وب ــد. مارک کمــک کنن
ــالم تر  ــاع س ــه، اجتم ــی در جامع ــی و حقوق ــای اخاق ــت بنیان ه ــا رعای ــه ب ک
ــش  ــوق خوی ــاله حق ــام در رس ــد. ام ــد ش ــاد خواه ــئولیت پذیرتری ایج و مس
ــه آن دو،  ــزم شــدن ب ــی و ملت ــی و حقوق ــا ایجــاد تعهدهــای اخاق خواســتند ب
ــه رعایــت حقــوق اجتماعــی ملتــزم کننــد. هرچنــد حقــوق، میزانــی  مــردم را ب
ــوق  ــد حق ــم نباش ــر روح اخــاق حاک ــی اگ ــری از خطاســت ول ــرای جلوگی ب
ــوق  ــق و حق ــود و ح ــه نمی ش ــتی از آن ارائ ــیر درس ــود و تفس دور زده می ش

اجتماعــی پایمــال خواهــد شــد.

مفاهیم و کلیات
حق

ــت  ــر ماهی ــه خاط ــت و ب ــان اس ــا انس ــط ب ــن مرتب ــم بنیادی ــق از مفاهی ح
ارتباطاتــی کــه انســان دارد در تشــکیل و اداره جامعــه نقــش دارد. ایــن مفهــوم بــه 
مــوازات حرکــت انســان از فردیــت بــه اجتمــاع حرکــت می کنــد. امــا حــق هــم 
ــه مفهــوم حــق اهمیــت  دارای معنــای لغــوی و اصطاحــی اســت. آنچــه کــه ب
ــای  ــته در نظام ه ــن هس ــوان اصلی تری ــه عن ــوم ب ــن مفه ــگاه ای ــد جای می ده

حقوقــی اســت.1
امــام ســجاد حــق را در وســیع ترین مفهــوم خــود در رســاله حقــوق بــه 
کارگرفتــه اســت. جنبه هایــی کــه امــام در مفهــوم حــق در نظــر گرفتنــد از حقــوق 
ــان  ــر انس ــا ب ــس اعض ــق نف ــی و ح ــوق اجتماع ــردی، حق ــوق ف ــد، حق خداون
می باشــد. چنیــن گفتمانــی از حقــوق در نظــر امــام، گفتمانــی الهــی اســت. زیــرا 
انســان بــر مبنــای تعریــف امــام از حقــوق، بایســتی یــک نظــام پیشــینی و ارزشــی 
ــی  ــه معرفــت دارای پایه هــای عقل ــر پای ــل و ب ــر هســتی شــناختی اصی ــی ب مبتن
خــدا را پرســتش کــرده و از شــرک ورزیــدن دوری کنــد. در منظــر امــام از حــق 

1. فلسفه مضاعف، ج 1، ص 29.
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ــار  ــد و رفت ــه اطاعــت خــدا مشــغول می کن ــر نفــس، انســان خــود را ب نفــس ب
ــان تنظیــم می کنــد کــه حــدود حقــوق دیگــران را فــارغ از  اجتماعــی اش را چن
موانــع حقوقــی، از منظــر اخــاق بنگــرد. حــق زبــان، حــق چشــم، حــق گــوش، 
و... کــه در رســاله حقــوق مــورد توجــه قــرار گرفتــه نیــز حاکــی از لــزوم رعایــت 
ــرا  نفــس و مســئولیت پذیری انســان در اســتفاده از اعضــا و جــوارح اســت. زی
هــر یــک از اعضــا از افعــال فــرد فعــال می شــود تــا در رفتــار اجتماعــی سیاســی 

هــم دخالــت دارد.1

جامعه و اجتماع
تعریــف جامعــه: برخــی جامعه شناســان بــر ایــن باورنــد کــه جامعــه 
ــن خــاص  ــات، ســنن، آداب و قوانی ــا نظام ــه ب ــراد انســانی ک ــه ای از اف مجموع
ــل  ــم تعام ــا ه ــد و ب ــته جمعی دارن ــی دس ــورده و زندگ ــد خ ــر پیون ــه یکدیگ ب
ــف  ــق مختل ــود عای ــل وج ــه دلی ــه ب ــد. در درون جامع ــدار دارن ــی پای اجتماع
انســان ها و گروه هــا، تضادهــای اجتماعــی وجــود دارد. امــا بــا وجــود تضــاد و 

ــود.2 ــظ می ش ــه حف ــات جامع ــادل و ثب ــارض، تع تع
ــن  ــه التی ــاع از ریش ــای اجتم ــه معن ــاع: واژه »community« ب ــف اجتم تعری
»communis« )مشــارکت عامــه( گرفتــه شــده اســت. در زبــان فارســی اصطــاح 
اجتمــاع از زبــان عربــی اخــذ شــده و بــه معنــای جماعــت، انبوهــی، اشــتراک و 
وفــاق عمومــی و شــباهت زیســتی گروهــی از جانــوران یــا گیاهــان یــک منطقــه 

جغرافیایــی بــا شــرایط مســاوی بــه کار رفتــه اســت.
ــود  ــاق می ش ــراد اط ــی از اف ــه گروه ــاع ب ــان، اجتم ــر جامعه شناس از نظ
ــکان  ــات م ــز گاهــی اوق ــی هســتند و نی ــا دوام ــوی و ب ــه دارای پیوندهــای ق ک
جغرافیایــی مشــترکی دارنــد و اعضــای آن در فعالیت هــای اجتماعــی مشــارکت 
منظــم دارنــد.3 طبــق توصیــف و تقســیمی کــه جامعــه شناســان از انــواع 

1. من ال یحضر الفقیه، ج 2، ص 650.
2. مقدمه ای بر جامعه شناسی، ص 50.

3. ویکی پدیا. اصطالح جامعه و اجتماع.
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ــت  ــد عل ــی می توان ــه حقوق ــن نظام نام ــد، تدوی ــه دادن کنش هــای اجتماعــی ارائ
تنظیــم روابــط اجتماعــی ســالم میــان افــراد جامعــه باشــد.1

فرمایشــات حقوقــی امــام ســجاد بزرگ تریــن و مهم تریــن اثــر در 
ــه ای  ــاله به گون ــن رس ــن ای ــت. تدوی ــی اس ــی و حقوق ــائل اخاق ــتای مس راس
اســت کــه حــق خــدای متعــال بــر انســان، ســرآغاز آن بــوده و بعــد از آن حــق 
اعضــای بــدن بــر انســان بیــان شــده اســت. رعایــت حقــوق اعضــا و توجــه بــه 
ــط  ــاح رواب ــی و اص ــی و اجتماع ــف اخاق ــای مختل ــا در هنجاره ــش آن ه نق

ــان اســت. ــن رســاله نمای انســانی، در ای
در بخــش دیگــری از ایــن رســاله، بــه حقــوق افعــال پرداختــه شــده اســت. 
ماننــد حــق نمــاز، روزه، صدقــه، و.... امــام ســجاد در ســاله حقوقــی خویــش 
ــوق  ــادی، حق ــوق م ــت. حق ــرده اس ــام ب ــا را ن ــان آن ه ــوق و صاحب ــواع حق ان
ــا.  ــتان، بزرگ تره ــی، زیردس ــرکای مال ــهروندی، ش ــتی، ش ــاوندی، دوس خویش
ایــن رســاله، در کتــاب خصــال شــیخ صــدوق و تحــف العقــول ابــن شــعبه حرانــی 
آمــده و بــا نــام رســاله حقــوق امــام زین العابدیــن بارهــا چــاپ شــده اســت.
رســاله حقــوق، توســط ثابــت بــن دینــار مشــهور بــه ابــن ابــی صغیــری ازدی 
کوفــی )متوفــی 150 ق( از امــام ســجاد نقــل شــده اســت. ثابــت بــن دینــار 
ــود. وی  ــناخته می ش ــی ش ــزه ثمال ــه اش ابوحم ــا کنی ــتر ب ــان بیش ــان ایرانی در می
دعایــی بــه نــام ابوحمــزه ثمالــی دارد کــه آن را نیــز از امــام ســجاد روایــت 
ــند  ــه س ــا س ــوق را ب ــاله حق ــش رس ــز در کتاب های ــدوق نی ــیخ ص ــد.2 ش می کن
روایــت کــرده اســت.3 ثقه االســام کلینــی ســند دیگــری از رســاله حقــوق امــام 
ســجاد را ذکــر کــرده اســت.4 ابــن شــعبه حرانــی نیــز ســند دیگــری از رســاله 

ــد.5 ــان کرده ان ــاب تحــف العقــول بی ــام را در کت ام
1. همان، ص 51.

2. رجال نجاشی، ص 116.
3. كتــاب الخصــال، ج 2، ص 564. شــیخ صــدوق دو ســند دیگــر را در كتــاب مــن الیحضــره فقیــه جلــد دوم و 

االمالــی ذكــر كــرده اســت.
4. مستدرک وسائل، ج 1، ص 169،

5. دانشنامه جهان اسالم، ج 12، ص 833.
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انواع حقوق
ــه  ــود ک ــمرده می ش ــترده ش ــم و گس ــوم مه ــروزه از عل ــوق ام ــش حق دان
در دانشــگاه های جهــان تدریــس و انــواع و اقســام گوناگونــی دارد. ماننــد 
ــی،  ــی و خصوص ــوق عموم ــی، حق ــادی و اجتماع ــوق اقتص ــر، حق ــوق بش حق
ــواده، اداری و سیاســی،1 چنان کــه از  حقــوق کیفــری، جرم شناســی، حقــوق خان
صــدر رســاله حقــوق امــام ســجاد بــه وضــوح پیداســت انســان نســبت بــه 
ــرود  ــا ب ــر کج ــه ه ــه ب ــد بلک ــاوت باش ــد بی تف ــی نمی توان ــا کس ــزی ی هیچ چی
ــه او را  ــت ک ــی اس ــد حقوق ــته باش ــه داش ــکونی ک ــت و س ــر حرک ــی ه و حت

ــه اســت. فراگرفت
امام زین العابدین رساله حقوق خود را با این سخن آغاز می کند: 

ــی و در  ــه بیارای ــر آرامشــی ک ــی و در ه ــه بجنب ــر جنبشــی ک ــدان! در ه ب
هرجایــی کــه فــرود آیــی و هــر اندامــی از انــدام خــود کــه بجنبانــی و هــر 
ابــزاری کــه بــه کار گیــری خــدا را بــر تــو حقوقــی اســت کــه تــو را فــرا 

گرفته انــد.
حقوقــی کــه در رســاله امــام ذکــر شــده و بــه آن هــا پرداختــه شــده را می توان 
بــه هفــت گــروه، تقســیم کــرد: حــق اهلل؛ حــق جــان )حقــوق اعضــا و جــوارح 
انســان(؛ حــق کردارهــا )حقــوق اعمــال عبــادی(؛ حقــوق بیدادگــران و مدیــران 
)حقــوق پیشــوایان(؛ حقــوق زیردســتان )حقــوق رعایــا(؛ حقــوق خویشــاوندان؛ 
حقــوق دیگــران )بــردگان، مؤذنــان، پیش نمــازان، هم نشــینان و همراهــان، 

همــکاران و طلبــکاران، دشــمنان و راهزنــان، ســالمندان، خردســاالن(.2
در ایــن مقالــه، بیشــتر مباحــث اجتماعــی رســاله حقوقــی امــام ســجاد و 
یــا بــه عبــارت دیگــر، حقــوق اجتماعــی مــورد بحــث و نظــر می باشــد کــه در 

زیــر بــه آن هــا اشــاره خواهــد شــد.
ــوق  ــع حق ــه تب ــت و ب ــده اس ــکیل ش ــراد تش ــل اف ــط متقاب ــاع از رواب اجتم
ــرد  ــل دو ف ــه حداق ــرد ک ــر می گی ــی را در ب ــه حقوق ــز مجموع ــی نی اجتماع

1. دانشنامه جهان اسالم، ج 13، ص 626-708.
2. شرحی بر رساله حقوق امام سجاد، ص 120.
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ــوق  ــا حق ــند ت ــته باش ــر داش ــر همدیگ ــی ب ــند و حقوق ــل باش ــم در تعام ــا ه ب
اجتماعــی در مــورد آن هــا مصــداق یابــد. رفتــار اجتماعــی یعنــی ایــن کــه یــک 
ــاله  ــه در رس ــی ک ــد. جوامع ــخ گوی ــری پاس ــد و دیگ ــام ده ــاری انج ــرد رفت ف
ــن را در  ــا کوچک تری ــن ت ــد، از بزرگ تری ــرار گرفته ان ــورد بررســی ق ــوق، م حق
ــوق  ــوان »حق ــا عن ــجاد ب ــام س ــه ام ــه ای ک ــن جامع ــرد. بزرگ تری ــر می گی ب
بــرادر« یــاد می کنــد، تمــام آحــاد جامعــه را در برمی گیــرد. از حقــوق اجتماعــی 
ــین،  ــایه، دوســت و همنش ــوق همس ــه حق ــوان ب ــز می ت ــک نی ــع کوچ در جوام

ــرد. ــام ب والدیــن، امــام و مأمــوم، اســتاد و شــاگرد ن
1. حقوق اجتماعی استاد نسبت به شاگرد

یکــی از مباحــث اجتماعــی مطــرح شــده در رســاله امــام حــق اســتاد نســبت 
بــه شــاگرد اســت. در بیــان حقــوق اســتاد بــر شــاگرد چنیــن آمــده اســت: 

ــزرگ داری و  ــه او را ب ــت ک ــن اس ــو ای ــوزگار ت ــم و آم ــق معل ــا ح و ام
ــی و  ــوش کن ــوب گ ــای او را خ ــماری. گفته ه ــرم ش ــس او را محت مجل
فراگیــری و بــه او روی آوری او را کمــک کنــی تــا آن چــه را کــه از علــم 
ــاد بدهــد کــه عمــل  ــه تــو ی ــه تــو بیامــوزد. ب ــدان نیازمنــدی ب و دانــش ب
ــری و دل  ــه کارگی ــارغ ســازی و فهــم و زیرکــی ات را ب و اندیشــه ات را ف
ــنایی بخشــی  ــرک شــهوت جــا و روش ــا ت ــی و چشــم را ب ــزه کن را پاکی
ــه  ــتی ب ــتاده ای هس ــت از او فرس ــه آموخته های ــو نســبت ب ــه ت ــی ک و بدان
ــه  ــوب ب ــد خ ــت را بای ــد. آموخته های ــش بی بهره ان ــه از دان ــان ک ــزد آن ن
ــر عهــده گرفتــه ای  دیگــران انتقــال دهــی و هرگــز در ایــن رســالتی کــه ب

ــورزی. ــت ن خیان
 بــزرگ شــمردن دانشــمند، از آموزه هــای اصیل اســامی اســت. امیرمؤمنان
در ایــن مــورد می فرماینــد: »در مســجد پیامبــر نشســته بــودم کــه ابــوذر وارد شــد 
و ســؤال کــرد: "یــا رســول اهلل! نــزد شــما تشــییع جنازه عابــد ارزشــمندتر اســت 
ــس  ــد: "حضــور در مجل ــرم فرمودن ــم؟" رســول اک ــا حضــور در محضــر عال ی
ــییع جنازه  ــور در تش ــت از حض ــمندتر اس ــی- ارزش ــرای لحظات ــو ب ــم - ول عل
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هــزار شــهید"«.1 قــرآن کریــم نیــز ایــن آمــوزه را تأییــد فرمــوده و افــراد برتــر 
ــند.  ــم و دانش ــل عل ــان، اه ــی از آن ــه یک ــد ک ــیم می کن ــروه تقس ــار گ ــه چه ب
ــانی را  ــد کس ــت: )خداون ــه اس ــوره مجادل ــد در س ــخن خداون ــر س ــد دیگ تأیی
کــه ایمــان آورده انــد و کســانی را کــه علــم بــه آنــان داده شــد، درجاتــی عظیــم 

می بخشــد(.2 
 ــات امــام ســجاد ــه بیان ــا توجــه ب ــر شــاگرد ب از جملــه حقــوق اســتاد ب

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت
1-1- تواضع در مقابل استاد

ــب و درجــات،  ــا همــه مرات ــم ب ــه عال ــه ضــروری اســت ک ــن نکت ــان ای  بی
اگــر بــر کرســی تدریــس و تعلیــم قــرار بگیــرد، عــاوه بــر ارزشــمند بــودن علــم 
و دانایــی، شــان معلــم و مربــی بودنــش نیــز شایســته تجلیــل و احتــرام اســت. 
امــام در اولیــن نکتــه از ســخن خــود در مــورد مقــام تأکیــد می کننــد در حقیقــت 
کســی کــه در جایــگاه تعلیــم و تدریــس قــرار می گیــرد، لــزوم تکریــم و توفیــر 
ــم ذات  ــم، تکری ــم عال ــرام و تکری ــت، احت ــد و بزرگداش ــدا می کن ــف پی مضاع

ذوالجــال ربــوی اســت.
ــی، تلمــق، چاپلوســی، خضــوع و  ــل اخاق ــی، یکــی از رذای ــارف دین در مع
تذلــل بیــش از حــد بــرای دیگــران اســت. در روایــات آمــده اســت: »چاپلوســی 
از اخــاق مؤمــن نیســت«.3 امــا ایــن مســأله در پیشــگاه معلــم و آمــوزگار اســتثناء 
شــده اســت و نــه تنهــا مذمــوم نیســت بلکــه مطلــوب و مــورد توصیــه اســت. 
ــی  ــت اخاق ــک فضیل ــی ی ــتاد و مرب ــل اس ــوع در مقاب ــادن و خض ــت نه حرم

اســت نــه یــک رذیلــه اخاقــی.
امــام علــی، ایــن تواضــع را چنیــن صحــه گــذارده اســت: »وقتــی متعلمــی 
وارد مجلــس می شــود و می بینــد اســتادش در میــان آن جمــع حضــور دارد، بــه 

1. جامع االخبار، ص 109.
2. سوره مجادله، آیه 11.

3. مستدرک الوسایل، ج 8، ص 467.
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همــه ســام کنــد امــا بــرای اســتاد خــود تحیــت و احتــرام خاصــی قائــل شــود«.1 
ــذاری، و  ــر و بزرگداشــت و حرمت گ ــده، توقی ــر ش ــث ذک ــه مباح ــه ب ــا توج ب
همــه آنچــه در عــرف وجــود دارد بایــد نســبت بــه اســتاد بــه کار گرفتــه شــود.

1-2- سکوت و فراگیری مطالب
نکتــه دیگــری کــه در فرمایــش امــام ســجاد بــه عنــوان حــق دوم معلــم و 
اســتاد ذکــر شــده، ایــن اســت کــه وقتــی در محضــر اوســت، ســراپا گوش باشــد، 

ســخن او را خــوب بشــنود و خــوب تلقــی کنــد. امــام علــی می فرمایــد: 
ــص  ــنیدن حری ــر ش ــری، ب ــرار می گی ــتاد ق ــم و اس ــگاه عال ــی در پیش وقت
بــاش تــا ســخن گفتــن، چــون عادتــی در بعضــی افــراد هســت کــه اگــر 
در مجلــس بــزرگان و اســتادان شــرکت کننــد، بــه حــرف زدن و اظهارنظــر 

ــد.2 ــردن حریص ترن ک
ــام ســجاد، حــق اســتماع از  ــام علــی و ام ــه فرمایــش ام ــا توجــه ب ب
حقوقــی اســت کــه بایــد نســبت بــه اســتاد و معلــم رعایــت شــود؛ کــه البتــه ایــن 

ــد. ــجو می باش ــوز و دانش ــم و دانش آم ــع متعل ــه نف ب
1-3- حضور و تشرف به محضر استاد

 ســومین حقــی کــه بــرای اســتاد در رســاله حقــوق بیــان شــده اســت ایــن 
اســت کــه بــه محضــر او مشــرف شــو و نســبت بــه او اقبــال داشــته بــاش.

1-4- یاری و کمک خواستن در فراگیری علم
ــی خــدادادی  ــه نیروی ــل و اندیشــه را ک ــد عق ــردن اســتاد، بای ــرای یاری ک  ب
اســت فــارغ کنــد، فهــم و زیرکــی خویــش را بــه کار گیــرد و دل را پاکیــزه کنــد.

1-5- یاد دادن آموخته های استاد به دیگران
ــن  ــه متعلــم و شــاگرد دارد ای  یکــی دیگــر از حقوقــی کــه اســتاد نســبت ب
اســت کــه متعلــم آموخته هــای خــود را بــه دیگــران بیامــوزد. یعنــی متعلــم بــه 
ــته  ــام داش ــران، اهتم ــوزش دیگ ــه آم ــد ب ــتاد، بای ــتاده اس ــوان رســول و فرس عن

ــی اســت. ــک ارزش ذات ــن خــود ی ــه آموخت ــن ک ــر از ای باشــد، صرف نظ

1. الغدیر، ج 1، ص 369.
2. مستدرک الوسایل، ج 9، ص 51.
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ــه راه  ــی را ب ــان کس ــر انس ــد: اگ ــاره می فرمای ــن ب ــرم در ای ــر اک پیامب
ــه در  ــی ک ــر کس ــوزد، اج ــه او بیام ــت را ب ــد و راه درس ــت کن ــی هدای صحیح

ــود.3 ــور می ش ــم منظ ــرای او ه ــاده ب ــح گام نه ــیر صحی مس
1-6- بلند صحبت نکردن با استاد

ــه در  ــت ک ــی اس ــر حقوق ــتاد، از دیگ ــر اس ــدا در محض ــردن ص ــد نک  بلن
ــد  ــه خداون ــی اســت ک ــن مقام ــود. ای ــجاد مشــاهده می ش ــام س ــخنان ام س

ــتور داد:  ــلمانان دس ــه مس ــد و ب ــل ش ــرش قائ ــرای پیامب ــال ب متع
َهــُرواْ لـَـُه  ــْوَق َصــْوِت النَّبــی ّ َو اَل تَجْ َِّذیــَن َءاَمنُــواْ اَل تَْرفَُعــواْ أَْصَواتَکــْم فَ ــا ال أَیهَُّ

ــْم اَل تَْشــُعُرون؛4   ــَط أَْعَمالُکــْم َو أَنتُ بَ ــْوِل كَجْهــِر بَْعِضکــْم لِبَْعــٍض أَن تَحْ بِالَْق
ــر  ــدای پیامب ــر از ص ــان را بلندت ــد، صدایت ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک ای کس
ــخن  ــد س ــر بلن ــی دیگ ــا بعض ــما ب ــی از ش ــه بعض ــم چنان ک ــد، و ه مکنی
ــد  ــادا بی آنکــه بدانی ــد، مب ــد ســخن مگویی ــه صــدای بلن ــا او ب ــد ب می گویی

ــود. ــاه ش ــان تب کرده هایت
ــت و  ــر متان ــد ب ــد می کن ــف« تأکی ــوم مخال ــه صــورت »مفه ــتور ب ــن دس  ای

ــم و تربیــت اســت.5 ــات تعلی آرامــش کــه یکــی از غای
2. حقوق اجتماعی شاگرد بر استاد

دومیــن مبحــث اجتماعــی در رســاله حقوقــی امــام ســجاد، حــق شــاگرد 
بــر اســتاد می باشــد. حضــرت پــس از بیــان حقــوق اســتاد بــر شــاگرد در ادامــه 

نیــز بــه بررســی حقــوق شــاگرد بــر اســتاد پرداختــه و می فرماینــد: 
و امــا حــق آنــان کــه در علــم رعایــای تــو هســتند، ایــن اســت کــه بدانــی 
خداونــد بــزرگ، بــه ســبب هــر علمــی کــه بــه تــو داده و گنجینــه ای کــه 
بــر تــو گشــوده اســت، تــو را قیــم و سرپرســت ایشــان قــرار داده اســت. 
پــس اگــر آنــان را بــه خوبــی تعلیــم دهــی و آن گونــه کــه امیــن و کلیــددار 
خزانــه، بــا صبــر و متانــت و از ســر دوســتی و صــدق، امــوال موالیــش را 
ــدی نکــردی و  ــر ایشــان تن ــد، ب ــوب او صــرف می کن ــدگان محب ــان بن می

3. منیه المرید، ص 13، یثربی، ج 1.
4. سوره حجرات، آیه 2.

5. سیری در رساله حقوق امام سجاد، ج 1، ص 554.
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خشــم نگرفتــی، خداونــد از فضــل خــود، علــم تــو را بیفزایــد؛ زیــرا کــه بــا 
اعتقــاد و امیــدواری، بــه هدایــت آنــان اهتمــام کــرده ای. اگــر دانــش و علــم 
خــود را از مــردم دریــغ یــا بــه هنــگام آموختــن بــه ایشــان درشــتی کــردی، 
ــدگان او ســتم روا داشــته ای  ــه بن ــده ای و ب ــت ورزی ــت الهــی خیان در امان
ــه و  ــرد و رتب ــو بازگی ــش را از ت ــش و جمال ــه آن دان ــت ک ــق خداس و ح

جایــگاه تــو را از دل هــا ســاقط کنــد.
ــر  ــز ب ــاگرد نی ــی دارد. ش ــق  و حقوق ــاگرد ح ــر ش ــتاد ب ــه اس ــور ک همان ط
اســتاد حــق و حقوقــی دارد کــه اســتاد بایــد بــر رعایــت آن هــا تــاش کنــد. امــام 
در فرمایــش خــود در مــورد حقــوق شــاگرد، نکاتــی را مــورد تأکیــد قــرار دادنــد:
ــه او  ــت ک ــف اس ــوز، موظ ــم و دانش آم ــق متعل ــرای ادای ح ــم ب 2-1- معل
را تدریجــًا بــه آداب صحیــح و خلــق و خــوی پســندیده، انــس دهــد و تربیــت 
کنــد؛ و اولیــن چیــزی کــه در ایــن مســیر، بایــد مــورد نظــر معلــم قــرار گیــرد، 
ــه اخــاص در یادگیــری و علم آمــوزی تشــویق و  ایــن اســت کــه محصــل را ب
ــه او بیامــوزد کــه اگــر کار بــرای غیــر خــدا باشــد، قیمــت و  ترغیــب کنــد و ب

دوامــی نخواهــد داشــت.
ــه یادگیــری ســعی و  2-2- معلــم و مربــی در تشــویق و ترغیــب محصــل ب
تــاش کنــد؛ طــوری کــه او را تشــویق کنــد کــه نســبت بــه یادگیــری احســاس 

اشــتیاق کنــد.
ــت دارد  ــه دوس ــد ک ــوری باش ــاگرد ط ــا ش ــم ب ــار معل ــلوک و رفت 2-3- س

ــد. ــار کنن ــا او رفت دیگــران ب
2-4- اســتاد وظیفــه دارد بــه مســائل اخاقــی و علمی شــاگرد حســاس باشــد؛ 

او را از ســوء اخــاق، ارتــکاب محرمــات و بدخلقــی بــه دیگــران بــاز دارد.
2-5- پنجمیــن حــق شــاگرد بــر اســتاد اینکــه اســتاد از بزرگ نمایــی بپرهیــزد 
و روح تواضــع و فروتنــی را عمــًا بــه متعلــم بیامــوزد و خــود عامــل بــه ایــن 

صفــت ارزشــمند باشــد.
3. حقوق اجتماعی همسر

والدیــن و فرزنــدان جامعــه کوچــک خانــواده را تشــکیل می دهنــد؛ لــذا حــق 
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 همســر نیــز از مباحــث حقــوق اجتماعــی محســوب می شــود. امــام ســجاد
در رســاله حقوقــی خویــش دربــاره حقــوق همســر می فرماینــد:

ــا آفرینــش او،  ــد متعــال ب و امــا حــق همســر آن اســت کــه بدانــی خداون
وســیله آرامــش، رفــاه، انــس و نگهــداری تــو را فراهــم نمــوده و واجــب 
اســت کــه هــر کــدام از شــما - زن و شــوهر- بــر نعمــت وجــود دیگــری 
خــدا را ســپاس گوییــد و بدانیــد کــه ایــن نعمــت الهــی اســت بــر او. بــر 
ــا او،  او واجــب اســت کــه نعمــت الهــی را گرامــی داشــته در معاشــرت ب
ــخت تر،  ــر زن س ــو ب ــق ت ــه ح ــی؛ اگرچ ــه کن ــق پیش ــاری و رف خوش رفت
در غایــت محبــوب و مکــروه تــو ـ اگــر معصیــت و زیاده خواهــی باشــد ـ 
بــر او الزم تــر اســت، ولــی زن، حــق مهربانــی و انــس بــر تــو دارد. جایــگاه 
زن، جایــگاه آرامــش و آســایش غریــزه ای اســت کــه گریــزی از انجــام آن 

نیســت و ایــن حــق بزرگــی اســت.
امــام ســجاد در حالــی بــه حقــوق زن و مــرد بــه عنــوان همســر می پــردازد 
ــک  ــه لحــاظ شــکل گیری از ی ــرد ب ــی، زن و م ــر اســاس آموزه هــای قرآن ــه ب ک
ریشــه مشــترک، تبعیضــی میانشــان روا نیســت و بنــا بــه تفاوت هایــی کــه دارنــد، 

هــر یــک از حقــوق عادالنــه ای برخوردارنــد.1
4. حقوق اجتماعی زن نسبت به شوهر

ــه  ــان ب ــا زن ــاره رعایــت حقــوق زن می فرمایــد: »ب قــرآن کریــم صریحــًا درب
ــام مذمــت  ــه 21، در مق ــد در ســوره نســاء آی ــد«.2 خداون ــار کنی شایســتگی رفت
ــد:  ــد می فرماین ــت نمی کنن ــادی زن را رعای ــی و م ــوق اخاق ــه حق ــانی ک کس
»چگونــه مهریــه را بازپــس می گیریــد، در حالــی کــه شــما بــا یکدیگــر تمــاس 
ــان  ــما پیم ــگام ازدواج از ش ــا هن ــته آن ه ــن گذش ــته اید؟ و از ای ــزش داش و آمی

ــد«. محکمــی گرفتن
رسول اکرم نیز در همین راستا می فرمایند: 

اگــر مــردی، بدخلقــی و ســوء رفتــار همســر بــد اخــاق خــود را تحمــل 
کنــد اجــر صبــر او مثــل اجــر داوود پیامبــر اســت. همین طــور اگــر زنــی 

1. سوره نساء، آیه 1؛ سوره حجرات، آیه 11 و 12؛ سوره آل عمران، آیه 195؛ سوره نحل، آیه 97.
2. سوره نساء، آیه 19.
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ســوء رفتــار مــردش را تحمــل کنــد خداونــد همــان ثوابــی کــه بــه آســیه 
همســر فرعــون عنایــت کــرده بــه او نیــز خواهــد داد.1

امــام ســجاد اولیــن توصیــه در رعایــت حقــوق زن را بــه برقــراری روابــط 
عاطفــی، دوســتانه و صمیمانــه اختصــاص داده اســت. ولــی بــرای اینکــه روابــط 
عاطفــی در یــک چهارچــوب تعریــف شــود، شــرع مقــدس آن هــا را تفکیــک و 

یــک بــه یــک معرفــی کــرده اســت کــه در ادامــه بــه آن هــا اشــاره می کنیــم.
ــرای زن ذکــر کــرده اســت، مهریــه  4-1- مهریــه: اولیــن حقــی کــه قــرآن ب
ــل  ــه طــور کام ــان را ب ــه زن ــد: »مهری ــد در ســوره نســاء می فرمای اســت. خداون
ــد، اگــر آن هــا چیــزی از آن  ــان بپردازی ــه آن ــه، ب ــوان یــک بدهــی و عطی ــه عن ب
ــه شــما ببخشــند، حــال و گــوارا مصــرف کنیــد«.2 در  ــا رضایــت خاطــر ب را ب
مکتــب اســام مهریــه نوعــی حرمــت نهــادن کم نظیــر یــا بی نظیــری اســت کــه 
در هیچ یــک از ادیــان و فرهنگ هــا بــا ایــن شــیوه و ترتیــب ســابقه نــدارد. ارج 

نهادنــی کــه برخاســته از صفــا و صمیمــت و عاقــه اســت.
4-2- نفقــه و مســکن: یکــی دیگــر از حقوقــی کــه زن نســبت بــه مــرد دارد 
حــق نفقــه و مســکن اســت. بــه حکــم آیــه شــریفه قــرآن کــه در ســوره طــاق 

ذکــر شــده اســت: 
آنــان کــه امکانــات وســیعی دارنــد، بایــد از امکانــات وســیع خــود انفــاق 
ــان داده  ــه آن ــدا ب ــه خ ــه ک ــتند از آن چ ــه تنگدســت هس ــان ک ــد و آن کنن
ــه او  ــه ب ــی ک ــدار توانای ــه مق ــس را جــز ب ــد هیچ ک ــد. خداون ــاق نماین انف
داده تکلیــف نمی کنــد، خداونــد بــه زودی بعــد از ســختی ها آســانی قــرار 

می دهــد.3
ــرای  ــش ب ــد از همــه توان ــان می دهــد انســان بای ــه، فرم ــن آی ــد در ای خداون
فراهــم کــردن نفقــه همســر خــود اســتفاده کنــد. نکتــه ای که دربــاره حــق صداق، 
نفقــه و مســکن وجــود دارد و در مباحــث امــام ســجاد نیــز آمــده ایــن اســت 
ــر محیــط و شــرایط و فضــای زندگــی صمیمــت و دوســتی حاکــم  ــد ب کــه بای

1. آدب المفرد، ص 78.
2. سوره نساء، آیه 4.
3. سوره طالق، آیه 7.
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باشــد تــا مــرد و زن کنــار یکدیگــر احســاس آرامــش و رفــاه بکننــد. اگــر چنیــن 
شــد، انســان بــه عنــوان محبــوب و مطلــوب خــود نه تنهــا بــه همســرش مســکن 
و خــوراک و پوشــاک می دهــد بلکــه ســعی می کنــد در حــد تــوان بهترین هــا را 
برایــش فراهــم کنــد.1 از جملــه نــکات مــورد اشــاره امــام ســجاد، هماهنگــی 
ــت.  ــر اس ــال یکدیگ ــت ح ــای رعای ــه معن ــترک ب ــی مش ــوهر در زندگ زن و ش
امــام فرمودنــد: زن و مــرد بایــد بداننــد بــرای یکدیگــر نعمــت هســتند. اگــر ایــن 
ســخن مــاک زندگــی مشــترک قــرار گیــرد، هــر یــک در کنــار دیگــری، ســکون 
 و آرامــش و رفــاه را تجربــه خواهنــد کــرد. نکتــه دیگــری کــه امــام ســجاد
ــن،  ــواده می باشــد. معــارف دی ــار در خان ــرده، مســئولیت و اختی ــدان اشــاره ک ب

تکلیــف را بــر عهــده مــرد گذاشــته و زن را از آن معــاف کــرده اســت.
5. حقوق اجتماعی پدر

ــاله  ــه در رس ــد ک ــود می باش ــاص خ ــی خ ــوق اجتماع ــز دارای حق ــدر نی پ
ــده اســت: ــن آم ــورد آن چنی ــجاد در م ــام س ــوق ام حق

و امــا حــق پــدرت آن اســت کــه بدانــی او اصــل توســت و تو شــاخه و فرع 
او، اگــر او نمی بــود تــو نیــز نبــودی، پــس هــرگاه در خــود چیــزی دیــدی 
کــه تــو را شــادمان ســاخت، بــدان کــه اصــل آن نعمــت را از پــدرداری و 

خــدا را بــر آن ســپاس بگــوی و بــه همــان میــزان او را شــاکر بــاش.
ــه  ــل ب ــه آموزه هــای اســامی، سرشــت و فطــرت انســان را مای ــی ک در حال
محبــت و دوســتی بــه کســی کــه بــه او نیکــی کــرده می دانــد،2 طبیعــی اســت کــه 
بــر احســان بــه والدیــن تأکیــد کنــد. ایــن تأکیــد، تأکیــد بــه همــان امــری اســت 
ــام  ــل درک اســت. ام ــرای همــه انســان ها محســوس و قاب ــه از نظــر فطــری ب ک
در بیاناتشــان یــادآور شــدند کــه اساســی ترین انگیــزه بــرای رعایــت احتــرام بــه 
پــدر ایــن اســت کــه بدانــی او اصــل و ریشــه تــو اســت و تــو شــاخه و فــرع او 

هســتی، بــه عبــارت دیگــر تــو شــجره او هســتی.
ــن  ــی ب ــام موس ــه، ام ــوی دارد. از جمل ــنت نب ــه در س ــن ریش ــن مضامی ای

1. سیری در رساله حقوق امام سجاد، ج 2، ص 172.
2. بحاراالنوار، ج 74، ص 140.
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ــر  ــدر ب جعفــر فرمــود: »کســی از رســول اکــرم ســؤال کــرد کــه حــق پ
فرزنــد چیســت؟ حضــرت فرمودنــد: اول اینکــه فرزنــد حــق نــدارد پــدرش را بــا 
اســم صــدا بزنــد، یعنــی اســم او را بــه زبــان جــاری کنــد، دوم اینکــه هنــگام راه 
رفتــن از پــدر ســبقت نگیــرد و ســوم اینکــه زمانــی کــه پــدر ایســتاده اســت او 
نشــیند. و حــق چهــارم ایــن اســت کــه کاری نکنــد کــه موجــب دشــنام و ســب 

وی را فراهــم نکنــد«.1
شــیخ صــدوق روایتــی را نقــل می کنــد کــه امــام صــادق فرمودنــد: »نــگاه 

همــراه بــا رأفــت و محبــت بــه والدیــن عبــادت اســت«.2
ــا  ــودن راه خط ــدران در پیم ــت از پ ــدم تبعی ــا ع ــی ب ــه منافات ــن هم ــا ای ام

ــد:  ــره می فرمای ــوره بق ــد در س ــدارد. خداون ن
هنگامــی کــه بــه آن هــا گفتــه می شــود از آنچــه خــدا نــازل کــرده اســت، 
ــا  ــود، آی ــم ب ــن خــود خواهی ــش و آیی ــرو کی ــد پی ــد. می گوین ــروی کنن پی
بایــد تابــع پــدران خــود باشــند در حالــی کــه آنــان بی عقــل و نــادان بــوده 

ــد؟3  ــه حــق و راســتی نیافته ان ــز ب و هرگ
البتــه ایــن تبعیــت در امــور مــورد تأییــد باشــد، نه تنهــا جایــز بلکــه جزیــی 
ــرم  ــول اک ــی از رس ــاس، وقت ــن اس ــر همی ــود. ب ــمرده می ش ــدر ش ــوق پ از حق
ســؤال شــد کــه چگونــه انســان می توانــد حــق پــدر را رعایــت کنــد؟ حضــرت 

فرمودنــد: »مادامــی کــه پــدرت زنــده اســت او را اطاعــت کــن«.4
6. حقوق اجتماعی فرزند

حــق فرزنــد پنجمیــن حــق از حقــوق اجتماعــی اســت کــه مربــوط بــه جامعه 
ــی  ــاله حقوق ــد در رس ــق فرزن ــورد ح ــام در م ــت. ام ــواده اس ــک خان کوچ

ــد: ــود می فرمای خ
ــک و  ــت و در نی ــو اس ــی او از ت ــه بدان ــت ک ــد آن اس ــق فرزن ــا ح و ام
بــد ایــن جهــان منســوب بــه تــو اســت و تــو بــه حکــم والیتــی کــه بــر 

1. كافی، ج 2، ص 16.
2. من الیحضره الفقیه، ج 2، ص 132.

3. سوره بقره، آیه 170.
4. مستدرک الوسایل، ج 15، ص 182.
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ــی  ــن آداب نیکــو و راهنمای ــح و آموخت ــت صحی ــه تربی او داری نســبت ب
و شناســاندن ذات خداونــد یکتــا و کمــک در اطاعــت و پیــروی از او 
ــد در  ــه می دان ــی ک ــار کن ــی رفت ــد کس ــاره او همانن ــد درب ــئولی؛ بای مس
نیکــی بــه وی اجــر و پــاداش اســت و بــدی و زشــتی بــه او کیفــر و عقــاب. 
پــس در امــور دنیــای او چنــان بکــوش کــه اثــری آفریــده ای و اینــک آن را 
بــه زیبایی هــا می آرایــی؛ و در امــر آفرینــش آن گونــه تــاش کــن کــه نــزد 

ــروردگارت ســرافکنده نباشــی و عــذری نداشــته باشــی. پ
ــه  ــبت ب ــد نس ــوق فرزن ــان حق ــل از بی ــم، قب ــیار مه ــق بس ــن ح ــام در ای ام
والدیــن دو نکتــه بســیار مهــم را کــه بــه عنــوان تمهیــد و زمینه ســازی در لــزوم 
اهتمــام بــه امــر فرزنــد بیــان می فرمایــد: یکــی جنبــه عاطفــی و دیگــری جنبــه 
ــد:  ــی دارد، می فرمای ــه عاطف ــه جنب ــه اول ک ــاره نکت ــی. درب ــی و حیثیت اجتماع
بایــد بدانــی کــه او از توســت، یعنــی پیونــد و علقــه انســان نســبت بــه فرزنــد 
یــک پیونــد عاقــه طبیعــی اســت و بــه همیــن مــاک، انســان نســبت بــه فرزنــد 

ــد. ــه می کن ــت و عاق ــاس محب احس
ــر  ــات پیامب ــد را از فرمایش ــوق فرزن ــن حق ــه تبیی ــجاد این گون ــام س ام
اکــرم الگوبــرداری کــرده اســت: »از مــا نیســت کســی کــه بــا کــودکان مهربــان 
نباشــد و بــه بــزرگان احتــرام نگــذارد«.1 و بــه همیــن صــورت ائمــه دیگــر نیــز 
ایــن خــط را ادامــه داده انــد. از جملــه امــام صــادق می فرمایــد: »فرزندانتــان 
ــد یــک درجــه  ــه فرزن ــه ازای هــر بوســه ب ــد متعــال ب ــاد ببوســید، خداون را زی

ــد«.2 ــان می ده ــه انس بهشــت ب
7. حق دوست

مفهــوم دوســتی در زبــان عربــی بــا تعابیــر مختلفــی مثــل »اخــوت«، »وفــاق« 
آمــده اســت و دوســت بــا عناوینــی مثــل »خلیــل« و »صاحــب« یــاد شــده اســت. 
فضــای میــان دو دوســت از جملــه جوامــع کوچــک می باشــد کــه دارای حقــوق 
اجتماعــی خاصــی بــوده و در رســاله حقــوق امــام ســجاد بــدان اشــاره شــده 
اســت. البتــه جامعــه دوســتان بــه صــورت لــزوم کوچــک نبــوده و می توانــد از 

1. جامع االخبار، ص 242.
2. وسایل الشیعه، ج 20، ص 485.
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ــی را  ــرای دوســت حقوق ــاله خــود ب ــام در رس ــر رود. ام حــد دو دوســت فرات
ــد: ــان فرموده ان بی

ــا  ــی او را ب ــا می توان ــه ت ــن اســت ک ــو ای ــق و دوســت ت ــا حــق رفی و ام
ــب  ــاره او جان ــل درب ــه حداق ــی و گرن ــی کن ــواری همراه ــل و بزرگ فض
ــرام  ــد، وی را اک ــرام می کن ــو را اک ــه او ت ــدار و آن طــور ک انصــاف را نگه
کنــی و مراقــب بــاش کــه او تــو را حفــظ می کنــد، تــو هــم او را نگهــداری 
کنــی مراقــب بــاش کــه همــواره در مــکارم اخــاق از او پیش قــدم باشــی، 
اگــر از تــو ســبقت گرفــت، دوســتی بــا او را عــوض دهــی، تــا آن جــا کــه 
ــی  ــاری او کوتاه ــداری و ی ــی و نگه ــود در خیرخواه ــت خ ــته اس شایس
نکنــی، و تــا آنجــا کــه بــه نافرمانــی خــدا اقــدام نکــرده، خــود را موظــف 

بــدان و بــر او رحمــت بــاش، نــه رنــج و عــذاب.
ــه از  ــان انسان هاســت ک ــی می ــط عاطف ــان رواب ــتی هم ــام از دوس ــور ام منظ
ــه  ــا توج ــه ب ــن رابط ــود. ای ــر می ش ــت تعبی ــت و صمیم ــتی و رفاق ــه دوس آن ب
ــه سرشــت و فطــرت انســان کــه اجتماعــی آفریــده شــده اســت، ضــروری و  ب
ــه انتخــاب دوســت و  ــد دســت ب ــه ناچــار بای ــر اســت و انســان ب اجتناب ناپذی
مصاحــب بزنــد. ضــرورت داشــتن پشــتوانه ای همچــون دوســت چنــان واضــح 
و روشــن اســت کــه در قــرآن نیــز بــه ضــرورت وجــود دوســت بــرای مســائل 
مهمــی همچــون آخــرت اشــاره شــده اســت. بــه صــورت طبیعــی چنیــن عنصــر 
مهمــی دارای حقوقــی اســت کــه امــام ســجاد آن هــا را در رســاله خــود بیــان 

فرمــوده اســت:
7-1- احســان و فضــل: از جملــه حقــوق دوســت ایــن اســت کــه در 
مصاحبــت و رفاقــت بــا او فضــل بایــد پیشــه کــرد. چــون فضــل در حق دوســت 

ــوق انســانی اســت. ــی و حق ــم اخاق ارج تعالی
7-2- انصــاف و کــرم: امــام در ادامــه می فرماینــد: اگــر نتوانســتی یــا 
ــت  ــاف را رعای ــورد او انص ــل در م ــی حداق ــل کن ــتت فض ــه دوس ــتی ب نخواس
کــن. امــام ســجاد شــرط الزم و ضــروری بــرای تــداوم دوســتی را رعایــت 

ــد. ــان می کنن ــاف بی انص
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ــوق  ــه حق ــن در ادام ــام زین العابدی ــی: ام ــن در نیک ــبقت گرفت 7-3- س
دوســت می فرمایــد: او در خیــر رســاندن از تــو ســبقت نگیــرد. یعنــی تــو همیشــه 
در خیــر رســاندن پیشــی گیــر و مقــدم باشــد وگرنــه پــاداش دادن و اجــر دادن 

یــک وظیفــه انســانی اســت.
7-4- ناصــح و خیرخــواه بــودن: در ایــن مــورد می فرمایــد: بایــد بــر خــود 
ــح و  ــی. نص ــتت باش ــدار دوس ــواه و نگه ــح و خیرخ ــه ناص ــی ک ــرض بدان ف
خیرخواهــی یعنــی اینکــه هــم بــه صــورت قلبــی بــرای او آرزوی خیــر کنــد و 

ــد. ــه ســعادت را فراهــم کن هــم در عمــل اســباب رســیدن او ب
ــن  ــجاد ای ــام س ــر ام ــه دیگ ــدا: توصی ــادت خ ــردن در عب 7-5- یاری ک
ــه  ــه نهفت ــد. نکت ــاری کن ــادت خدایــش ی اســت کــه دوســت، دوســت را در عب
ــه  ــه رحمــت باشــد ن ــد مای ــان امــام ایــن اســت کــه دوســت بای در ایــن بی
عــذاب و مصیبــت. رحمتــان اســت کــه انســان از نــزول و شــمول آن احســاس 
شــادمانی کنــد و موجبــات آســایش انســان را فراهــم کنــد و دوســتان نیــز بایــد 

چنیــن باشــند.
8. حقوق امام جماعت

از جملــه جوامعــی کــه هــم می توانــد کوچــک باشــد و هــم بــزرگ، جامعــه 
ــادی  ــات زی ــات و روای ــم، آی ــرآن کری ــارف و ق ــت. در مع ــت اس ــاز جماع نم
ــا بعضــی  ــر روایت ه ــاوه ب ــد. ع ــاز جماعــت کرده ان ــه حضــور در نم ــد ب تأکی

آیــات قرآنــی نیــز بــه حضــور در نمــاز جماعــت تأکیــد دارنــد.
ــا  ــراه ب ــن« هم ــع راکعی ــوا م ــد: »و ارکع ــره می فرماین ــوره بق ــد در س خداون
رکــوع کننــدگان رکــوع کــن.1 همچنیــن در ســوره آل عمــران بــه حضــرت مریــم 
ــه مهمــی،  ــن جامع ــن. در چنی ــوع ک ــدگان رک ــوع کنن ــا رک ــه ب ــه شــده ک توصی
امــام جماعــت رکــن مهمــی بــوده و دارای حــق و حقــوق اجتماعــی می باشــد. 
امــام ســجاد در رســاله حقوقــی خویــش بــه بیــان حقــوق امــام جماعــت نیــز 

پرداختــه اســت:

1. سوره بقره، آیه 43.
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و امــا حــق امــام جماعــت ایــن اســت کــه بدانــی او ســفارت و وســاطت 
ــو در درگاه  ــده ت ــه و نماین ــده گرفت ــه عه ــو را ب ــدای ت ــو و خ ــان ت می
پــروردگار اســت. او از جانــب تــو ســخن می گویــد و تــو از طــرف 
ــا  ــرای او دع ــو ب ــد و ت ــا می کن ــو دع ــرای ت ــی. او ب ــخن نمی گوی او س
نمی کنــی. او بــرای تــو طلــب می کنــد و تــو چنیــن نمی کنــی. او از 
ــروردگار و تقاضــا و حاجــت  ــت ایســتادن در پیشــگاه پ ــو اهمی ــب ت جان
ــن کار  ــام ای ــر در انج ــد و اگ ــت می کن ــی را کفای ــتن از درگاه ربوب خواس
نقصانــی باشــد بــه عهــده او اســت و نــه تــو. اگــر گنــاه و معصیتــی صورت 
بگیــرد تــو در ایــن کار شــریک نیســتی و او هــم خــود و هــم نمــازش را 
وســیله صیانــت از تــو و نمــازت قــرار داده اســت. پــس ضــروری اســت 

ــی و شــکرگزار باشــی. ــن کار ســپاس گوی ــر ای ــو را ب ــه ت ک
9. حقوق اجتماعی هم نشین

ــور  ــل تبل ــزرگ قاب ــاد کوچــک و ب ــه در ابع ــورد بحــث ک ــه پســینی م جامع
ــه  ــجاد ب ــام س ــوق ام ــاله حق ــه در رس ــت ک ــینان اس ــه هم نش ــت، جامع اس

ــان اشــاره شــده اســت: ــوق آن حق
ــه  ــه خوبــی بپذیــری و ب و امــا حــق هم نشــین تــو ایــن اســت کــه او را ب
ــه  ــی و ب ــه کن ــاف پیش ــا وی انص ــو ب ــی؛ و در گفتگ ــد بگوی او خوش آم
نــاگاه دیــده از او برنگردانــی و در حــد فهــم او ســخن بگویــی؛ و هــرگاه 
ــر او  ــزی و اگ ــتی برخی ــت خواس ــر وق ــی ه ــدی می توان ــین او ش هم نش
ــا اوســت و تــو بــدون اجــازه  ــا تــو نشســت اختیــار برخاســتن ب آمــد و ب

ــز. برنخی
9-1- روش های اخالقی- اجتماعی در برابر دیگران

هم نشــین، تنهــا بــه دوســتی اطــاق نمی شــود کــه ســابقه معاشــرت طوالنــی 
بــا انســان داشــته باشــد و از گذشــته بــا او دوســت بــود و بخواهــد در آینــده نیــز 
ــز اطــاق  ــه دوســت موقــت انســان نی ــد، بلکــه هم نشــین ب ــا او دوســت بمان ب
می شــود. بــه تعبیــر دیگــر هــر کســی بــا انســان ارتباطــی پیــدا کنــد، هم نشــین 
ــف  ــل او دارای تکلی ــز در مقاب ــان نی ــی دارد و انس ــان حقوق ــر انس ــت و ب اوس
اســت. در کام امــام ســجاد انســان متخلــق بــه اخــاق، مکلف اســت هشــت 
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ــاره هم نشــین خــود رعایــت کنــد. حــق را درب
9-1-1- نرم خویــی و برخــورد نیکــو: حضــرت می فرماینــد: »او را بــه 
ــه  ــزی اســت ک ــی چی ــن نرم خوی ــوی«. ای ــامد بگ ــه او خوش ــر و ب ــی بپذی خوب
خداونــد متعــال آن را منــت گذاشــته و بــه پیامبــر اعطــا کــرده اســت: »بــه خاطــر 
ــو  ــو منــت گذاشــتیم و ت ــه ت ــو داشــتیم ب ــه ت رحمــت و دوســتی کــه نســبت ب
ــرت  ــی معاش ــه نرم ــردم ب ــه م ــه ب ــم ک ــرار دادی ــق ق ــو و خوش خل را نرم خ
کنــی و اگــر انســانی تندمــزاج و عصبــی بــودی نمی توانســتی کســی را جــذب 
ــتند در  ــری هس ــورد نرم ت ــا و برخ ــخنی زیب ــه دارای س ــان هایی ک ــی«.1 انس کن
ــد و از  ــاد کنن ــد ایج ــتری می توانن ــات بیش ــتند و تعام ــر هس ــاع، موفق ت اجتم
ــت  ــا دوس ــاری ب ــی و خوش رفت ــد. نرم خوی ــی در امانن ــای اجتماع ناهنجاری ه
ــت و دوســتی و  ــودن آن، ثمــره اش دوام محب ــف ب ــر تکلی و هم نشــین عــاوه ب

ــرد و دیگــران می باشــد. ــن ف ــی بی ــط اجتماع ــداوم رواب ت
9-1-2- انصــاف در گفتــار: انصــاف در گفتــار، می توانــد مصادیــق متعــددی 
ــن داد،  ــخن گفت ــازه س ــد اج ــین بای ــه هم نش ــه ب ــه آن ک ــد. از جمل ــته باش داش
ــد حــرف بیهــوده  ــن نبای ــم، همچنی ــاد ســخن بگویی ــا او، زی ــد در گفتگــو ب نبای
ــیم و...  ــش نکش ــه رخ ــش را ب ــم و عیب ــی نکنی ــت زد، عیب جوی ــد و زش و تن

ــد. ــین می باش ــا هم نش ــار ب ــق گفت ــی از مصادی همگ
ــه هم نشــین: از دیگــر حقــوق هم نشــین ایــن اســت  ــگاه کــردن ب 9-1-3- ن
ــا  ــرد چه بس ــش را از او برنگی ــر و نگاه ــینی نظ ــت و هم نش ــگام مجالس ــه هن ک
در یــک مجلــس عمومــی یــا خصوصــی، کنــار یکدیگــر نشســته اند امــا حاضــر 
ــوم و ناپســند  ــگاه نکــردن بســیار مذم ــدازد. ن ــه هم نشــین بین نیســت نگاهــی ب

ــت. ــین اس ــه هم نش ــی ب ــت و بی احترام اس
ــری  ــارت دیگ ــرت در عب ــخن: حض ــودن س ــم ب ــل درک و فه 9-1-4- قاب
می فرمایــد: در حــد و درک و فهــم او ســخن بگــو. برخــی فراتــر از فهــم 
ــام  ــان ام ــا بی ــی ب ــمرده ول ــل ش ــود فض ــرای خ ــن را ب ــخن گفت ــب س مخاط

ــت. ــین اس ــوق هم نش ــت حق ــدم رعای ــر ع ــن ام ــجاد ای س
1. سوره آل عمران، آیه 59.
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 ــام ــان ام ــه در بی ــل از او جــدا شــدن: حــق دیگــری ک ــا تمای 9-1-5- ب
ذیــل حقــوق هم نشــین بیــان شــده ایــن اســت کــه: هــرگاه هم نشــین او شــدی 
ــد،  ــین ش ــو هم نش ــا ت ــر او ب ــزی، و اگ ــی برخی ــتی می توان ــت خواس ــر وق ه
اختیــار برخاســتن بــا اوســت و بــدون اجــازه او برنخیــز کــه ایــن رفتــار و منشــی 

کریمانــه اســت.
ــدی  ــق بع ــین: ح ــای هم نش ــا و لغزش ه ــردن خطاه ــوش ک 9-1-6- فرام
ــا و  ــی لغزش ه ــد فراموش ــر کرده ان ــین ذک ــرای هم نش ــجاد ب ــام س ــه ام ک
ــه  ــود ک ــن می ش ــا روش ــق، آنج ــن ح ــت ای ــت. اهمی ــین اس ــتباهات هم نش اش
ــه صــورت یقینــی موجــب  ــا دیگــران در حــد هم نشــینی، ب ــاط تنگاتنــگ ب ارتب
آگاهــی انســان بــر خطاهــای آنــان می گــردد. ایــن ســجیه اخاقــی در آموزه هــای 
اســامی، فراتــر از هم نشــین نیــز مطــرح شــده اســت. امــام علــی در ایــن باره 
می فرمایــد: یکــی از زیباتریــن و شــریف ترین اعمــال بــرای انســان کریــم، تغافــل 
ــای  ــوب و لغزش ه ــاندن عی ــد. پوش ــه می دان ــت ک ــی اس ــه چیزهای ــبت ب نس
دیگــران در جامعــه باعــث می شــود آن هــا بــا عــزت نفــس بیشــتری در اجتمــاع 

ــال فعالیت هــای بیشــتر باشــند. ــه دنب ــد و ب حضــور یابن
9-1-7- حفــظ نمــودن ارزش هــا و خوبی هــا: حــق دیگــر هم نشــین از نظــر 
ــان کــردن ارزش هــا و خوبی هــا و اســتعداد  ــام حفــظ خوبی هــای اوســت. بی ام
افــراد باعــث حضــور فعــال و احســاس عزت نفــس آن هــا در مجالــس و اجتمــاع 

می شــود.
9-1-8- ســخن نیــک و نیکــو ســخن گفتــن: آخریــن حــق هم نشــین، ســخن 
نیکــو گفتــن و جــز ســخن خیــر بــر زبــان جــاری نکــردن اســت. داشــتن بیــان 
ــه موقــع از نشــانه های شــخصیت های اجتماعــی  ــده و ب خــوب و ســخنان فهمی
در جوامــع می باشــد. بــری اینکــه فــرد بتوانــد بــا دیگــران تعامــل داشــته باشــد 
بایــد هــم رفتــار خــوب و هــم بیــان خــوب و هــم گفتــار خوبــی داشــته باشــد.

10. حقوق اجتماعی همسایه
حــق همســایه نیــز از حقــوق اجتماعــی اســت کــه جامعــه آن می توانــد هــم 
کوچــک باشــد و هــم بــزرگ. امــام در مــورد حــق همســایه در رســاله خــود 
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ــد: ــان می فرمای ــن بی چنی
و امــا حــق همســایه، حفــظ اوســت در غیبــت و پنهــان و تکریــم و 
ــر  ــت او در ه ــاری و معاون ــان و ی بزرگداشــت او اســت در حضــور و عی
حــال. بایــد کــه بــه دنبــال عیــب او نباشــی و بدی هــای او را جســت وجو 
نکنــی، تــا بــه بــدی در او دســت یابی و اگــر ناخواســته بــر بــدی و عیبــی 
از او آگاه شــدی، ماننــد دژی نفوذناپذیــر و پــرده ای ضخیــم آن هــا را در دل 
خــود نگــه دار. طــوری کــه اگــر بــا نیــزه بــرای یافتــن آن عیــوب دلــت را 
بشــکافند، بــدان نرســند. مبــادا از جایــی کــه او بی خبــر اســت، ســخنان او 
را بشــنوی، بــه هنــگام ســختی او را رهــا نکنــی و در نعمتــی به او حســادت 
نــورزی. از خطــای او درگــذر و گناهــش را بــر او ببخشــای و اگــر نادانــی 
از او ســر زد، از حلــم و بردبــاری دریــغ نفرمایــی و از راه مســالمت خــارج 
ــاس  ــی در لب ــر کس ــی و اگ ــع کن ــران را از او دف ــی دیگ ــردی. بدگوی نگ
ــه و از ســر  ــا او بزرگوارن ــی. ب ــری کن ــد جلوگی ــه می کن ــا او حیل ناصــح ب

کرامــت معاشــرت نمایــی.
تبییــن حقــوق همســایه و ســفارش بــه رعایــت آن از مصادیــق عنایــت معارف 
دینــی بــه سالم ســازی اجتمــاع و ســعی در نگهــداری از ایــن ســامت و ایجــاد 
ــای  ــه گروه ه ــوق هم ــت حق ــایه رعای ــه در س ــت ک ــه اس ــه فاضل ــک مدین ی
ــد. اگــر  ــد می آی ــادر و...پدی ــدر و م ــرادر، پ ــل دوســت، همســایه، ب مختلــف مث
بــه حقــوق شــهروندی احتــرام بگذاریــم و آن را رعایــت کنیــم در جامعــه تنــش 
ــود. ــاد می ش ــه ایج ــالم تری در جامع ــی س ــط اجتماع ــود و رواب ــاد نمی ش ایج

ــی دو  ــا حت ــین و ی ــت، دو هم نش ــواده، دو دوس ــد دو خان ــایه می توان همس
کشــور باشــد. همچنیــن ذکــر نشــده اســت کــه همســایه بایــد مســلمان باشــد، 

ــد. ــش باش ــر هم کی ــد غی ــایه می توان ــت همس ــه گرف ــوان نتیج ــن می ت بنابرای
امــام ســجاد در راســتای ســفارش های قــرآن1 و رســول خــدا دربــاره 

همســایه2 حقــوق همســایه را چنیــن تبییــن می فرمایــد:
10-1- حفــظ همســایه در غیــاب او: حضــرت اولیــن حــق همســایه را حفــظ 

1. سوره نساء، آیه 36.
2. كافی، ج 2، ص 666؛ محجه البضاء، ج 3، ص 422.
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کــردن او در غیابــش می دانــد. یعنــی وقتــی او در خانــه نیســت، خانــه و مــال او 
را از تعــرض و تجــاوز دیگــران حفــظ کنــی.

ــوق  ــق از حق ــن ح ــورش: در دومی ــایه در حض ــت همس 10-2- بزرگداش
همســایه امــام ســجاد می فرماینــد: اکــرام و بزرگداشــت همســایه در 
ــا هــم در یــک جمــع  ــا هــم برخــورد می کنیــد یــا ب حضــورش؛ یعنــی وقتــی ب
ــر  ــدارد. ه ــاس ب ــام او را پ ــد و مق ــرام کنن ــد، او را اک ــرکت دارن ــتانه ش دوس

ــد. ــته باش ــز داش ــه او نی ــود دارد ب ــه خ ــه ب ــی ک اهتمام
امــام  غیــاب:  و  حضــور  در  همســایه  بــه  کمــک  و  یــاری   -3-10
ــرت ده،  ــن و نص ــاری ک ــد: او را ی ــاره می فرماین ــن ب ــن در ای زین العابدی
اســتفاده از کلمــه نصــرت و اعانــت دارای ظرافــت خاصــی اســت. نصــرت یــاری 

معنــوی و اعانــت مســاعدت مــادی را در بــر می گیــرد.
عیب هــای  همســایه:  عیب هــای  و  بدی هــا  نگه داشــتن  مخفــی   -4-10
ــدا  ــوف پی ــری از او وق ــب و فک ــر عی ــر ب ــد. اگ ــت وجو نکنی ــایه را جس همس
کــردی یــا علــم پیــدا کــردی چشــم خــود را ببنــد و عیــب و منکــر او را چنــان 
پنهــان کــن و پــرده زخیمــی بــر آن بکــش. بــا توجــه بــه ایــن مطالــب همســایه 
اگــر کافــر هــم باشــد، بــه صــرف همســایگی رعایــت حقوقــش واجــب اســت.
10-5- عــدم اســتراق ســمع: امــام زین العابدیــن پنجمیــن حــق از 
ــر  ــه او خب ــی ک ــد: از جای ــد و می فرمای ــان می کن ــن بی ــایه را چنی ــوق همس حق
نــدارد ســخنان او را اســتماع نکنیــد. کســانی کــه بــه دنبــال تجســس در زندگــی 
همســایه ها و یــاد دوســتان هســتند در همیــن دنیــا بــه ســزای اعمالشــان خواهنــد 
رســید و از لحــاظ اجتماعــی نیــز چنیــن کاری صحیــح نیســت زیــرا هــر کــس 
حریمــی شــخصی خاصــی دارد کــه دوســت نــدارد کســی را بــه آن راه دهــد.

ــاری: یکــی دیگــر از حقــوق همســایه  ــگام گرفت ــاری و کمــک هن 10-6- ی
 ایــن اســت کــه در موقــع گرفتــاری و شــداید او را رهــا نکننــد. رســول اکــرم
می فرماینــد: »بهتریــن مــردم کســی اســت کــه نفعشــان بــه مــردم بیشــتر می رســد، 
پــس بــرای مــردم نافــع باشــید«.1 ایــن نفــع رســانی بــه طــور طبیعــی در حــق 

1. كنزالعمال، ج 16، ص 128.
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ــکات  ــاری و مش ــار گرفت ــی از کن ــر کس ــی دارد. اگ ــت خاص ــایه، اولوی همس
همســایه کــه گرفتــار و درمانــده اســت بــه ســادگی بگــذرد، حقــوق انســانی و 

همســایگی را پایمــال کــرده اســت.
ــر  ــایه: از دیگ ــای همس ــا و دارایی ه ــه نعمت ه ــردن ب ــادت نک 10-7- حس
حقــوق همســایه ایــن اســت کــه اگــر خداونــد متعــال بــه او نعمتــی عطــا کــرده، 
نبایــد بــه نعمت هــا و دارایی هــای او حســادت کنــد. همســایه همــواره در منظــر 
انســان اســت و هــر دو از احــوال و شــرایط یکدیگــر آگاه انــد. از جملــه مــوارد 

ــد. ــه دارایی هــا و امــوال همســایه حســادت کن حســادت این کــه نســبت ب
ــام ســجاد در  ــای همســایه: ام ــن خطاه ــده گرفت 10-8- بخشــش و نادی
ــد: اگــر  ــورد دیگــری از حقــوق همســایه اشــاره می کن ــه م ــان خــود ب ــه بی ادام
همســایه لغــزش و خطایــی داشــته و در دل انســانی رنجشــی بــه وجــود آورده آن 

را ببخشــاید و نادیــده بگیــرد.
ــد:  ــام ســجاد می فرمای ــه همســایه: ام ــاری نســبت ب ــم و بردب 10-9- حل
اگــر نادانــی از همســایه ســر زد، از حلــم و بردبــاری دریــغ نکنــد. انســان موظــف 
اســت نســبت بــه همســایه حلیــم و بردبــار باشــد نــه این کــه در مقابــل خطــای او 
عکس العمــل نشــان دهــد. عکس العمــل در برابــر خطــای همســایه و نبخشــیدن 
او بــه قــوه غضبیــه انســان بــر می گــردد کــه یکــی از زشــت ترین و ناپســندترین 

رذایــل اخاقــی اســت کــه معــارف اســامی بــدان اشــاره کــرده اســت.
ــی: حضــرت ســجاد حــق دیگــر  ــز از بدگوی ــی و پرهی 10-10- نرم خوی
ــی  ــرد و بدگوی ــارج نگ ــالمت خ ــد: از راه مس ــان می کن ــن بی ــایه را چنی همس
دیگــران را از او دفــع کــن. عــدم گذشــت و نرم خویــی و داشــتن زبانــی تنــد و 
خشــن، ریشــه در بیمــاری بــه نــام بدخویی دارد. کســانی کــه دچار چنیــن بیماری 
ــا  ــه ســرعت عکس العمــل نشــان داده و ســاده ترین عکس العمــل آن ه هســتند ب

زبانــی و تنــد گویــی اســت.1
10-11- دفــع بدگویــان و دشــنام دهنــدگان همســایه: حضــرت در ایــن بــاره 
ــر در  ــه اگ ــت ک ــن اس ــان دارد ای ــه انس ــایه ب ــه همس ــی ک ــد: از حقوق می فرمای

1. سیری در رساله حقوق امام سجاد، ج 3، ص 118.



171 حقوق اجتماعي در رساله حقوق امام سجاد

غیــاب او بــه زشــتی از وی یــاد کردنــد و یــا بدگویــی کردنــد، از او دفــاع کننــد 
کــه ایــن ســیره و ســنت رســول اهلل اســت.1

 ــجاد ــرت س ــران: حض ــت دیگ ــه خیان ــایه ب ــودن همس 10-12- آگاه نم
آخریــن حــق همســایه را چنیــن بیــان می فرمایــد: اگــر می بینیــد کســی بــا عنــوان 
ــد  ــی کــه می توان ــا آنجای ــد ت ــه همســایه اســت، بای ــت ب دوســتی درصــدد خیان
ــر کنــد.  ــه هــر ترتیــب بی اث همســایه را از آن آگاه کــرده و آن کیــد و مکــر را ب
همــه آنچــه در مــورد حقــوق همســایه بیــان شــد، بــرای ایجــاد یــک جامعــه و 
اجتمــاع ســالم و بــه دور از زشــتی و پلیــدی اســت. در ســایه ایــن حقــوق اســت 
ــاد  ــردم ایج ــاف و م ــات و اصن ــن طبق ــل بی ــان متقاب ــاد و اطمین ــک اعتم ــه ی ک

می شــود
11. حقوق اجتماعی برادر

ــت اســامی  ــان ام ــجاد هم ــام س ــاره ام ــورد اش ــه م ــترده ترین جامع گس
ــد.  ــا یکدیگــر برادرن ــای اســامی، ب ــه آموزه ه ــا ب ــراد آن بن ــام اف ــه تم اســت ک

ــد: ــن می فرمای ــرادر چنی ــق ب ــاره ح ــن درب ــرت زین العابدی حض
و امــا حــق بــرادرت ایــن اســت کــه بدانــی او دوســت تــو اســت کــه آن را 
ــزت  ــری و ع ــاه می ب ــدان پن ــه ب ــو اســت ک ــاه ت می گشــایی و پشــت و پن
تــو اســت کــه بــدان اعتمــاد داری و قــدرت و نیــروی تــو اســت کــه بــا آن 
ــه  ــرار دهــی و ب ــی خــدا ق ــزار نافرمان ــه او را اب ــادا ک ــری. مب ــورش می ب ی
وســیله او راه ســتم  پیشــه کنــی. همــواره او را یــاور بــاش و در قبــال دشــمن 
کمــک کار. میــان او و شــیاطین حائــل شــو و در نصیحــت او کوشــش کــن 
ــی اســت  ــا زمان ــه ت ــا هم ــاش. این ه ــته ب ــال داش ــه او اقب ــرای خــدا ب و ب
کــه او مطیــع و منقــاد و فرمان بــردار خدایــش باشــد وگرنــه خــدا نــزد تــو 

ــر اســت. ــدم و گرامی ت مق
امــام در رســاله خویــش نســبت بــه بــرادر الفــاظ و عناویــن خاصــی بــه کار 
گرفتــه اســت. درجایــی از بــرادر، بــه دســتی کارگشــا و توانــا تعبیــر می کنــد و 
در جــای دیگــر، بــه پشــتیبان و محــل اتــکای اســتواری کــه انســان هنــگام نیــاز 

1. سفینه البحار، ج 2، ص 216.
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بــه آن تکیــه دهــد و بــار ســوم از بــرادر بــه عــز و ســرفرازی و آبــرو یــاد می کند. 
در مرحلــه آخــر بــه نیــروی قــوی کــه انســان بــا اســتعانت از او و پشــت گرمی 

ــرد. ــر دشــمن حملــه می کنــد و اگــر نداشــته باشــد هرگــز یــورش نمی ب او، ب
در واقــع کســی کــه فاقــد نعمــت بــرادر باشــد، گویــا انســان بــدون دســت 
ــف  ــوان مضاع ــدرت و ت ــرافت و ق ــز و ش ــه ع ــت ک ــی اس ــدون تکیه گاه و ب
نخواهــد داشــت. در کلمــات امــام ســجاد قدردانــی و شــکر نعمــت وجــود 

ــود: ــام می ش ــق انج ــج ح ــا ادای پن ــرادر، ب ب
11-1- بــرادر در هــر حــال یــار و یــاور بــرادر باشــد و هنــگام نیــاز و عــدم 

نیــاز او را یــاری کنــد؛
11-2- در مقابل دشمن او را کمک کند؛

11-3- هنــگام وسوســه های شــیطان میــان او و شــیطان حائــل شــود و 
ــد؛ ــر ده ــتباهاتش را تذک اش

11-4- همواره ناصح او باشد؛
11-5- اقبال و روی آوردن او به برادر برای رضای خدا باشد.1

شــبیه ایــن حقــوق را امــام صــادق نیــز برشــمرده اســت. نکتــه جالــب در 
روایــت امــام صــادق آن اســت کــه امــام نگــران عمــل نشــدن ایــن حقــوق 

اســت.2

نتیجه
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــون دین ــن مت ــجاد از غنی تری ــام س ــوق ام ــاله حق رس
ــدی  ــک جمع                                            بن ــوق را در ی ــن حق ــت. ای ــه اس ــف پرداخت ــوق مختل ــان حق بی
ــه حقــوق فــردی و اجتماعــی تقســیم نمــود. از آن چــه کــه در ایــن  می تــوان ب
مقالــه مــورد بررســی قــرار گرفــت، می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه بیشــترین 
حجــم رســاله حقــوق امــام ســجاد، بــه حقــوق اجتماعــی اختصــاص یافتــه 
ــم  ــک و ه ــع کوچ ــاره جوام ــم درب ــوق را ه ــن حق ــجاد ای ــام س ــت. ام اس

1. سیری در رساله حقوق امام سجاد، ج 2، ص 389.
2. مصادیق االخوان، ص 40.
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دربــاره جوامــع بــزرگ بیــان می فرمایــد. از نــکات جالــب دربــاره ایــن جوامــع، 
ــاز  ــه نم ــد جامع ــع مانن ــه برخــی از جوام ــرد ک ــه اشــاره ک ــن نکت ــوان بدی می ت
جماعــت و یــا همســایگان را هــم می تــوان جــزء جوامــع کوچــک بــه حســاب 
ــن  ــه در ای ــی ک ــوق اجتماع ــوع حق ــزرگ. مجم ــع ب ــره جوام ــم از زم آورد و ه

ــد از: ــه صــورت فهرســت وار عبارت ان ــد، ب ــه بررســی ش مقال
حقوق استاد و شاگرد بر یکدیگر در جامعه کوچک یا بزرگ کاس درس.

ــران و  ــان همس ــواده می ــه کوچــک خان ــود در جامع ــی موج ــوق اجتماع حق
ــدان. ــن و فرزن والدی

حقوق اجتماعی دوستان بر یکدیگر.
حقــوق اجتماعــی در جامعــه کوچــک یــا بــزرگ نمــاز جماعــت میــان امــام 

جماعــت و اقتداکننــدگان.
حقوق اجتماعی میان هم نشینان.

حقوق اجتماعی میان جوامع کوچک یا بزرگ همسایگان.
حقــوق اجتماعــی میــان تمامــی آحــاد جامعــه اســامی کــه از آنــان بــا عنــوان 

ــاد می شــود. ــرادر« ی »ب
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حق کودک از دیدگاه امام سجاد با نگاهی به حقوق بین الملل
حمید زکی1

مقدمه
خانــواده کوچک تریــن واحــد اجتماعــی اســت؛ والدیــن مهم تریــن پایه هــای 
آن را تشــکیل می دهنــد و اعضــای آن از پــدر، مــادر و فرزنــدان پدیــد می آیــد. 
خانــواده مهم تریــن نقــش را در جامعــه انســانی دارد. اســتواری خانــواده مرهــون 
رعایــت حقــوق و تکالیــف یکدیگــر و برقــراری رابطــه و رفتــار برپایــه محبــت 
و احتــرام و دلســوزی نســبت بــه یکدیگــر اســت. همان طــور کــه زن بــر مــرد، و 
مــرد بــر زن و والدیــن بــر فرزنــدان از حقــوق و تکالیفــی برخوردارنــد، فرزنــدان 

نیــز حقــوق و تکالیفــی بــر والدیــن دارنــد.
ــد، از  ــن دارن ــر والدی ــدان ب ــه فرزن ــی را ک ــوق و تکالیف ــه، حق ــن مقال در ای
ــیون ها و  ــل، کنوانس ــوق بین المل ــه حق ــی ب ــا نگاه ــجاد ب ــام س ــدگاه ام دی

ــود. ــی می ش ــی بررس ــورات حقوق منش

تعریف کودک
ــد،  ــیده باش ــوغ نرس ــن بل ــه س ــه ب ــود ک ــاق می ش ــی اط ــه کس ــودک ب ک
چنانکــه در میثــاق حقــوق کــودک در اســلام آمــده اســت: »کــودک از نظــر میثــاق 
حقــوق کــودک در اســام هــر انســانی اســت کــه براســاس قانــون قابــل اعمــال 

ــوغ نرســیده باشــد«. ــه ســن بل در مــورد وی، ب

اهمیت و جایگاه حقوق فرزند از منظر امام سجاد
ــه  ــرای ادام ــزی ب ــه ازدواج و فرزندخواهــی، خواســت فطــری و غری ــل ب می

1. دانش آموخته جامعه المصطفی العالمیه.
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نســل اســت. خانــواده بــدون کــودک، خانــواده ســرد و بــی روح اســت. کــودک 
ــی  ــت اله ــن نعم ــانی، بزرگ تری ــه انس ــرای جامع ــن ب ــن و همچنی ــرای والدی ب
اســت. فرزنــد داشــتن بــه هــدف حفــظ و ادامــه نســل در اســام مــورد تشــویق 
و ترغیــب قــرار گرفتــه اســت. نازایــی و ســقط جنین، مــورد نکوهــش می باشــد.
کــودک بایــد در فراینــد ازدواج مشــروع بــه دنیــا بیایــد و از حــق  و حقوقــی نیز 
برخــوردار باشــد؛ لــذا کانــون گــرم خانــواده بــه عنــوان نخســتین مدرســه بــا کمک 

والدیــن ارزش هــای انســانی، اخاقــی، روحــی و دینــی را بــه کــودک بیاموزند.
امــام ســجاد حقــوق فرزنــد را از واجب تریــن حقــوق ذکــر کــرده و آن را 
در ردیــف حــق پــدر و مــادر قــرار داده و فرمــوده اســت: »فاوجبهــا علیــک حــق 

امــک، ثــم حــق ابیــک ثــم حــق ولــدک«1
در کام نورانــی امــام ســجاد، از حقــوق فرزنــد بــا عنــوان حــق ولــدک و 
حــق الصغیــر ســخن رفتــه اســت کــه در ایــن مقالــه هــر دو حــق جداگانــه بیــان 

می شــود.

منشأ حق فرزند
چــرا والدیــن تکالیــف و وظایفــی را در برابــر فرزنــد بــه عهــده دارنــد؟ چــرا 

فرزنــد حــق و حقوقــی بــر والدیــن دارد؟ منشــأ ایــن حقــوق چیســت؟
از کام امــام ســجاد اســتفاده می شــود کــه حقــوق کــودک برخواســته از 

دو علــت اســت:
ــادر  ــدر و م ــود پ ــته از وج ــن و برخواس ــود والدی ــی از وج ــودک جزی 1. ک
اســت. همان طــور انســان تکالیــف و وظایفــی را نســبت بــه خــود دارد، نســبت 
ــن و جــزء وجــود انســان اســت،  ــاره ت ــد پ ــرا فرزن ــز دارد، زی ــدش نی ــه فرزن ب
عاقــه انســان بــه خــودش و احســاس مســئولیت و تکلیــف در برابــر خــودش 
ــد.  ــری می باش ــی و فط ــز طبیع ــد نی ــه فرزن ــه ب ــت. عاق ــری اس ــی و فط طبیع
در کام امــام ســجاد فرزنــد برخواســته از وجــود انســان و جزئــی از اجــزاء 
ــدک  ــق ول ــا ح ــد: »وأم ــرت فرمودن ــت. آن حض ــده اس ــته ش ــودی او دانس وج

 1. تحف العقول، ص 256.
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ــن جهــت اســت کــه  ــه ای ــو دارد«، ب ــر ت ــدت حقــی ب ــه منــک؛1 فرزن ــم أن فتعل
بایــد بدانــی کــه او از توســت، یعنــی فرزنــد جــدای از تــو نیســت؛ فرزنــد جــزء 
ــر خــود مســئولیت و تکلیــف داری، در  وجــود توســت. همان طــور کــه در براب

ــد نیــز داری. ــر فرزن براب
ــذا  ــد، ل ــئول می دان ــدان مس ــر فرزن ــن را در براب ــرف، والدی ــه و ع 2. جامع
ــه پــدر و مــادر نســبت می دهــد و  رفتارهــای ناپســند و پســندیده فرزنــدان را ب
فرزنــدان را آیینــه تمام�نمــای والدیــن می پنــدارد؛ ازایــن�رو، والدیــن را مســتحق 
ــرا  ــد؛ زی ــدان می دان ــند فرزن ــای ناپس ــل رفتاره ــش در مقاب ــرزنش و نکوه س
فرزنــد در کودکــی، پــاک و معصــوم  اســت، طبیعــت وجــودش مســتعد و پذیرایی 
ــا  ــدان را ب ــود فرزن ــرزمین وج ــد س ــن می توانن ــد. والدی ــذر می�باش ــه ب هرگون
بــذر تربیــت صحیــح بــارور ســازند؛ چنیــن نگاهــی، والدیــن را ملــزم مــی دارد، 

تــا مســئولیت  و تکالیفــی در برابــر فرزنــدان داشــته باشــند.
ــوده اســت: »و  ــام فرم ــگاه اشــاره شــده و ام ــن ن ــه ای ــام ســجاد ب در کام ام
مضــاف إلیــک فــی عاجــل الدنیــا بخیــره وشــره«؛2 »فرزندت حقــی بــر تــو دارد، و این 
حــق بــه ایــن جهــت اســت که او منســوب بــه تــو اســت و هرگونــه رخدادهایــی اعم 

از خوبــی و بــدی کــه در دنیــا از فرزنــدت ســربزند منســوب بــه تــو اســت«.

بخش اول - حقوق و وظائف فرزند
پیــش از ایــن اشــاره شــد کــه در کام امــام ســجاد بــا عنــوان »حــق ولدک 
ــه شــده  ــدان ســخن گفت ــودک و فرزن ــف ک ــوق و وظائ ــر« از حق و حــق الصغی
اســت. اکنــون بــه بیــان حقــوق کــودک می�پردازیــم. »ولــد« بــه معنــای فرزنــد، 
ــه  ــر از قرین ــنین باالت ــامل س ــم ش ــال می شــود، و ه ــودک خردس ــامل ک ــم ش ه
کام نورانــی امــام ســجاد بــه دســت می آیــد کــه »ولــد« در اینجــا بــه معنــای 
ــه  ــی ک ــف و تکالیف ــرا وظائ ــد. زی ــال می باش ــل خردس ــر از طف ــد بزرگ ت فرزن
در اینجــا بــر شــمرده شــده اســت چنــدان تناســب بــا کــودک خردســال نــدارد.

 1. همان.

 2. همان، ص263.
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1. حق آموختن ادب 
ــده  ــان آم ــه می ــام ســجاد از آن ســخن ب ــه در کام ام ــی ک نخســتین حق
ــر  ــجاد در براب ــام س ــگاه ام ــان در ن ــت، انس ــد اس ــن ادب فرزن ــت حس اس
ــه  ــف ب ــئولیت دارد و موظ ــده دارد مس ــه عه ــتی او را ب ــه سرپرس ــدش ک فرزن
آموختــن ادب نیــک و رفتارهــای پســندیده اســت. امــام فرمــوده اســت: »وأنــک 
ــت  ــه والی ــر آنچــه ک ــو در براب ــن حســن الدب«1 »و ت ــه م ــا ولیت مســؤول عم
ــک او  ــار نی ــن ادب« و رفت ــئول »حس ــده داری مس ــه عه ــتی او را ب و سرپرس

می باشــی«.
ــو  ــدان ادب نیک ــه فرزن ــا ب ــد ت ــزم می کن ــن را مل حــق »حســن ادب«، والدی
بیاموزنــد. رفتارهــای کــودکان را کنتــرل و اصــاح نماینــد. اگــر در برابــر این حق 
ــد پاســخگو  ــر جامعــه بای ــد و هــم در براب ــر خداون ــد هــم در براب کوتاهــی کنن

باشــند.
مــاده 112 منشــور حقــوق خانــواده در اســام، والدیــن را ملــزم مــی دارد تــا 
ــرر  ــاده مق ــن م ــد؛ ای ــت کنن ــای شــرع تربی ــر اســاس ضابطه ه فرزندانشــان را ب
نمــوده اســت: والدیــن بایــد بــه مســئولیت خــود بــرای تربیــت صحیــح کــودک 

ــد. ــه صــورت مشــترک عمــل کنن ــه او ب ــرورش همه جانب و پ
2. خداشناسی

انســان بــه طــور فطــری موحــد و خداپرســت اســت. ممکــن اســت فطــرت 
پــاک انســانی در اثــر غبــار و آلودگی هــای محیــط، تبــاه شــود. کــودک هماننــد 
غنچــه و باغســتان، نیازمنــد باغبــان  ماهــر و ورزیــده اســت تــا در برابــر آفت هــا 

مراقبــت و عوامــل رشــد و بهــره وری را آمــاده ســازد.
ــاک انســانی و  ــن، مراقبــت از فطــرت پ ــر والدی ــدان ب یکــی از حقــوق فرزن
رهنمایــی آن هــا بــه ســوی پــروردگار، شــناخت خداونــد و عشــق بــه حضــرت 
حــق اســت. والدیــن مســئولیت مراقبــت و هدایــت فرزنــدان را بــه ســوی ذات 
ــه خــدا را تحــت تأثیــر  ــد، و هــر عاملــی کــه گرایــش انســان ب پــروردگار دارن
ــد و او را از وادی  ــد را بگیرن ــت فرزن ــه دس ــت ک ــن اس ــر والدی ــد، ب ــرار ده ق

 1. همان.
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ــد. ــی نجــات دهن ــون اله ــه خــدا و قان ــی ب ــاک بی توجه خطرن
امــام ســجاد دربــاره ایــن حــق فرمــوده اســت: »والداللــة علــی ربــه«1 »از 

جملــه حقــوق فرزنــد، راهنمایــی وی بــه پــروردگارش اســت«.
ــا اصــول  ــودک ب ــواده در اســام، آشــنایی ک ــوق خان ــاده 112 منشــور حق م
ایمــان، کــه مهم تریــن آن توحیــد و خداشناســی اســت را از اولویت هــای 
ــای  ــده: »از اولویت ه ــرر ش ــاده مق ــن م ــت و در ای ــته اس ــودک دانس ــت ک تربی
ــری  ــت و فرمان ب ــن، اطاع ــان، دی ــول ایم ــا اص ــنایی او ب ــودک، آش ــت ک تربی
ــند، دوری  ــاق ناپس ــه اخ ــرام و هرگون ــاب ح ــو، اجتن ــاق نیک ــدا، اخ از خ
ــا  ــن ی ــت. و والدی ــد اس ــه مفی ــا ورزش و مطالع ــنایی ب ــاب، آش ــتان ناب از دوس
ــه باشــند«. ــد پیــش از هرکــس دیگــر خــود الگــو و نمون مســئوالن کــودک بای
ــی،  ــوق مدن ــد حق ــح می�کن ــی، تصری ــیون بین الملل ــاده 18 کنوانس ــد 4 م بن
ــوق کــودک  ــن و از حق ــر عهــده والدی ــی ب ــی و اخاق ــوزش مذهب سیاســی، آم
ــه  ــد ک ــد می دان ــاق را متعه ــن میث ــو ای ــورهای عض ــت و کش ــده اس ــته ش دانس
ــی  ــی و اخاق ــوزش مذهب ــورد آم ــی را در م ــتان قانون ــن و سرپرس آزادی والدی

ــمارند. ــرم ش ــان محت ــا عقایدش ــق ب کودکانشــان و مطاب
3. همیاری بر اطاعت خداوند

ــذا در همــه  ــن اســت؛ ل ــه والدی ــد از نظــر جســمی و روحــی متکــی ب فرزن
مراحــل ســنی بــه خصــوص در دوران خردســالی نیازمنــد توجــه و کمــک والدین 
ــدان را  ــادی از مشــکات فرزن ــای زی ــن، گره ه ــاری والدی اســت. توجــه و همی
ــدان  ــعادت فرزن ــت و س ــق در هدای ــش عمی ــن نق ــخنان والدی ــد. س ــاز می کن ب
ــدان  ــه فرزن ــن توجــه و کمــک ب دارد. یکــی از وظایــف و مســئولیت های والدی
اســت تــا آنــان در برابــر خداونــد مطیــع ســازد. والدیــن می تواننــد ایــن رســالت 
را بــه دو شــیوه انجــام دهنــد؛ یکــی نقــش عملــی در هدایــت فرزنــد و دیگــری 
ــا بسترســازی مناســب، شــرایط اطاعــت از پــروردگار را بــه وجــود آورنــد، و  ب
ــع ذات  ــب مطی ــترهای مناس ــا و بس ــتفاده از فرصت ه ــاش و اس ــا ت ــان را ب آن
ــره  ــیوه به ــر دو ش ــه از ه ــت ک ــن اس ــالت والدی ــن رس ــد. ای ــت گردانن ربوبی

 1. همان، ص263.
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ــاب  ــواب و عق ــالت مســتحق ث ــدم انجــام رس ــا انجــام و ع ــن ب ــد. والدی بگیرن
می گردنــد.

ــا اشــاره بــه ایــن حــق از حقــوق فرزنــد، چنیــن فرمــوده  امــام ســجاد ب
ــه علــی طاعتــه فیــک و فــی نفســه، فمثــاب علــی ذلــک و  ــة ل اســت: »والمعون
معاقــب«1 از حقــوق فرزنــد، کمــک و معاونــت بــه اطاعــت فرزنــد از خداونــد 
اســت و والدیــن در ایــن خصــوص مســتحق ثــواب و عقــاب می باشــند. اگــر بــه 
وظیفــه و رسالتشــان عمــل کننــد، مســتحق ثــواب و اگــر عمــل نکننــد مســتحق 

ــند. ــرزنش می باش ــاب و س عق
4. نیک نمایاندن رفتار نیک فرزندان

نیــک نمایانــدن و بــزرگ نشــان دادن رفتار شایســته فرزنــدان اثر معجزه آســای 
تربیتــی و معنــوی بــر آنــان دارد. امــروزه صاحب نظــران امــور تربیتــی، بــر تأثیــر 
و نقــش تشــویق فرزنــدان اتفــاق نظــر دارنــد. تشــویق بــه خاطــر انجــام اعمــال 

نیــک و رفتارهــای شایســته از آنــان شــخصیت مطمئــن و امیــدوار می ســازد.
ــت و  ــوی اس ــویق معن ــن تش ــدان، بهتری ــوب فرزن ــار خ ــی رفت بزرگ نمای
ــن�رو،  ــد؛ ازای ــت می کن ــان تقوی ــته�تر را در آن ــر و شایس ــای بهت ــزه رفتاره انگی
بی توجهــی و بی اهمیتــی موجــب تضعیــف و کاهــش انگیــزه در آن هــا می شــود. 
ــه  ــز، بی توج ــد ناچی ــدان هرچن ــوب فرزن ــای خ ــر کاره ــد در براب ــن نبای والدی
باشــند. بلکــه تــا می تواننــد اعمــال خــوب آنــان را زیبــا و دل نشــین جلــوه داده 
ــدان  ــای پســندیده را در فرزن ــه رفتاره ــزه ادام ــه نفــس، و انگی ــاد ب و روح اعتم

ــد. تقویــت نماین
ــدان را یکــی از  ــک فرزن ــام ســجاد شایســته نشــان دادن رفتارهــای نی ام
ــی  ــل ف ــت: »فاعم ــوده اس ــرده و فرم ــن یادک ــئولیت های والدی ــف و مس وظائ
ــا«؛2 »در پیش�آمدهــا  ــی عاجــل الدنی ــه ف ــره علی ــن بحســن أث ــره عمــل المتزی أم
ــا نشــان  ــدان را خــوب و زیب ــار نیــک فرزن و رخدادهــای روزگار، کارهــا و رفت

ــال دارد«. ــه دنب ــار نیکــی کــه رفتارهــای آن هــا ب ــا نشــان دادن آث ــد ب دهی
 1. همان.

 2. همان.
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ــا نشــان دادن رفتارهــای نیــک  از منظــر امــام ســجاد، بزرگ�نمایــی و زیب
ــف و تکالیــف  ــب اســت، از وظائ ــر آن هــا مترت ــه ب ــار نیکــی ک ــا آث ــدان ب فرزن

ــه آن توجــه شــود. ــد ب ــن اســت کــه بای والدی
5. اقدام شایسته نسبت به امور فرزندان

فرزنــدان نبایــد بــه حــال خــود رهــا شــوند و والدیــن نیــز نســبت بــه مراقبت 
و نظــارت بــر کــودکان نبایــد بی توجــه باشــند. بی توجهــی بــه رفتــار فرزنــدان، 
ــار آورد و موجــب بــروز آفت هــا  ممکــن اســت آن هــا را خودســر و ســرکش ب
ــه  ــدان، و ب ــه فرزن ــدان گــردد. رســیدگی ب ــراروی فرزن ــادی ف و آســیب های زی
وجــود آوردن زمینــه و بسترســازی شایســته بــرای رشــد و تعالــی آنــان از دیگــر 
وظائــف و تکالیــف والدیــن اســت و بایــد به گونــه ای در ایــن امــر اقــدام کننــد 

کــه در پیشــگاه خداونــد ســربلند باشــند.
امــام ســجاد اقدامــات شایســته بــرای امــور فرزنــدان را یکــی از وظائــف 
ــک  ــا بین ــه فیم ــی رب ــذر إل ــوده اســت: »المع ــن دانســته و فرم ــف والدی و تکالی
ــه  ــام و اقدامــات شایســته نســبت ب ــا حســن قی ــه«؛ »ب ــام علی ــه بحســن القی وبین
ــدت در  ــود و فرزن ــن خ ــه در بی ــد ک ــل کنی ــه ای عم ــه گون ــدان، ب ــور فرزن ام

ــذور باشــید«. ــد مع پیشــگاه خداون
والدیــن بــرای بسترســازی رشــد و پیشــرفت فرزنــدان از توانایی هــا و 
اســتعدادهایی کــه در آنــان وجــود دارد اســتفاده کننــد و در ایــن راه از خداونــد 
ــد  ــاری از خداون ــتمداد و ی ــا اس ــد، و ب ــتعانت جوین ــتمداد و اس ــبحان اس س

ــد.  ــد بردارن ــی فرزن ــی و ترق ــرای تعال ــری را ب ــم و مؤث ــای مه گام ه
ــه  ــت ک ــماری اس ــتعدادهای بی ش ــا و اس ــان دارای توانایی ه ــک، انس بی�ش
خداونــد ســبحان در فطــرت و سرشــت او بــه ودیعــه گذاشــته اســت. والدیــن 
می تواننــد بــا اســتعانت از خداونــد، اســتعدادها و توانایی هــای فرزندشــان 
ــازی مناســب،  ــالم، و بسترس ــرت س ــداری فط ــا بی ــانند، و ب ــت برس ــه فعلی را ب
ــر  ــد. تکیــه ب ــه وجــود بیاورن ــدان را ب زمینه هــای تکامــل و خدایــی شــدن فرزن
ــرازی از کام  ــد، در ف ــدن از خداون ــاری طلبی ــدان و ی ــی فرزن اســتعداد و توانای
امــام ســجاد مــورد تأکیــد و اهتمــام قــرار گرفتــه اســت؛ آن حضــرت، ضمــن 
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اینکــه نظــارت بــر رفتــار فرزنــدان را از وظائــف و تکالیــف والدیــن یــاد کــرده، 
ــد  ــاری خداون ــر ی ــه ب ــا تکی ــدان را ب ــتعداد فرزن ــا و اس ــری از توانایی ه بهره گی
مــورد توجــه قــرار داده و فرمــوده اســت: »واالخــذ لــه منــه وال قــوة إال بــاهلل«1 
آنچــه کــه او دارد، برایــش تربیــت و رشــد بــه کارگیریــد و هیــچ قــوت و نیرویــی 

نیســت مگــر بــا تکیــه بــر خداونــد ســبحان.
ــوب  ــادات خ ــن ع ــام، آموخت ــواده در اس ــوق خان ــور حق ــاده 113 منش م
ــن  ــودک ای ــت: »ک ــرده اس ــرر ک ــته و مق ــودک دانس ــوق ک ــی را از حق اجتماع
حــق را دارد کــه عــادات خــوب اجتماعــی ماننــد حفــظ و نگهــداری از کانــون 
ــان،  ــرای آن ــاق ب ــان، انف ــن، اطاعــت از آن ــه والدی ــواده، صله رحــم، نیکــی ب خان
نگهــداری از آنــان در ســالمندی یــا نیــاز، تحمــل مســئولیت در برابــر دیگــران، 
ــا دیگــران را بیامــوزد«. احتــرام دیگــران، خیرخواهــی و همــکاری و همیــاری ب
ــه  ــف ب ــن را مکل ــام، والدی ــودک در اس ــوق ک ــاق حق ــت میث ــاده بیس م
ــل  ــته و در مقاب ــودک دانس ــل ک ــد و تکام ــت رش ــب در جه ــازی مناس بسترس
رویه هــا و رســوماتی کــه بــه لحــاظ اجتماعــی و فرهنگــی بــرای کــودک مضــر 
ــد.  ــاک محافظــت کن ــیب های مضــر و خطرن ــا از آس ــته ت ــئول دانس اســت، مس
در ایــن میثــاق آمــده اســت: »والدیــن یــا شــخصی کــه قانونــًا مســئول اســت و 
ــش داوری نســبت  ــدون پی ــن و ب ــق قوانی ــر طب ــاق ب ــن میث کشــورهای عضــو ای
ــه از جهــت  ــا و رســومی ک ــل رویه ه ــودک در مقاب ــه شــریعت اســامی، از ک ب
ــند و  ــار می باش ــامتی وی زیان ب ــرای س ــا ب ــد ی ــی مضرن ــا فرهنگ ــی ی اجتماع
ــار منفــی بــر رفــاه، شــأن و رشــد وی دارنــد و نیــز آن هایــی  رویه هایــی کــه آث
ــا دیگــر زمینه هــا  ــر مبنــای جنســیت ی ــان کــودکان ب ــه تبعیــض می کــه منجــر ب

ــود.2  ــد نم ــت خواهن ــوند، حفاظ می ش
ــد،  ــام ســجاد فرزن ــد کــه از منظــر ام ــه دســت می آی از آنچــه گذشــت ب
حقــوق و وظایفــی بــر والدیــن دارد، و والدیــن مؤظفنــد تــا ادب و معــارف دیــن 
ــدار و اســتعدادها و توانمندی هایشــان  ــان را بی ــد، فطــرت آن ــان بیاموزن ــه آن را ب

 1. همان.

2 . میثاق حقوق كودک در اسالم، ماده 20.
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ــان را  ــا بسترســازی مناســب بــه فعلیــت و ثمــر برســانند. اعمــال خــوب آن را ب
مــورد تشــویق قــرار داده و بــه نیکــی و نکویــی نشــان دهنــد.

بخش دوم - حقوق و تکالیف فرزند خردسال
ــدان خردســال از منظــر  در ایــن بخــش، حقــوق و تکالیــف کــودکان و فرزن

ــود. ــی می ش ــجاد بررس ــام س ام
از دیــدگاه امــام ســجاد، کــودکان حقــوق و تکالیفــی را بــر والدیــن دارنــد 
ــی  ــئولیت و وظائف ــال مس ــدان خردس ــودکان و فرزن ــر ک ــز در براب ــن نی و والدی
را بــر عهــده دارنــد و بایــد آنــان را بــه خوبــی انجــام دهنــد، و دســت کــودک 
ــازند. در  ــا را بس ــردای آن ه ــد و ف ــت کنن ــی تربی ــه خوب ــه ب ــال را گرفت خردس
 این�جــا، بــه حقــوق و تکالیــف فرزنــدان خردســال کــه در کام امــام ســجاد

بدان هــا اشــاره شــده اســت می�پردازیــم.
1. رفتار رحیمانه و مهربانانه با کودک

کــودک همان ســان کــه بــه لحــاظ جســمی لطیــف و ظریــف اســت، بــه لحــاظ 
ــه کــودک  ــرم اســت، وجــود جســمی و روحــی لطیفان ــز لطیــف و ن روحــی نی
ــدارد. ســرزنش، مامــت و پرخاشــگری را  ــا خشــونت و ســختی ســازگاری ن ب
تحمــل نمی�کنــد، مهربانــی و رفتــار رحیمانــه، از نیازهــای بســیار جــدی و اولیــه 
کــودک اســت، والدیــن کــه مســئولیت نگهــداری و حفاظــت و رســیدگی بــه امور 
کــودک را بــر عهــده دارنــد، بــا کــودک بایــد رفتــار لطیــف و تــوأم بــا مهربانــی و 
عطوفــت داشــته باشــند و او را بــا نشــاط و ســرور نگــه دارنــد، تــا وجــود او در 
ســایه لطــف و مهربانــی والدیــن بــه خوبــی بــه بــار و ثمــر بنشــینند و اســتعدادها 

و توانایی هایــی آن بــه خاقیــت و فعلیــت برســانند.
حــق مهربانــی بــا کــودک از مهم تریــن حقــوق کــودک بــه شــمار مــی رود، و 
شــاید بــه دلیــل اهمیتــی کــه دارد، در صــدر کام امــام ســجاد قــرار گرفتــه و 

مقدم تــر از ســایر حقــوق بــه آن اشــاره شــده اســت.
ــا حــق  ــد: »وأم ــودک می فرمای ــا ک ــی ب ــاره حــق مهربان ــام ســجاد درب ام
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الصغیــر فرحمتــه«1 حــق کــودک رفتــار مهربانانــه و رحیمانــه بــا اوســت. منشــور 
ــا کــودک را از حقــوق  ــز ب ــز برخــورد محبت آمی ــواده در اســام، نی حقــوق خان
ــه  ــادر و هم ــدر و م ــور، پ ــن منش ــاده 100 ای ــاس م ــر اس ــته و ب ــودک دانس ک
ــع او را  ــند و مناف ــته باش ــز داش ــورد محبت آمی ــودک برخ ــا ک ــد ب ــان بای اطرافی
ــونت و  ــیوه خش ــه و ش ــده گرفت ــق را نادی ــن ح ــن ای ــر والدی ــد. اگ ــن کنن تأمی
ــار ســوء و پیامدهــای ناگــواری  ــد، آث ــا کــودک را در پیــش گیرن پرخاشــگری ب

ــد داشــت. ــی خواه جســمی و روحــی در پ
2. تربیت و پرورش کودک

تربیــت و پــرورش کــودک، از مهم تریــن حقــوق و از ســنگین ترین وظائــف 
ــن  ــه و تربیــت از مهم تری ــر کــودک اســت. همان طــور کــه تزکی والدیــن در براب
اهــداف و از ســنگین ترین وظایــف انبیاســت؛ لــذا والدینــی کــه کــودک 
ــل  ــالم تحوی ــدی س ــد، و فرزن ــت کنن ــته تربی ــوب و شایس ــان را خ خردسالش
جامعــه  دهنــد، ادای تکلیــف و وظیفــه کرده انــد و خدمــت ارزنــده�ای بــه جامعــه 
ــودک  ــرورش ک ــت و پ ــه از تربی ــی ک ــد. و والدین ــش کرده ان ــان خوی و همنوع
ــر بی توجهــی و تربیــت ناصحیــح، عضــوی بیمــار  خویــش غافــل باشــند، در اث
ــد، موجــب آســیب پذیری  ــد، ضمــن آســیب پذیری فرزن ــاع بدهن ــل اجتم تحوی

اجتمــاع، خواهنــد شــد.
ــاظ  ــه لح ــودک را ب ــق، ک ــن ح ــت ای ــا رعای ــن ب ــه والدی ــت ک ــته اس شایس
معنــوی و فرهنگــی به گونــه ای تربیــت کننــد، تــا فــردا کــه وارد جامعــه 
می شــود، نه تنهــا مشــکلی بــر مشــکات فرزنــد و جامعــه اش نیفزاینــد بلکــه او 

ــد. ــه کنن ــواده و جامع ــر وارد خان ــد و مؤث ــوی مفی ــوان عض ــه عن را ب
ــودک  ــوی و فرهنگــی ک ــت و رشــد معن ــاره حــق تربی ــام ســجاد درب ام
فرمــوده اســت: »وتثقیفــه«2 کــودک و فرزنــد خردســالت را بــا فرهنــگ و معنویت 

بــار بیــاور.
ــح، حقــی  ــرورش صحی ــاق حقــوق کــودک در اســام، پ ــازده میث ــاده ی در م

 1. همان، ص 270.

 2. همان.
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ــی کــودک،  ــا سرپرســت قانون ــن ی ــرای کــودک شــناخته شــده اســت و والدی ب
مســئولیت آن را بــر عهــده  دارنــد. بــر مبنــای همیــن مــاده، پــرورش طفــل بایــد 

در جهــت اهــداف ذیــل باشــد:
ــهروندی  ــس ش ــی و ح ــی و مذهب ــخصیت، ارزش اخاق ــل ش ــف( تکام ال
ــه تفاهــم، گفتگــو،  ــاء روحی ــع انســانی و اســامی کــودک و الق و اشــتراک مناف

ــردم. ــان م تســاهل و دوســتی می
ب( تشــویق کــودک بــه فراگیــری مهارت هــا و توانایی هــا بــه منظــور روبــرو 
شــدن بــا وضعیــت جدیــد و غلبــه بــر رســوم منفــی و رشــد مبتنــی بــر اســتدالل 

واقعــی و علمــی.
ــا  ــزم مــی دارد ت ــن را مل ــواده در اســام، والدی ــاده 102 منشــور حقــوق خان م
کــودک را هدایــت کننــد و بــرای رشــد، توانایــی  و تأمیــن منافعــش تــاش نماینــد.
ــرورش  ــئول پ ــن را مس ــودک، والدی ــوق ک ــی حق ــه جهان ــاده 18 پیمان نام م
ــر  ــو، حداکث ــورهای عض ــت: کش ــرده اس ــرر ک ــته و مق ــودک دانس ــد ک و رش
ــد در  ــر دو وال ــه ه ــل ک ــن اص ــا ای ــت ت ــد بس ــه کار خواهن ــود را ب ــاش خ ت
مــورد پــرورش و رشــد کــودک مســئولیت مشــترک دارنــد بــه رســمیت شــناخته 
ــا بــر حســب مــورد سرپرســتان قانونــی، مســئولیت عمــده را  شــود. والدیــن، ی
در پــرورش و رشــد کــودک بــر عهــده دارنــد. منافــع عالیــه کــودک عمده تریــن 

ــود. ــان خواهــد ب موضــوع مــورد توجــه آن
همچنیــن بنــد 2 مــاده 27 ایــن پیمان نامــه، پــدر و مــادر را در حــد تــوان و 
امکانــات مالــی ایشــان مســئول تأمیــن شــرایط زندگــی الزم بــرای رشــد کــودک 
ــا دیگــر اشــخاص  ــن( ی ــا والدی ــد )ی دانســته اســت و مقــرر کــرده اســت: »وال
ــات مالــی خــود مســئولیت عمــده را در  مســئول کــودک در حــد تــوان و امکان
تأمیــن شــرایط زندگــی الزم بــرای رشــد کــودک بــر عهــده دارنــد«.  اشــخاص 
ــات مالــی خــود مســئولیت عمــده را در  مســئول کــودک در حــد تــوان و امکان

تأمیــن شــرایط زندگــی الزم بــرای رشــد کــودک بــر عهــده دارنــد.
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3. حق تعلیم و آموزش کودک
 تعلیــم و آمــوزش از دیگــر حقــوق کــودک اســت کــه در کام امام ســجاد
بــه آن اشــاره شــده اســت. تعلیــم و آمــوزش نقشــی بــه ســزایی در ســعادت و 
توســعه دارد، بــدون تعلیــم صحیــح، پیمــودن درجــات کمــال و پیشــرفت بــرای 
انســان ممکــن نیســت. تعلیــم و آمــوزش، اســاس و بنیــان دســت�یابی بــه مصالــح 
و منافــع مــادی و معنــوی اســت. تعلیــم کلیــد مادیــات و معنویــات اســت. تعلیــم 
ــر شــده اســت. در اســام روی  ــاء ذک ــی از اهــداف واالی انبی ــوزش، جزی و آم

تحصیــل دانــش تکیــه و تأکیــد فــراوان شــده اســت. 
ــه رشــد و پیشــرفت او  ــح کــودک، زمین ــم صحی ــا آمــوزش و تعلی ــن ب والدی
ــان  ــه و زی ــودک، ضرب ــم ک ــوزش و تعلی ــه آم ــی ب ــد. بی توجه ــا می کنن را مهی
ــم را  ــوزش و تعلی ــجاد آم ــام س ــد. ام ــر او وارد می کن ــری را ب جبران ناپذی
یکــی از حقــوق کــودک یــاد کــرده و فرمــوده اســت: »و تعلیمــه«،1 و از جملــه 

ــم و آمــوزش اوســت. حقــوق کــودک، تعلی
تعلیــم و آمــوزش کــودک در میثــاق حقــوق کــودک در اســام، نیــز بــه عنــوان 
حــق کــودک یــاد شــده اســت. در ایــن میثــاق آمــده اســت: »هــر کودکــی حــق 
ــوزش  ــول آم ــری اص ــار یادگی ــگان در کن ــی رای ــوزش ابتدای ــورداری از آم برخ
اســامی )همچنیــن عقیــده و شــریعت بــر اســاس موقعیــت( و تــدارک امکانــات 

الزم جهــت توســعه قابلیت هــای فکــری، روحــی و جســمی خویــش را دارد.
ــگان  ــی رای ــوزش ابتدای ــی آم ــت، متول ــد دول ــر چن ــد، ه ــن بن ــای ای ــر مبن ب
می باشــد. ولــی والدیــن نیــز در ایــن عرصــه نمی تواننــد بی تفــاوت باشــد. بلکــه 
ــاً مســئول  ــا شــخصی کــه قانون ــن ی ــاق، والدی ــن میث ــاده بیســت ای ــر اســاس م ب
اســت متعهدنــد کــه آمــوزش و پــرورش شایســته بــرای کــودک فراهــم نماینــد.
ــوازن  ــل و مت ــوزش کام ــام، آم ــواده در اس ــوق خان ــور حق ــاده 114 منش م
کــودک را بــرای دســتیابی بــه اهدافــی چــون: رشــد آگاهــی کــودک و اطــاع وی 
از واقعیت هــای مهــم خلقــت چــون خالــق، آفرینــش، جهــان و تکامــل بشــریت 
و مفهــوم تحمــل ســختی در دنیــا بــرای آســایش در آخــرت، رشــد شــخصیتی 
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ــرام  کــودک، اســتعدادها، توانمندی هــای عقلــی و فیزیکــی، رشــد احســاس احت
ــخصی و  ــف ش ــه وظای ــی وی ب ــی، آگاه ــای اصل ــر، آزادی ه ــوق بش ــه حق ب
ــای  ــی و ارزش ه ــت فرهنگ ــود، ماهی ــه خ ــرام ب ــاس احت ــد احس ــی، رش عموم
ــرای تحمــل مســئولیت در جامعــه ای آزاد مبتنــی  ذاتــی، آمــاده کــردن کــودک ب
بــر ارزش هــای دینــی و انســانی، تفاهــم، صلــح، تســامح و... از حقــوق کــودک 

دانســته اســت.
4. حق عفو و گذشت

ــای جســمی و فکــری،  ــل ناتوانی ه ــه دلی ــا کمــی ســن و ســال، ب ــودک ب ک
ــن  ــن ضم ــود. والدی ــراوان ش ــای ف ــا و لغزش ه ــب خط ــت مرتک ــن اس ممک
تعلیــم و آمــوزش بــه کــودکان، بایــد آن هــا را متوجــه خطاهــا و لغزش هایشــان 
کــرده و از روی کرامــت و عطوفــت، از آنــان گذشــت نماینــد. آن هــا را بــه دلیــل 
ندانســتن و ارتــکاب خطــا و لغــزش ســرزنش و تعذیــب نکننــد. در عیــن حــال 
ــی  ــا عطوفــت و مهربان ــد ب ــه خطــا و لغزش هایــش آگاه می�کنن کــه کــودک را ب
او را مــورد گذشــت و عفــو قــرار دهنــد. امــام ســجاد در ایــن مــورد فرمــوده 

اســت: »والعفــو عنــه«1، و از حقــوق کــودک، عفــو و گذشــت از اوســت.
5. خطاپوشی

در کــودکان زمینــه خطــا و لغــزش وجــود دارد، زیــرا آن هــا در آغــاز رشــد 
ــه هســتند،  ــا در حــال تجرب ــه نکــرده  و ی ــزی را تجرب ــوز چی ــد و هن ــرار دارن ق
بــروز خطــا و تقصیــر آن هــا دور از انتظــار نیســت. والدیــن خطاهــا و لغزش هــای 
کــودکان را بــه شــیوه صحیــح تذکــر دهنــد، کــودک را در حضــور دیگــران بــه 
محاکمــه نکشــند، خطــا و لغــزش او را در نــزد دیگــران مطــرح نکننــد، ضمــن 
بازگــو نمــودن نقــص و تقصیرهــای کــودک، گناهــان و خطاهــای او را از دیگــران 
مخفــی نگــه دارنــد؛ و یــا خــود را در برابــر کوتاهــی کــودک بــه تغافــل بزننــد 
و بــه مــرور زمــان بــه اصــاح او مبــادرت ورزنــد. تغافــل و خطاپوشــی نقــش 
ــن  ــودک چنی ــه ک ــن ب ــر والدی ــودک دارد. اگ ــاح ک ــت و اص ــی در تربی مهم
وانمــود کنــد کــه خطاهــا و تقصیرهــای او را ندیده انــد ولــی تربیــت و اصــاح 
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کــودک را نیــز در نظــر داشــته باشــد، کــودک را منطقــی و معقــول بــار مــی آورد. 
ــن  ــی اگــر والدی ــد، ول ــج فرزندشــان را اصــاح کنن ــه تدری ــد ب ــن می توان والدی
کودکانشــان را در برابــر هــر عملــی بــه محاکمــه کشــانده وبــا تذکرهــای پیاپــی 
مامــت و سرزنشــش نمایــد و خطــا و گناهانــش را عریــان مطــرح کننــد، کــودک 
را غیرمنطقــی و لجــوج بــار می آورنــد. کــودک در برابــر منطــق و حــرف حــق، 
گــوش شــنوایی نــدارد، ولــی خطاپوشــی و تغافــل، زمینــه رشــد و اصــاح را در 

ــد. ــت می کن او تقوی
در نــگاه امــام ســجاد خطاپوشــی از حقــوق کــودک و یکــی از وظائــف 
 ــجاد ــام س ــد. ام ــت کنن ــواره آن را رعای ــد هم ــه بای ــد ک ــن می باش والدی
می�فرماینــد: »والســتر علیــه ... والســتر علــی جرائــر حداثتــه فانــه ســبب للتوبــة«1 
ــاندن  ــت، پوش ــودک اس ــوق ک ــه حق ــودک از جمل ــر ک ــا و تقصی ــش خط پوش
ــت  ــودک تقوی ــه را در ک ــه بازگشــت و توب ــودک زمین ــای ک ــان و لغزش ه گناه

می کنــد.
6. حمایت و رفتار محبت آمیز با کودک

کــودک گلــی از گل هــای زیبــای زندگــی در بوســتان خانــواده اســت، 
ــدارد،  ــار خشــمناک را ن ــد و رفت ــاب نگاه هــای تن ــازک ت غنچه هــای لطیــف و ن
ــد کــه  ــا انــدک خشــونت و پرخاشــگری زرد و آزرده می شــود. کــودک هرچن ب
ــرم  ــار ن ــت، لطــف و رفت ــه حمای ــد ب ــوان و نیازمن ــاال رود نات ســن و ســالش ب
والدیــن اســت. کــودک بــه لحــاظ جســمی و روحــی متکــی بــه والدیــن اســت، 
بــدون مرافقــت و معاونــت پــدر و مــادر قــادر بــه تنظیــم زندگــی خــود نیســت 
ــاره ای از  ــا در پ ــه بس ــودک چ ــد. ک ــامان ده ــش را س ــور خوی ــد ام و نمی توان
مــوارد کامــًا بــه والدیــن وابســته اســت و بــه رفتــار محبت������������������������������آمیــز والدیــن نیــاز 
ــر  ــا در نظ ــن ب ــه والدی ــد ک ــودک می طلب ــی ک ــمانی روان ــت جس دارد. وضعی
گرفتــن نیازمندی هــای جســمی و روحــی او بــا عطوفــت و مهربانــی کودکشــان 

ــد. ــاری او برخیزن ــه ی ــاری مناســب ب ــا رفت را همراهــی و کمــک کــرده و ب
ــوق  ــه حق ــودک از جمل ــت ک ــت و معاون ــه حمای ــد ک ــد بدانن ــن بای والدی
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کــودک اســت و بــه عنــوان تکلیــف و وظیفــه بــر عهــده والدیــن قــرار گرفتــه 
ــوق  ــه حق ــودک را از جمل ــه ک ــت ب ــت و معاون ــجاد مرافق ــام س ــت. ام اس
کــودک معرفــی کــرده و فرمــوده اســت: »والرفــق بــه والمعونــة لــه«1 از حقــوق 

ــت. ــت وی اس ــت و معاون ــودک مرافق ک
ــت همــه  ــواده در اســام، حمای ــوق خان ــاده 116، 117 و 118 منشــور حق م
ــوق  ــور حق ــاده 116 منش ــت. و در م ــته اس ــودک دانس ــوق ک ــه را از حق جانب
ــونت،  ــه خش ــد از هرگون ــودک بای ــت: ک ــرده اس ــرر ک ــام مق ــواده در اس خان
ضــرر، ظلــم، ایــذا و اذیــت و بدرفتــاری جســمی، عقلــی، روحــی، بی توجهــی 
یــا هرگونــه اقدامــی کــه کرامــت او را پایمــال کنــد، در امــان باشــد. ایــن حــق 
ــه در آن  ــدارد ک ــودک ن ــردن ک ــرای ادب ک ــات الزم ب ــا اقدام ــی ب ــچ تناقض هی
ــی و  ــرعی، قانون ــای ش ــق ضابطه ه ــازات طب ــه و مج ــویق و تنبی ــای تش راه ه
ــت موظــف  ــه دول ــه از جمل ــای جامع ــی نهاده روحــی اســتفاده می شــود. تمام
بــه ارائــه کمــک الزم بــه والدیــن و دیگــر مســئوالن قانونــی کــودک بــرای تربیت 
ــی، رســانه ای  ــات اجتماعــی، قانون ــا اقدام ــن نهادهــا ب و آمــوزش او هســتند. ای
ــند و  ــم می بخش ــه تحکی ــامی را در جامع ــت اس ــای تربی ــی ارزش ه و فرهنگ
ــر  ــی ب ــه ســالم مبتن ــه جامع ــرای دســتیابی ب ــری ب ــدام گام هــای مؤث ــن اق ــا ای ب

ــد. ــر می دارن ــانی ب ــی و انس ــای اخاق ارزش ه
ــودک  ــت از ک ــت و مراقب ــودک حمای ــوق ک ــی حق ــه جهان ــاده 7 پیمان نام م
بــه واســطه والدیــن را از حقــوق کــودک تــا حــد امــکان دانســته و مقــرر نمــوده 
ــا آمــدن او ثبــت شــود و  ــه دنی ــه پــس از ب ــد بافاصل ــد کــودک بای اســت: تول
ــد  ــا ح ــت و ت ــب تابعی ــق کس ــام، ح ــتن ن ــق داش ــد از ح ــدو تول ــودک از ب ک
امــکان از حــق شــناختن والدیــن و قــرار گرفتــن تحــت مراقبــت آنــان برخــوردار 

خواهــد بــود.
بــر اســاس بنــد 1 مــاده 24 کنوانســیون بین المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی 
هــر کودکــی بــدون هیچ گونــه تبعیــض حــق دارد از اقدامــات حفاظتــی 
ــیون  ــن کنوانس ــاده 24 ای ــد 1 م ــردد. در بن ــوردار گ ــواده برخ ــی( خان )حمایت
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ــگ،  ــژاد، رن ــل( ن ــه تبعیــض )از قبی ــدون هیچ گون ــی ب ــده اســت: »هــر کودک آم
ــد )نســب(  ــا تول ــا منشــأ اجتماعــی، دارایــی ی ــان، مذهــب، ملیــت ی جنــس، زب
کــه بــه اقتضــای وضعیــت صغــارت )خردســالی( ایجــاد شــده اســت، حــق دارد 
از اقدامــات حفاظتــی )حمایتــی( خانــواده، جامعــه و دولــت برخــوردار گــردد«.

7. مدارا با کودک
ــکاوی  ــا کنج ــرار دارد، ب ــل ق ــد و تکام ــن رش ــای آغازی ــودک در پله ه ک
ــات و  ــزد، توقع ــم می ری ــه ه ــش را ب ــراف خوی ــط و اط ــم محی ــرک، نظ و تح
ــا  ــدی ب ــی و ب ــار خوب ــد، معی ــتدالل نمی شناس ــق و اس ــه منط ــارات کودکان انتظ
خواســت ها و خواهش هــای کودکانــه گــره خــورده اســت. کــودکان از ارزش هــا 
و ضــد ارزش هــا پنــداری ناقــص دارنــد، از ســوی دیگــر، تحــرک و انــرژی زیــاد 
و توقعــات و انتظــارات بیــش از حــد، کــودکان را تبدیــل بــه آدم هــای بی قــرار 
ــه  ــودکان را ب ــداری ک ــه حفاظــت و نگه ــن ک ــر ســاخته اســت. والدی و بهانه گی
عهــده دارنــد، بایــد موقعیــت حســاس کودکانــه آن هــا را بــه درســتی درک بکنــد 
ــه و آغــوش  ــه آن هــا را گرفت ــدی، دســت های کودکان ــه من ــر و حوصل ــا صب و ب
پرمهــر خویــش بــه ســوی آن هــا بگشــاید، و بــا مــدارا و خویشــتن داری رفتارهای 
آزاردهنــده آن هــا را تحمــل نماینــد، مــدارا و خویشــتن داری بــا کــودکان، جزئــی 

از حقــوق کودکانــه آن هــا اســت و والدیــن موظــف بــه رعایــت آن هســتند.
امــام ســجاد بــا برشــماری حقــوق کــودکان در ایــن بــاره فرمــوده اســت: 

»والمــداراة لــه«1 از جملــه حقــوق کــودکان، مــدارا بــا کــودکان اســت.
8. ترک مخاصمه و لجاجت با کودک

ــه اســت، مطالبــات  کــودکان همان طــور کــه تصــورات و آگاهی شــان کودکان
و خواســت های آن هــا نیــز کودکانــه و دور از منطــق و اســتدالل اســت، کــودکان 
بــر اســاس تصــورات و پندارهــای کودکانــه، بــر خواســت های خویــش پافشــاری 
ــا  ــد و گاه ب ــات خویــش را دارن ــی شــدن تمامــی مطالب ــد، و انتظــار عمل می کنن
ــن  ــتد. در چنی ــر می ایس ــا آخ ــد ت ــه می خواه ــه ک ــر آنچ ــه ب ــک تن ــت ی لجاج
ــتفاده از  ــا اس ــی و روانشناســی، ب ــای تربیت ــال روش ه ــا اعم ــن ب ــی والدی مواقع
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ــد، و روش لجاجــت  ــع کنن ــودک را ســرگرم و قان ــی، ک ــت و مهربان ــزار محب اب
ــکوفای  ــد و ش ــع رش ــازی مان ــمنی و لج ب ــد، دش ــار بگذارن ــت را کن و خصوم

ــردد. ــاالن می گ نونه
ــودکان را  ــا ک ــت ب ــادن خصوم ــار نه ــت و کن ــرک لجاج ــجاد ت ــام س ام
یکــی از حقــوق آن هــا دانســته و فرمــوده اســت: »و تــرک مماحکتــه فــإن ذلــک 
أدنــی لرشــده«1 و از حقــوق کــودک تــرک لجاجــت و خصومــت بــا آن اســت، و 

ایــن کار بــا رشــد و تکامــل آن هــا مناســب و ســازگار اســت.
مــدارا و تــرک مخاصمــه و لجاجــت بــا کــودک، در واقــع برخــورداری کودک 
از حــق آزادی اســت. و ایــن حــق نیــز بایــد در یــک چهارچــوب معقــول، منطــق 
ــرد، و  ــامان بگی ــی س ــای انســانی و اصــول اخاق ــا ارزش ه ــازگار ب پســند و س
ــا منافــع و مصالــح کــودک تنافــی نداشــته باشــد، احتــرام دیگــران،  اعمــال آن ب
ــودک و  ــا ک ــن ب ــدارای والدی ــد. م ــه دار نکنن ــی را خدش ــت عموم ــم و عف نظ
تــرک لجاجــت و خصومــت، بیانگــر حــق آزادی و آزادی بیــان بــرای کــودکان 

می باشــد. 
منشــور حقــوق خانــواده در اســام آزادی بیــان را از حقــوق کــودک دانســته 

اســت و مقــرر کــرده اســت کــه:
ــا ارزش هــای  ــه ای کــه منافاتــی ب 1. یــک کــودک بایــد از آزادی بیــان به گون

اســام و اصــول آن نباشــد، برخــوردار باشــد.
ــح،  ــه اطاعــات، اندیشــه های صحی ــن آزادی شــامل: آزادی دســتیابی ب 2. ای
ــای  ــرایط و توانمندی ه ــا ش ــه ب ــر آزادی ک ــا ه ــر و ی ــتن، آزادی هن آزادی نوش

ــود. ــد، می ش ــب باش ــی او متناس ذهن
3. هــر کودکــی کــه افــکار و اندیشــه های خــاص خــود را دارد بایــد بتوانــد 

کــه آن را آزادانــه بیــان کنــد و مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــران،  ــرام دیگ ــت احت ــائلی چــون رعای ــد مس ــودکان بای ــان ک 4. در آزادی بی

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــی م ــی، بهداشــت عموم ــان، نظــم عموم ــروی آن آب
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نتیجه
از دیــدگاه امــام ســجاد حقــوق فرزنــدان را می تــوان بــه دو دوره 
تقســیم بندی نمــود؛ یــک دوران قبــل از 18 ســالگی کــه بعــد از 7 ســال شــروع 
ــوزش  ــای آم ــر مبن ــد ب ــت بای ــول تربی ــن دوران روش و اص ــردد. در ای می گ
باشــد، و دوران دوم طفولیــت کــه در ایــن دوره شــیوه تربیــت بایــد بــر مبنــای 
ــان  ــه هم ــم، ب ــی ه ــیون های بین الملل ــورات و کنوانس ــد. در منش ــی باش الگوی

ــن شــده اســت. ــوق تعیی ــودکان حــق و حق ــرای ک ــام ســجاد ب ــیوه ام ش
ــم  ــن بحــث بگیری ــی از ای ــوان نتیجــه نهای ــه عن ــم ب ــه می توانی ــا آنچــه ک ام
ــورات و  ــکل گیری منش ــش از ش ــا پی ــجاد قرن ه ــام س ــه ام ــت ک ــن اس ای
کنوانســیون های بین المللــی در مــورد حقــوق کــودکان، مســائل حقوقــی را 

ــان نمــوده اســت. ــل بی ــع و کام بســیار جام
اگــر مســائل حقوقــی کــودکان بــه همــان شــیوه کــه در گفتــار و ســخنان امــام 
ــا و  ــا، جایگاه ه ــت گــردد، نقش ه ــن رعای ــان شــده، توســط والدی ســجاد بی
وظایــف افــراد خانــواده مشــخص می گــردد و خانــواده کارآمــد شــکل خواهــد 

. فت گر
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بُعد قرآنی زندگی علمی امام سجاد
محسن قمرزاده1

چکیده
دوران امامــت امــام ســجاد، بــا دوران حکومــت امــوی، مروانــی 
ــت اجتماعــی از وی  ــارن داشــت و ســبب ســلب مرجعی ــری تق و زبی
شــده بــود. ایشــان بــه ســمت مرجعیــت فکــری و فرهنگــی ســوق پیــدا 
کــرد؛ امــام حیــات خویــش را معطــوف بــه زندگــی علمــی نمــود؛ ایــن 
ــا  دوران در ســه محــور قــرآن و دعــا، تربیــت شــاگردان و مبــارزه ب

ــی خالصــه می شــود.  ــث جعل احادی
بعــد قرآنــی زندگــی امــام ســجاد از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار 
ــی در دســت  ــام، در مباحــث قرآن ــی از ام ــات قابل توجه اســت. روای
ــان  ــه بی ــق پیــش�رو ب ــالش اســت کــه در تحقی ــده در ت اســت. نگارن
شــرایط محیطــی امــام و تأثیــر آن بــر فعالیــت قرآنــی ایشــان، و نیــز 
ــد  ــیب، ابوخال ــن مس ــعید ب ــل س ــام مث ــان ام ــن روای ــی مهم تری معرف
ــی  ــد قرآن ــپس، بع ــردازد. س ــی بپ ــه قرآن ــران در زمین ــی و دیگ کابل
زندگــی علمــی ایشــان را در دو محــور مطــرح نمایــد. انــواع گونه هــای 
روایــات تفســیری امــام، ذیــل محــور اول می باشــد. تفســیر مفهومــی، 
بیــان مصــداق و اســتناد بــه قــرآن از جملــه آنــان اســت. محــور دوم 
بــر مبنــای موضوعــات قرآنــی روایــات امــام چــون اخــالق، احــکام 
ــام  ــه تأثیرگــذاری ام ــی مقال ــد کل و قصــص ســامان یافته اســت. برآین

ــد. ــات می نمای ــرآن را اثب ــوزه ق ــجاد در ح س
واژگان کلیــدی:  امــام ســجاد، زندگــی قرآنــی، روایات تفســیری، 

روش تفســیری، ســعید بــن مســیب، ابوخالــد کلبی.

1. دانشجوی دكتری قرآن و حدیث – علوم تحقیقات.
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درآمد
قــرآن مهم تریــن منبــع دیــن اســت و معصومــان همــواره در کنــار قــرآن و در 
ــی  جهــت تبییــن مفاهیــم آن گام برداشــته اند. امــام ســجاد از جملــه معصومان
اســت کــه علی رغــم شــرایط ســخت زمــان خویــش از تربیــت شــاگرد و تبییــن 
مفاهیــم قرآنــی در موضوعــات مختلــف بــاز نمانــد؛ روایــات تفســیری قابل توجهی 
از ایشــان رســیده اســت کــه نقــش مؤثــری در تبییــن موضوعــات مختلــف قرآنــی 

دارنــد.

مجموع مباحث مقاله شامل
1. بیان نکات مقدماتی

2. گونه های تفسیری امام سجاد
3. حوزه های قرآنی امام سجاد

1� بیان نکات مقدماتی
1-1- بیان مختصری از زندگی امام سجاد

ــام  ــن ام ــجاد، چهارمی ــن و س ــه زین العابدی ــهور ب ــین، مش ــن الحس ــی ب عل
شــیعیان اســت کنیــه اش اباالحســن و نــام مــادرش شهربانوســت.1 بنــا بــر قــول 
مشــهور، در نیمــه جمادی االولــی در ســال سی وهشــت هجــری دیــده بــه جهــان 
گشــود، دوران کودکــی خــود را در شــهر مدینــه ســپری کــرد.2 و دو ســال آخــر 
ــال  ــی ده س ــرت عل ــهادت حض ــس از ش ــان را درک و پ ــت امیرمؤمن خاف
 شــاهد قضایــای دردنــاک دوران امامــت عمــوی بزرگــوار خــود، امــام حســن
بــود. ســپس ده ســال در کنــار پــدر خــود اباعبــداهلل الحســین حضــور فعــال 
ــرد. در  ــه ســر می ب ــود کــه معاویــه در اوج قــدرت ب ــی ب داشــت و ایــن در حال
ــار بقیــه  ــی بعــد از فاجعــه کربــا در کن ــود ول ــه عاشــورا بیمــار ب جریــان حادث
ــخنرانی های  ــا س ــه ب ــد ک ــرده ش ــام ب ــه و ش ــه کوف ــیر ب ــوان اس ــه عن ــراء ب اس

1. شیخ مفید، االرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد، ج 2، ص 137.
2. عالمه عسگری، سید مرتضی، سیره امام سجاد، فصلنامه پیام، شماره 86، ص 39.
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مســتدل و شــورانگیز خــود بــه همــراه عمــه اش زینــب حکومــت بنی امیــه را 
رســوا نمــود. تاریــخ شــهادت ایشــان مختلــف و میــان ســال های 92 و 94 و 95 

ذکــر شــده اســت.1
1-2- اوضاع اجتماعی دوران امام سجاد و تأثیر آن در پرداختن ایشان به تفسیر

علــی بــن الحســین بــا دوران حکومــت امــوی، مروانــی و زبیــری همزمــان 
بــود ظلــم و فســاد آنــان بــه عمــوم مــردم و نیــز حقدشــان نســبت بــه بنی هاشــم 
ــیعیان  ــم و ش ــرایط، بنی هاش ــن ش ــن در ای ــت؛ بنابرای ــیده نیس ــی پوش ــر کس ب
ــام  ــد. ام ــرار می گرفتن ــدی ق ــم و تع ــورد ظل ــت، م ــه حکوم ــر س ــب ه از جان
ــرایط  ــرد.2 ش ــر می ب ــه س ــی ب ــدید حکومت ــت ش ــت مراقب ــز تح ــجاد نی س
بــه حــدی ســخت و غیرقابل تحمــل بــود کــه بــه تعبیــر امــام باقــر اگــر در 
ــا او را شــیعه  ــود ت ــر ب ــد راضی ت ــر می گفتن ــا کاف ــق ی ــه کســی زندی ــان ب آن زم

علــی بنامنــد.3
از طرفــی، کــم بــودن یــاران واقعــی نیــز یکــی دیگــر از شــرایط زمــان امــام 
بــود؛ چنانکــه در روایتــی از فضــل بــن شــاذان تنهــا پنــج نفــر یــار خالــص دور 
امــام ســجاد باقــی مانــد کــه شــامل ابوخالــد کابلــی، یحیــی بــن ام الطویــل، 
ــی  ــد از ط ــد و بع ــیب بودن ــعید مس ــر و س ــن جبی ــعید ب ــم، س ــن مطع ــر ب جبی
ــه  ــز ب ــد.4 خــود حضــرت نی ــاد ش ــیعیان زی ــت ش ــاره جمعی ــی دوب شــدن زمان
ــان مــی دارد.5 از  ــام خــود بی ــاوران خــود اشــاره و آن را علــت عــدم قی کمــی ی
ــا  ــام ب ــان ام ــود در زم ــا ب ــادگار خلف ــه ی ــز ک ــث نی ــع حدی ــی سیاســت من طرف
ــردی  ــه عقب گ ــز جامع ــی نی ــاظ فرهنگ ــه لح ــت. ب ــه یاف ــتری ادام ــدت بیش ش
بــه دوران جاهلیــت پیــدا کــرده بــود. تــا جایــی کــه گرایــش عجیــب مــردم بــه 
ــه حــدی کــه  ــی داشــت ب ــاری را در پ ــد ب ــج فضــای بی بن رقــص و آواز، تروی
ــد و  ــرده بودن ــدا ک ــه پی ــرج در جامع ــری و تب ــه جلوه گ ــرط ب ــه مف ــان عاق زن

1. قمی، شیخ عباس، منتهی اآلمال، ج 2، ص 13 ـ 15.
2. جاللی كندری، سهیال، میثاقی عذرا، جایگاه قرآن در روایات امام سجاد، شماره 68، بینات، ص 13.

3. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، دانشنامه علوی، 1389 ش، چ 11، ص 49.
4. امین، سید محسن، اعیان الشیعه، ج 2، ص 347.

5. طبرسی، احمد بن علی، ابومنصور، االحتجاج، ج 2، ص 315.
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ــود.1  ــر شــده ب ــا و رقــص دای ــه و طائــف مدرســه غن در ســه شــهر مکــه، مدین
ــدک و  ــیار ان ــردم بس ــا م ــام ب ــل ام ــه تعام ــود ک ــی ب ــرایطی طبیع ــن ش در چنی
ــد.  ــار کردن ــاب مصلحــت، ســکوت و تقیــه اختی کم رنــگ باشــد. امــام نیــز از ب
ــا و  ــوزه دع ــه ح ــود را در س ــاش خ ــتند و ت ــارزه برنداش ــت از مب ــی دس ول
قــرآن، تربیــت شــاگرد و مقابلــه بــا روایــات جعلــی ادامــه دادنــد.2 امــام بــه دلیــل 
برخــوردار نبــودن جایــگاه رهبــری سیاســی و دینــی مــردم بــه ویــژه در ابتــدای 
ــی و  ــری علم ــه رهب ــوف ب ــود را معط ــذاری خ ــود، هدف گ ــت خ دوران امام
فکــری در جامعــه نمودنــد. ایــن هــدف بــا پرداختــن حضــرت بــه قــرآن کامیابــی 
ــود و تبلیغــات  ــرا قــرآن مــورد پذیــرش همــه مســلمانان ب بیشــتری داشــت. زی

ــاخت. ــیبی وارد نمی س ــاحت آن آس ــه س ــز ب ــار نی ــای جب حکومت ه
1-3- روایات قرآنی امام سجاد

ــن  ــذا بســیاری از تابعی ــرد و ل ــام ســجاد، در عصــر تابعــان3 زندگــی می ک ام
 بــه ویــژه آنــان کــه در مدینــه می زیســتند از محضــر ایشــان و نیــز امــام باقــر
ــرآن در  ــر ق ــن مفس ــرت را بزرگ تری ــندگان، حض ــی نویس ــد.4 برخ ــره برده ان به
میــان تابعــان ذکــر نموده انــد.5 روایــات تفســیری بــه دســت رســیده از ایشــان از 

ــل طــرح می باشــند. دو منظــر قاب
الف( به لحاظ تعداد

ــرت  ــت از حض ــیصد روای ــه س ــک ب ــده نزدی ــل آم ــه عم ــتقراء ب ــا اس ب
ــز اهــل ســنت نقــل شــده اســت. برخــی ایــن  ــع شــیعه و نی ســجاد در مناب
ــات در  ــن روای ــد.6 بخشــی از ای ــز مطــرح کرده ان ــه آن را نی ــک ب ــا نزدی ــار ی آم
منابــع اهــل ســنت اســت. ذهبــی از دانشــمندان بــزرگ اهــل ســنت می نویســد:

1. عالمه عسگری، سید مرتضی، همان، ص 42.
2. همان.

ــر ایمــان آورده و در حــال  ــه پیامب ــات كــرده و ب ــی را مالق ــه می شــود كــه صحاب ــه كســی گفت 3. تابعــی ب
اســالم از دنیــا رفتــه اســت.

4. علوی مهر، حسین، آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران، ص 87.

5. عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، طبقات مفسران شیعه، ص 153.
6جاللی كندری سهیال، جایگاه تأویل در روایات امام سجاد، سفینه به شماره 27، 1389، ص 77.
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جایــگاه علمــی و حدیثــی امــام ســجاد بدین صــورت اســت کــه تمــام 
ــح  ــع الصحی ــلم، جام ــح مس ــاری، صحی ــح بخ ــش گانه صحی ــاح ش صح
ــل  ــانید اه ــه و مس ــنن ابوماج ــایی، س ــنن نس ــوداود، س ــنن اب ــذی، س ترم

ــد.1 ــل کرده ان ــث نق ــان حدی ــنت از ایش س
افــزون بــر مطلــب ذکــر شــده در بســیاری از کتــب تفســیری اهــل ســنت از 

جملــه طبــری، ابــن ابــی حاتــم، الدرالمنثــور روایــات ایشــان یافــت می شــود.
ب( به لحاظ محتوایی

روایــات تفســیری ایشــان، اعــم از تفســیر و علــوم قــرآن اســت. البتــه روایــات 
علــوم قرآنــی حجــم کمتــری را بــه خــود اختصــاص داده و مباحثــی چــون بیــان 
اســباب نــزول، فضیلــت برخــی آیــات و ســور، قرائــات و غیــره را در برمی گیــرد 
ــان فلســفه احــکام،  ــه گونه هــای بی ــز ب ــام ســجاد نی ــات تفســیری ام و روای
ــاق، بطــن  ــه، جــری و انطب ــه ظاهــر آی ــی، تفســیر ب ــان مصــداق، تفســیر عقل بی

ــود. ــیم می ش تقس
1-4- راویان روایات قرآنی امام سجاد

 ــجاد ــام س ــیری از ام ــث تفس ــل حدی ــه نق ــر ب ــادی مفتخ ــان زی راوی
ــن  ــر ب ــی، ثوی ــر، المســاور الهمدان ــن جبی ــم ب ــار، حکی ــن دین ــت ب شــده اند؛ ثاب
أبــی فاختــه، عامــر بــن الســمط، حکــم بــن عتیبــه، ابــی حمــزه ثمالــی، علــی بــن 
یزیــد، زیــد بــن علــی بــن الحســین، حبیــب أبــی ثابــت، حکــم بــن المســتنیر، 
ــد  ــی، ابوخال ــد الهمدان ــری، جعی ــن الشــهاب الزه ــد ب ــه، محم ــن عیین ــم ب حک

ــان هســتند. ــه آن ــی از جمل کابل
ــل  ــه در ذی ــد ک ــژه ای برخوردارن ــگاه وی ــت و جای ــان از اهمی ــی راوی برخ

ــت: ــده اس ــال آم ــه اجم ــان ب ــی آن معرف
ابوخالد کابلی

ــه  ــد. از جمل ــی می باش ــد کابل ــه او ابوخال ــر« و »وردان« و کنی ــام او »کنگ ن
یــاران و حواریــون امــام ســجاد و امــام باقــر بــه شــمار می آیــد و روایــات 

1. ذهبی، شمس الدین، المعین فی طبقات المحدثین، ص 41.
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زیــادی در موضوعــات مختلــف از ایــن دو بزرگــوار نقــل کــرده اســت.1 کشــی 
ضمــن توثیــق، او را از جملــه یــاران امــام ســجاد معرفــی می نمایــد.2 از بــاب 

نمونــه روایــات وی از امــام ســجاد حدیثــی اســت کــه ابوخالــد می گویــد:
 از امــام علــی بــن الحســین شــنیدم کــه می فرمــود: »یهودیــان عزیــر را 
دوســت می داشــتند بــه حــدی کــه دربــاره او گفتنــد آن چــه کــه ناگفتنــی 
بــود، و مســیحیان عیســی را دوســت داشــتند بــه حــدی کــه دربــاره او گفتند 
آن چــه کــه ناگفتنــی بــود، از ســخنانی کــه یهــود و نصــاری می گفتنــد پــس 

نــه آنــان از مــا هســتند و نــه مــا از آن هاییــم.3
سعید بن مسیب

از مفســران معــروف تابعــان، ابومحمــد ســعید بــن مســیب اســت. او در ســال 
94 ق در 75 ســالگی درگذشــت. کشــی در ضمــن روایتــی از امــام کاظــم او 
را حــواری امــام علــی بــن الحســین بــه شــمار آورده اســت.4 کلینــی نیــز در 
روایتــی ســعید را بــه همــراه قاســم بــن محمــد بــن ابــی بکــر و ابوخالــد کابلــی، 
از اصحــاب موثــق امــام ســجاد معرفــی می کنــد.5 ســعید بــن مســیب یکــی 
ــوده اســت.6  از هفــت فقیــه معــروف مدینــه، بلکــه طبــق نقلــی افضــل آن هــا ب
 ــان ــت پرورده امیرمؤمن ــه دس ــت ک ــن اس ــان ای ــتگی ایش ــن برجس باالتری
می باشــد. آن حضــرت بنــا بــه وصیــت جــدش »حــزن« او را در دامــن خویــش 
ــاگردان  ــن ش ــاد و مخلص تری ــزء اوت ــجاد ج ــام س ــان ام ــد و در زم پروران
ایشــان گردیــد. تــا جایــی کــه امــام ســجاد او را داناتریــن فــرد بــه احادیــث 
ــن  ــعید ب ــد. س ــف می نمای ــود وص ــان خ ــخاص زم ــن اش ــینیان و فقیه تری پیش
مســیب روایــات متعــددی در موضوعــات مختلــف از حضــرت ســجاد نقــل 
کــرده اســت بــه عنــوان نمونــه در کافــی بــه ســند خــود از ســعید بــن مســیب از 
1. امیــن، ســید محســن، اعیــان الشــیعه، همــان، ج 2، ص 347؛ عقیقــی بخشایشــی، عبدالرحیــم، طبقــات مفســران 

ــیعه، همان، ص 250. ش
2. كشی، محمد بن عمر، رجال الکشی، ج 1، ص 120.

3. همان.
4. همان، ص 472.

5. ثقة االسالم كلینی، كافی، ج 1، ص 472.
6. علوی مهر، حسین، آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران، ص 107.
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علــی بــن الحســین نقــل کــرده کــه امــام در ضمــن مواعظــش فرمــود: »خــدای 
ــتهم  ــن مس ــد: "لئ ــرده و می فرمای ــت ک ــل معصی ــه اه ــی روی ســخن را ب متعال
ــردم  ــا ظالمیــن"1 شــما ای م ــا کن ــا ان ــا ویلن ــن ی ــک لیقول نفقــة مــن عــذاب رب
ــامل  ــه ش ــن آی ــرا ای ــرکین اند زی ــه مش ــن آی ــود از ای ــد مقص ــد بگوی نمی توانی

ــود«.2 ــتمکاران می ش ــه س هم
 ابی حمزه ثمالی

ــزرگان  ــای 148( از ب ــی )متوف ــی ازدی کوف ــزه ثمال ــار ابوحم ــن دین ــت ب ثاب
اهــل حدیــث و مقربــان اهل بیــت شــمرده می شــود. ابوحمــزه محضــر 
چهــار امــام؛ علــی بــن الحســین، محمــد بــن علــی، جعفــر بــن محمــد و موســی 
ــدوق،  ــت. ص ــوده اس ــان ب ــاص آن ــت خ ــورد عنای ــر را درک و م ــن جعف ب
نجاشــی، داوود و عامــه حلــی او را مــورد اعتمــاد دانســته اند. تفســیر ابوحمــزه 
ثمالــی منســوب بــه ایشــان اســت. صاحــب الذریعــه می نویســد: »ابــن ندیــم در 
ــام  ــاد کــرده و ثعلبــی نیــز در تفســیر الکشــف و البیــان ن الفهرســت از تفســیر او ی
تفســیر وی را بــرده اســت«3 تفاســیر معــروف شــیعه و اهــل ســنت از او روایــات 

ــد. ــل کرده ان ــیاری را نق بس

1� انواع گونه های تفسیری امام سجاد
ــود  ــامل می�ش ــی را ش ــای مختلف ــجاد گونه ه ــام س ــیری ام ــات تفس روای

ــه ذکــر مــواردی می�پردازیــم: ــًا ب کــه ذی
2-1- تفسیر قرآن به قرآن

ــگان  ــرای هم ــان ب ــاد و بی ــن و قابل اعتم ــیار متق ــیری بس ــن روش تفس ای
اســت. در بســیاری از آیــات کاربــرد دارد. بــه یــک نمونــه از ایــن روش اشــاره 
می شــود: از امــام ســجاد ســؤال شــد کــه مفهــوم معصــوم کــدام اســت؟ امــام 
در پاســخ فرمــود: »او شــخصی اســت کــه بــه واســطه ریســمان خداونــد محفــوظ 

1. سوره انبیاء، آیه 46.
2. ثقه االسالم كلینی، كافی، ج 8، ص 74.

3. شیخ آقابزرگ تهرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج 4، ص 252.
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اســت و ریســمان خــدا همــان قــرآن اســت، میــان امــام و قــرآن تــا روز قیامــت 
ــرآن  ــد و ق ــرآن دعــوت می کن ــه ق ــردم را ب ــام، م ــی حاصــل نمی شــود. ام جدای
انســان ها را بــه ســوی امــام راهنمایــی می نمایــد و ایــن مســأله، برگرفتــه شــده 
ــی  ــی ه ــدی للت ــرآن یه ــذا الق ــد: "ان ه ــه می فرمای ــت ک ــد اس ــول خداون از ق
اقــوم"؛ "همانــا ایــن قــرآن بــه راهــی کــه اســتوارتر اســت، هدایــت می کنــد"«. 
ــه آیــه 9 ســوره  ــان، آیــه 103 ســوره آل عمــران را ب امــام ســجاد در ایــن بی

ــد.1 ــیر کرده ان ــراء تفس اس
 2-2- تفسیر الیه های درونی آیه

ــی  ــر معان ــاوه ب ــی ع ــات قرآن ــنی، آی ــیعه و س ــول از ش ــات منق ــق روای طب
ظاهــری، دارای معانــی باطنــی نیــز می�باشــند. ولــی فقــط کســانی می تواننــد بــه 
آن معانــی راه یابنــد کــه از علــوم الهــی بهره منــد شــوند. و ائمــه معصــوم کــه بــا 
اســرار آیــات الهــی مأنوســند، چنیــن توانایــی را دارنــد. لــذا مشــاهده می کنیــم 
کــه آنــان بــدون آنکــه از کســی نقــل کننــد، تفاســیری از آیــات ارائــه می دهنــد 
کــه از تــوان تمامــی عاقــان زمیــن و مفســران عالــم خــارج اســت. و جــز از راه 
ــه  ــر نیســت. در اینجــا ب ــم دیگــر، امکان پذی ــا عوال ــد ب عصمــت و الهــام و پیون

ــن تفســیر اشــاره می شــود: ــه از ای یــک نمون
ــن  ــن اال م ــون مختلفی ــد: )والیزال ــود می فرمای ــه ه ــوره مبارک ــد در س خداون
رحــم ربــک و لذلــک خلقهــم(2 )مــردم پیوســته در اختافنــد مگــر کســانی کــه 
ــام  ــده( ام ــان را آفری ــن، آن ــرای همی ــرده و ب ــم ک ــان رح ــه آن ــو ب ــروردگار ت پ
ــرار داده  ــورد رحمــت خــود ق ــد م ــه خداون ــد: »کســانی ک ســجاد می فرمای
اســت همــان دوســتان مؤمــن مــا هســتند کــه خداونــد از گلــی پاکیــزه آنــان را 

ــده اســت«.3 آفری
 2-3- بیان مصادیق آیه )تطبیق(

امــام ســجاد در مــوارد بســیاری، بــرای آیــات قــرآن مــواردی جدیــد را 

1. حویزی، تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 377.
2. سوره هود، آیات 118 و 119.

3. عیاشی، تفسیر عیاشی، ج 2، ص 164، ح 82.
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ــن  ــه از ای ــد ک ــق و جــاری نموده ان ــوارد منطب ــر آن م ــه را ب ــد و آی ــر کرده ان ذک
ــورد  ــک م ــه، ی ــرای نمون ــر می شــود. ب ــاق« تعبی ــه »روش جــری و انطب روش ب

ــم: ــر می کنی را ذک
خداوند متعال در سوره بقره می فرماید:

واذ قــال ابراهیــم رب اجعــل هــذا بلــدا امنــا و ارزق اهلــه مــن الثمــرات مــن 
ــم اضطــره  ــاهلل والیــوم االخــر، قــال و مــن كفــر فامتعــه قلیــال ث امــن منهــم ب

ــی عــذاب النــار و بئــس المصیــر.1  ال
و چــون ابراهیــم گفــت: پــروردگارا، ایــن ]ســرزمین[ را شــهری امــن گردان 
ــان  ــه خــدا و روز بازپســین ایم ــه ب ــان ک ــس از آن ــر ک ــش را - ه و مردم
ــی هــر کــس  ــد[ فرمــود: ول ــاورد - از فرآورده هــا روزی بخــش. ]خداون بی
ــه  ــواری ب ــا خ ــپس او را ب ــم س ــوردارش می کن ــی برخ ــورزد، اندک ــر ب کف

ــد ســرانجامی اســت. ســوی عــذاب آتــش می کشــانم و چــه ب
ــام  ــی ام ــت؛ ول ــم اس ــرت ابراهی ــان حض ــه زم ــوط ب ــوق مرب ــه ف آی
ــیعیان  ــر و ش ــای پیامب ــا و اولی ــه، م ــل مک ــد: مقصــود از اه ســجاد می فرمای
وصــی اوســت و منظــور از کافــران، منکــران وصــی پیامبرنــد و نیــز کســانی کــه 

او را پیــروی نمی کننــد.2
 2-4- استناد به قرآن

ــه ای  ــه آی ــود را ب ــوده و ســخن خ ــر فرم ــی را ذک ــت مطلب ــی اهل بی گاه
ــه آن اشــاره می شــود: ــک نمون ــه ی ــل ب ــه در ذی ــد ک ــرآن مســتند می نمودن از ق

امــام صــادق از امــام باقــر نقــل می کننــد کــه امــام ســجاد فرمودند: 
»تــو نمی توانــی بــا هــر کــس کــه می خواهــی، مجالســت نمایــی، زیــرا خداونــد 
ــا  از آن نهــی کــرده و فرمــوده اســت: "و اذا رایــت الذیــن یخوضــون فــی آیاتن
فاعــرض عنهــم حتــی یخوضــوا فــی حدیــث غیــره"3 "و چــون بینــی کســانی 
کــه ]بــه قصــد توطئــه[ در آیــات مــا فــرو می رونــد، از ایشــان روی برتــاب تــا 
ــر  ــت ب ــری دالل ــر ام ــرف محــاوره، ه ــق ع ــد."« طب ــر آن در آین در ســخنی غی

1. سوره بقره، آیه 126.
2. عیاشی، تفسیر عیاشی، ج 1، ص 59، ح 96.

3. سوره انعام، آیه 68.
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ــام ســجاد )غ( از کلمــه فاعــرض؛ »اعــراض کــن«  ــد، ام ــزوم و وجــوب می کن ل
کــه فعــل امــر اســت، وجــوب اجتنــاب را بیــان کــرده اســت.1

2-5- ایضاح مفهومی
ــد و  ــان می کن ــی بی ــرای حکم ــی را ب ــرآن، علت ــات ق ــد در برخــی آی خداون
ــد: )و لقــد  ــه کــه می فرمای ــن آی ــد ای ــی اســتوار می ســازد، مانن ــر مصداق آن را ب
علمتــم الذیــن اعتــدوا منکــم فــی الســبت فقلنــا لهــم کونــوا قــردة خاســئین(2 )و 
ــاز  ــر ب ــی س ــان اله ــنبه از فرم ــه در روز ش ــرائیل[ را ک ــما ]بنی اس ــانی از ش کس
ــگان طــرد شــده باشــید(.  ــم بوزین ــس ایشــان را گفتی ــک شــناختید. پ ــد، نی زدی
امــام ســجاد فرمــود: »خداونــد ایــن قــوم را مســخ نمــود بــه خاطــر آنکــه بــه 
منــع صیــد ماهــی توجــه نکردنــد و در روزی کــه از ایــن کار نهــی شــده بودنــد، 

بــه آن مشــغول گردیدنــد«.3
 2- 6- بیان تفسیری فلسفه حکم

طبــق نظریــه صحیــح و مشــهور، هر حکمی در اســام، دارای فلســفه ای اســت 
و هــر امــر یــا نهیــی در ورای خــود، حکایــت از مصلحــت یــا مفســده ای دارد کــه 
موجــب »تکلیــف« می شــود. آیــات قــرآن نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســتند. و 
یکــی از روش هــای بیــان آیــات قرآنــی و توضیــح و تفســیر آن هــا، بیــان فلســفه 

و علــت حکــم اســت. کــه در اینجــا بــه یــک نمونــه اشــاره می شــود:
قرآن کریم می فرماید:

یــا ایهــا الذیــن امنــوا ال تقتلــوا الصیــد و انتــم حــرم. و مــن قتلــه منکــم متعمــداً 
فجــزاء مثــل مــا قتــل مــن النعــم یحکــم بــه ذوا عــدل منکــم هدیــا بالــغ الکعبة 

او كفــارة طعــام مســاكین او عــدل ذلــک صیامــا لیــذوق وبــال امــره ...4
ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد در حالــی کــه در احــرام هســتید، شــکار 
ــد آنچــه را  ــد مانن را مکشــید و هــر کــس از شــما عمــداً آن را بکشــد بای
کــه کشــته، از چهــار پایــان کفــاره دهــد کــه ]شــباهت آن را[ دو عــادل از 

1. صدوق، علل الشرایع، ج 2، باب 385، ح 80.
2. سوره بقره، آیه 65.

3. طبرسی، االحتجاج، ص 312.
4. سوره مائده، آیه 95.
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ــا  ــه کعبــه برســد، ی ــی ب ــه صــورت قربان میــان شــما تصدیــق نماینــد، و ب
بــه کفــاره ]آن[ مســتمندان را خــوراک بدهــد، یــا معادلــش روزه بگیــرد، تــا 

ســزای زشــت کاری خــود را بچشــد.
امام سجاد به زهری می فرماید:

ــرا  ــه فق ــام ب ــاره طع ــرای کف ــه ب ــادل روزه ای ک ــه مع ــی ک ــا می دان  »آی
ــرت  ــم.« حض ــد: »نمی دان ــخ می ده ــری پاس ــت؟« زه ــه اس ــت، چگون اس
ــش را  ــد و قیمت ــذاری می کنن ــده را قیمت گ ــکار ش ــوان ش ــد: »حی می فرمای
بــا گنــدم محاســبه می کننــد و در برابــر هــر یــک کیلــو و نیــم گنــدم، بایــد 

ــرد.« ــک روز روزه بگی ی
ــان  ــز بی ــفه آن را نی ــدار روزه، فلس ــن مق ــن تعیی ــام ضم ــوق، ام ــار ف در گفت

ــازد. ــین می س ــیار دل نش ــی را بس ــم اله ــق، حک ــن طری ــد و از ای می کن
یکــی از احــکام قرآنــی، مســأله قصــاص اســت کــه خداونــد بــه شــکل بدیــع 
ــاب«1 »و ای  ــوا االلب ــا اول ــاة ی ــی القصــاص حی ــم ف ــد: »ولک ــی می فرمای و زیبای

صاحبــان اندیشــه! بــرای شــما در مســأله قصــاص، زندگــی اســت.«
امــام ســجاد چگونگــی نقــش قصــاص در زندگــی را، چنیــن بیــان می کند: 
ــی  ــد ول ــردی را نمای ــر کــس قصــد کشــتن ف ــه ه ــدان جهــت اســت ک ــن ب ای
ــد  ــت صرف نظــر می کن ــن جنای ــع می شــود از ای ــورد قصــاص واق ــه م ــد ک بدان
و همیــن مســأله، موجــب بقــای زندگــی فــردی می گــردد کــه قصــد کشــتنش را 
داشــت. و نیــز موجــب زنــده مانــدن خــود فــردی می گــردد کــه قصــد کشــتن 
دیگــری را داشــت. و همچنیــن ســبب حیــات جمعــی مــردم خواهــد شــد کــه 

ــد.2 ــه ایــن حکــم آشــنا شــده و از آن آگاه گردیده ان ب
 2-7- تفسیر قرآن به واسطه ذکر جزئیات قصص

بســیاری از آیــات قــرآن دربردارنــده حــوادث تاریــخ و بیانگــر قصــص انبیــا و 
صالحــان اســت. بــرای تفســیر ایــن دســته از آیــات، راهــی مناســب تر از آشــنایی 
ــه آیــات، هماننــد  ــذا ائمــه اطهــار در تفســیر این گون ــان نیســت. ل ــه تاریــخ آن ب
ــه شــکل  ــد و ب ــرار گرفته ان ــا ق ــان زمان ه ــان تاریخــی هم ــه در جری کســانی ک

1. سوره بقره، آیه 179.
2. صدوق، من الیحضره الفقیه، ج 2، ص 77، ح 1784.
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ــای  ــه و زوای ــیر پرداخت ــه تفس ــد، ب ــنا بوده ان ــوادث آش ــل آن ح ــا عل ــق ب عمی
ــرای نســل های بعــدی شــکافته اند.  حیــات گذشــتگان و تحــوالت تاریخــی را ب
ــده ای  ــؤال های عم ــه س ــود ک ــاس می ش ــش احس ــگاه ضرورت ــیر آن ــن تفس و ای
پیرامــون تحــوالت تاریخــی وجــود داشــته کــه در قــرآن بــه آن پرداختــه نشــده، 

و بیــان آن هــا بــه پیامبــر و اهل بیــت عصمــت ســپرده شــده اســت.
ــیرین و  ــیار ش ــی بس ــی و در گفت وگوی ــی طوالن ــجاد در حدیث ــام س ام
ــیاری از  ــه بس ــته و ب ــان داش ــف را بی ــوب و یوس ــه یعق ــای قص ــنیدنی، زوای ش

ــت. ــخ داده اس ــبهات پاس ــؤال ها و ش س
در کتــاب علــل الشــرایع آمــده اســت کــه ابوحمــزه ثمالــی می گویــد: بــا امــام 
ســجاد نمــاز صبــح را در روز جمعــه و در مدینــه خوانــدم. آنــگاه کــه امــام 
از نمــاز و تســبیح خــود فــارغ شــد، بــه ســوی منزلــش حرکــت کــرد و مــن هــم 
بــا او حرکــت کــردم. کنیــزی داشــت بــه نــام ســکینه، بــه او فرمــود: »هــر فقیــری 
کــه از درب منــزل گذشــت. بــه او طعــام دهیــد؛ زیــرا کــه امــروز، روز جمعــه 
اســت.«1 مــن گفتــم: »هــر کــس کــه ســائل باشــد، معلــوم نیســت مســتحق هــم 
ــرادی  ــد: »مــن می ترســم از اینکــه برخــی از اف ــام ســجاد فرمودن باشــد!« ام
کــه اظهــار حاجــت می کننــد، مســتحق باشــند و مــا چیــزی بــه او نــداده باشــیم 
ــا همــان  ــر ســر م ــن ســبب ب ــه همی ــدون جهــت او را رد کــرده باشــیم و ب و ب
ــازل شــد. پــس ســائان را طعــام  ــر ســر یعقــوب و خاندانــش ن آیــد کــه ب
دهیــد، طعــام دهیــد. یعقــوب در هــر روز گوســفندی را ذبــح می کــرد و از 

ــد«. ــال خویــش از آن می خوردن ــه مــی داد و بعــد خــود و عی آن صدق
روزی ســائلی کــه مؤمــن و بســیار روزه گیــر و مســتحق بــود و در نــزد خــدا 
ــک  ــه ای نزدی ــب، عصــر جمع ــه صــورت رهگــذری غری ــود، ب ــی ب دارای منزلت
ــوراک  ــادی خ ــت: »از زی ــتاد و گف ــوب ایس ــه یعق ــوی درب خان ــار جل افط
ــن  ــار ای ــد ب ــد.« چن خــود، ســائلی رهگــذر و غریــب و گرســنه را طعامــی دهی
ســخنان را تکــرار کــرد؛ در حالــی کــه اهــل خانــه صدایــش را می شــنیدند ولــی 
ــد و  ــام ش ــن طع ــوس از گرفت ــه مأی ــگاه ک ــس آن ــد. پ ــق نمی کردن او را تصدی

1. طبرسی، االحتجاج، ص 319.
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شــب هــم فــرا رســیده بــود، رجــوع کــرد و بــه گریــه افتــاد. و از گرســنگی اش 
بــه خــدا شــکایت نمــود. و آن شــب را تــا صبــح روزه دار و گرســنه صبــح کــرد 
در حالــی کــه صبــر پیشــه نمــود و دائمــًا خــدای را ســتایش می کــرد. و ایــن در 
حالــی بــود کــه یعقــوب و خاندانــش بــه صــورت ســیر و شــکم پــر، شــب 
ــه  ــد ب ــود. خداون ــده ب ــز باقی مان ــداری از غــذا نی ــا مق ــزد آن ه ــد و ن را گذراندن
یعقــوب در صبــح آن روز وحــی کــرد کــه: »تــو بنــده مــرا ذلیــل کــردی و 
بــه ایــن ســبب غضــب مــرا برانگیختــی، و تــو مســتحق تأدیــب و نــزول عقوبــت 

ــدت خواهــد شــد.«1 ــو و فرزن ــر ت ــای مــن دامن گی مــن شــدی و ب
ــدان  ــت فق ــوب و عل ــرت یعق ــان حض ــت، جری ــه گذش ــی ک در بیان
ــن داســتان  ــان ای ــی بی ــع فهــم آن، علــت اصل حضــرت یوســف کــه در واق
در قــرآن اســت، بــا شــیوه ای بســیار شــیرین و مؤثــر و اخاقــی بیــان گردیــد، و 

ــد. ــوز می کن ــق و عبرت آم ــتان، عمی ــن داس ــات ای ــه آی ــده را ب ــگاه خوانن ن

حوزه های مختلف قرآنی و امام سجاد
ــی  ــن معــارف قرآن ــه تبیی ــی ب ــام ســجاد در حوزه هــای مختلــف قرآن ام
ــورد  ــی م ــار حــوزه قرآن ــه چه ــه ب ــن بخــش از مقال ــد، ای ــت گمارده ان هم

ــد: ــد آم ــی خواه ــه در پ ــردازد. ک ــام ســجاد می پ ــت ام فعالی
3-1- حوزه اعتقادات

ــی  ــادی؛ یعن ــائل اعتق ــه مس ــم ب ــرآن کری ــات ق ــن آی ــن و بیش تری مهم تری
ــت: ــش اس ــه دو بخ ــیم ب ــه قابل تقس ــه ک ــاص یافت ــامی اختص ــد اس عقای

الــف( آیاتــی کــه مربــوط بــه اصــول دین اســام اســت؛ ماننــد توحیــد، نبوت 
و معــاد کــه آیــات فراوانــی از قــرآن کریــم را بــه خــود اختصــاص داده و دربــاره 
ــودن  ــان و جســمانی ب ــار انس ــر و اختی ــابه، جب ــات متش ــروردگار، آی ــات پ صف

ــد. ــاد می باش مع
ــرآن  ــت. ق ــاری اس ــود و نص ــد یه ــان؛ مانن ــه ادی ــوط ب ــه مرب ــی ک ب( آیات
کریــم دیــن حقیقــی حضــرت موســی و عیســی و ســایر پیامبــران الهــی را 

1. صدوق، علل الشرایع، ج 1، ص 45، باب 41، ح 1.



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج2083

ــردازد. ــط آن هــا می پ ــد و اندیشــه های غل ــه رد و ابطــال عقای ــی نمــوده، ب معرف
ــرآن  ــی ق ــران واقع ــوان مفس ــه عن ــز ب ــارت نی ــت و طه ــت عصم  اهل بی
نیــز تمــام تــوان خــود را در جهــت تبییــن افــکار و عقایــد نــاب اســامی بــه کار 
ــد در  ــر چن ــت ه ــتثنا نیس ــده مس ــن قاع ــن از ای ــام زین العابدی ــد. ام برده ان
ــد لکــن از ایشــان عــاوه  ــه پاســداری از اســام می پرداختن شــرایطی دشــوار ب
ــه وفــور یافــت می شــود روایاتــی  ــر صحیفــه ســجادیه کــه مباحــث اعتقــادی ب ب
نیــز در زمینــه مباحــث اعتقــادی وجــود دارد کــه نشــان از اهتمــام ایشــان نســبت 

بــه تصحیــح اصــول اعتقــادی مــردم دارد.
نمونه 1: آیات ژرف اندیشان

ــَم  ِ َ عزوجــل َعل ــاَل إِنَّ اهللَّ ــِد َفَق ــِن التَّْوِحی ــیِن َع ــُن الُْحَس ــی بْ ِ ــئَِل َعل ُس
 ُ ُ تََعالـَـی ُقــْل ُهــَو اهللَّ َمــاِن أَقْــَواٌم ُمتََعّمُقــوَن َفَأنـْـَزَل اهللَّ َّــُه یکــوُن فـِـی آِخــِر الزَّ أَن
ــُدورِ  أََحــٌد َو اآْلیــاِت مـِـْن ُســوَرةِ الَْحِدیــِد إِلـَـی َقْولـِـِه َو ُهــَو َعلِیــٌم بـِـذاِت الصُّ

َفَمــْن َراَم َوَراَء َذلـِـک َفَقــْد َهَلــک؛1
از امــام ســجاد دربــاره توحید ســؤال شــد، حضــرت در پاســخ فرمودند: 
ــه در  ــد ک ــی می آین ــان اقوام ــه در آخــر زم ــال می دانســت ک ــد متع »خداون
ــات  ــو اهلل احــد و آی ــل ه ــذا ســوره ق ــد، ل ــت می کنن مســائل تعمــق و دق
آغــاز ســوره حدیــد تــا علیــم بــذات الصــدور، را نــازل فرمــود، پــس هــر 

کــس باالتــر از آن را طلــب کنــد هــاک می شــود«.
 روایــت مذکــور در کافــی ذکــر شــده و عامــه مجلســی نیــز در بحارالانــوار2 
آن را نقــل کــرده اســت و کتــب تفســیر روایــی چــون کنــز الدقائــق،3  البرهــان،4  

ــد. ــه نقــل ایــن روایــت پرداخته ان صافــی5 و نورثقلیــن6 ب
نمونه 2: مراد از برزخ

 شیخ صدوق می گوید:
1. كلینی، اصول كافی، ج 1، ص 91.

2مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج 64، ص 371.
3. مشهدی قمی، محمد بن محمدرضا، تفسیر كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 13، ص 81.

4. بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 801.
5. فیض كاشانی، مالمحسن، تفسیر الصافی، ج 5، ص 394.

6. حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، ج 5، ص 232.
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حدثنــا أبــی رضی اهلل عنــه قــال حدثنــا ســعد بــن عبــداهلل قــال حدثنــی القاســم 
بــن محمــد عــن ســلیمان بــن داود قــال أَبـِـی َعــْن َســْعٍد َعــِن اْلَْصبََهانـِـی َعــِن 
ــُن  ــی بْ ــاَل َعلِ ــاَل قَ ــِری قَ ْه ــِن الزُّ ــٍر َع ــْن َمْعَم اِق َع زَّ ــرَّ ــِد ال ــْن َعْب ــِری َع الِْمْنَق
ــاَل ُهــَو الَْقْبــُر  الُْحَســیِن ... تَــاَل َو ِمــْن َورائِِهــْم بـَـْرَزٌخ إِلــی یــْوِم یْبَعثُــوَن قَ
ــِة أَْو  ــْن ِریــاِض الَْجنَّ ــَر لََرْوَضــٌة ِم ِ إِنَّ الَْقْب ــِه َل َمِعیَشــًة َضْنــکًا َو اهللَّ ــْم فِی َو إِنَّ لَُه

ُحْفــَرٌة ِمــْن ُحَفــِر النَّــاِر.1
 شیخ صدوق از زهری نقل می کند:

ــْومِ  ــی ی ــْرَزٌخ إِل َ ــْم ب ــْن َورائِهِ ــه )َو مِ ــام آی ــد: ام ــجاد فرمودن ــام س ام
یبَْعثـُـوَن( تــاوت نمــود، و فرمــود بــرزخ همــان قبــر اســت. همانــا زندگــی 
ــا  ــد! همان ــه خداون ــخ می باشــد قســم ب ــا ســخت و تل ــرای آن ه ــر ب در قب
ــت. ــم اس ــای جهنّ ــی از گودال ه ــا گودال ــت ی ــای بهش ــی از باغ ه ــر، باغ قب

3-2- حوزه آیات قصص
 قــرآن کتــاب هدایــت و تربیــت اســت و از تمــام ابزارهــا در جهــت تحقــق 
ــل، تشــبیه، پرســش و  ــی چــون تمثی ــه اســت. ابزارهای ــره گرفت ــدف به ــن ه ای
داســتان های قرآنــی نیــز در راســتای همیــن هــدف گنجانــده می شــوند. 
ــتاید:  ــتان ها می س ــن داس ــردن نیکوتری ــان ک ــه بی ــرآن ب ــود را در ق ــد خ خداون
ــرآن  ــوره های ق ــه س ــتان هایی ک ــِص«2 داس ــَن الَْقَص ــک أَْحَس ــصُّ َعَلی ــُن نَُق »نَْح
ــد.  ــب می کنن ــود جل ــه خ ــده ای را ب ــر خوانن ــر ه ــند و نظ ــت می بخش را زین
ــد و  ــی می باش ــر و موجزگوی ــی مختص ــای قرآن ــای قصه ه ــه ویژگی ه از جمل
پرســش ایــن اســت کــه چگونــه بایــد بــه تفصیــل آن هــا پــی بــرد؟ بایــد گفــت: 
شــکی نیســت کــه قــرآن فهم پذیــر اســت و راه فهــم قــرآن انحصــار در ســخنان 
معصومــان نــدارد لکــن بــرای کشــف برخــی از جزئیــات، بــه ســخنان ایشــان 
ــان می باشــد. ــاز اســت و البتــه نیــز گاهــی ایــن فهــم منحصــر در ســخنان آن نی

از زبان امام سجاد نمونه: بیان جزئیات داستان هجرت پیامبر
 کلینــی بــا ســند خــود روایــت کــرده: ابـْـُن َمْحبـُـوٍب َعــْن ِهَشــاِم بـْـِن َســالٍِم َعــْن 
أَبـِـی َحْمــَزَة َعــْن َســِعیِد بـْـِن الُْمَســیِب قَــاَل َســَألْت َعلِــی بـْـَن الُْحَســیِن ابـْـُن كــْم 

1. شیخ صدوق، خصال، 119: 1.
2. سوره یوسف، آیه 3.
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كاَن َعلِــی بْــُن أَبـِـی َطالـِـٍب یــْوَم أَْســَلَم فََقــاَل... َو كاَن َماَلئِکــُة اللَّیــِل َو َماَلئِکــُة 
ــل- َو  ُ عزوج ــاَل اهللَّ ــک قَ ِ ــِر فَلَِذل ــاَلَة الَْفْج ِ َص ــوِل اهللَّ ــَع َرُس ــَهُدوَن َم ــاِر یْش النََّه
ــُة  ــَهُدُه َماَلئِک ــلُِموَن َو یْش ــَهُدُه الُْمْس ــُهوداً یْش ــِر كاَن َمْش ــْرآَن الَْفْج ــِر إِنَّ قُ ــْرآَن الَْفْج قُ
ــن  ــی ب ــرت عل ــد: از حض ــیب گوی ــن مس ــعید ب ــل.1 س ــُة اللَّی ــاِر َو َماَلئِک النََّه
الحســین پرســیدم: »علــی بــن ابی طالــب روزی کــه مســلمان شــد چنــد 
ســال داشــت؟« حضــرت فرمــود: »مگــر هیــچ گاه او کفــر ورزیــده بــود )کــه تــو 
ــرش  ــه خــدای عزوجــل پیامب ــا روزی ک از مســلمان شــدنش می پرســی(. همان
را بــه نبــوت مبعــوث فرمــود علــی ده ســال داشــت، و در آن روز هــم کافــر 
ــه  ــت، و از هم ــان داش ــرش ایم ــی و پیغمب ــدای تبارک وتعال ــه خ ــود، و ب نب
ــد، و  ــاز خوان ــان آورد و نم ــه خــدا و رســولش ایم ــر ب ــال زودت ــه س ــردم س م
ــر  ــاز ظه ــد نم ــدا خوان ــول خ ــا رس ــه آن حضــرت ب ــازی را ک ــتین نم نخس
ــه  ــه در مک ــلمانانی ک ــرای مس ــاز را ب ــی نم ــدای تعال ــت، و خ ــود در دو رکع ب
 بودنــد این چنیــن دو رکعــت دو رکعــت واجــب کــرده بــود، و رســول خــدا
ــا آن حضــرت ده ســالی  ــز ب ــد، و علــی نی ــز در مکــه دو رکعتــی می خوان نی
ــه  ــدا ب ــول خ ــه رس ــا وقتی ک ــد، ت ــت می خوان ــود دو رکع ــه ب ــه در مک ک
ــه جــز او کســی  ــی ک ــرای انجــام کارهای ــه هجــرت کــرد و علــی را ب مدین
نمی توانســت انجــام دهــد در مکــه بجــای نهــاد. و خــروج رســول خــدا از 
مکــه در روز اول مــاه ربیــع االول بــود کــه مصــادف شــده بــود بــا روز پنجشــنبه 
ــاه  ــم م ــه روز دوازده ــه مدین ــرت، و ورود ب ــت آن حض ــال بعث ــیزدهمین س س
ــا فــرود آمــد و نمــاز ظهــر و عصــر را  ــود کــه در قب ربیــع االول هنــگام ظهــر ب
دو رکعــت خوانــد، ســپس هــم چنــان در قبــا بــه انتظــار آمــدن علــی مانــد 
ــرو  ــزل عم ــر من ــد، و ب ــت می خوان ــت دو رکع ــه را دو رکع ــای پنج گان و نمازه
ــزد ایشــان توقــف  ــود، و متجــاوز از ده روز در آنجــا ن ــن عــوف وارد شــده ب ب
ــرای  ــا ب ــی م ــر در اینجــا می مان ــد: اگ ــدان حضــرت می گفتن ــا ب ــود، و آن ه فرم
ــود:  ــا می فرم ــخ آن ه ــرت در پاس ــازیم؟ و آن حض ــجدی بس ــزل و مس ــما من ش
ــه او دســتور داده ام  ــه، مــن چشــم به راه آمــدن علــی بــن ابی طالــب هســتم و ب ن

1. كلینی، الکافی، ج 8، ص 340.
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خــود را بــه مــن برســاند، و تــا او نیایــد مــن جایــی منــزل نگیــرم و او ان شــاء اهللَّ 
بــه زودی خواهــد آمــد. هــم چنان کــه آن حضــرت در خانــه عمــرو بــن عــوف 
بــود علــی از مکــه آمــد و همان جــا ورود کــرد، و رســول خــدا پــس از 
آنکــه علــی آمــد از قبــا بــه محلــه بنــی ســالم بــن عــوف آمــد و علــی هم 
همــراه او بــود، در آنجــا هنــگام طلــوع خورشــید روز جمعــه بــود کــه رســول 
ــن  ــه آن را معی ــل آن محــل نقشــه مســجدی را کشــید و قبل ــرای اه ــدا ب خ
ــرای  ــه هــم ب ــد و دو خطب فرمــود، و نمــاز جمعــه را دو رکعــت در آنجــا خوان
نمــاز ایــراد فرمــود. ســپس همــان روز به وســیله همــان شــتری کــه از مکــه بــا 
آن آمــده بــود بــه ســوی مدینــه حرکــت فرمــود و علــی نیــز بــا آن حضــرت 
ــه  ــدا ب ــول خ ــت، و رس ــای او می رف ــد، و پابه پ ــدا نمی ش ــود و از او ج ب
ــد برخــورد نمی کــرد جــز آنکــه  ــل انصــار کــه ســر راه او بودن هیچ یــک از قبائ
ــرود  ــا ف ــه آن ه ــه محل ــد ب ــت می کردن ــد و از او درخواس ــتقبال می آمدن ــه اس ب
ــه  ــد ک ــاز کنی ــود: راه شــتر را ب ــا می فرم ــی آن حضــرت در پاســخ آن ه ــد ول آی
ــرش  ــر س ــارش را ب ــدا مه ــول خ ــه رس ــم چنان ک ــتر ه ــت، ش ــور اس او مأم
انداختــه بــود پیــش رفــت تــا همین جایــی کــه اکنــون مشــاهده می کنیــد رســید 
و در ایــن هنــگام بــا دســت خــود اشــاره بــه درب مســجد رســول خــدا کــرد 
 ــر جنازه هــا نمــاز می خواننــد- ناقــه رســول خــدا ــزد آن ب همــان دری کــه ن
بــه اینجــا کــه رســید توقــف کــرده زانــو زد و خوابیــد و گــردن و ســینه خــود 
ــو ایــوب )انصــاری کــه  ــاده شــد، و اب ــه زمیــن گــذارد، رســول خــدا پی را ب
خانــه اش مقابــل آنجــا بــود( پیــش آمــد و بــار و بنــه آن حضــرت را برگرفــت و 
بــه خانــه خویــش بــرد، رســول خــدا بــدان منــزل درآمــد، و علــی نیــز بــا 
ــی  ــد و اتاق�های ــاخته ش ــه مســجد س ــا وقتی ک ــود ت ــه ب آن حضــرت در آن خان
بــرای آن حضــرت و علــی در اطــراف آن ســاختند آن وقــت در آنجــا منتقــل 

شــدند.«
ــرد:  ــرض ک ــین ع ــن الحس ــی ب ــه عل ــا ب ــیب در این����������������������������������ج ــن مس ــعید ب س
»قربانــت گــردم ابوبکــر کــه در هنــگام ورود رســول خــدا بــه مدینه همــراه آن 
حضــرت بــود پــس در کجــا از او جــدا شــد؟« فرمودنــد: »هنگامــی کــه رســول 
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خــدا بــه قبــا وارد شــد و بــه انتظــار آمــدن علــی در آنجــا توقــف کــرد 
ابوبکــر بــدان حضــرت عــرض کــرد برخیــز تــا بــه مدینــه برویــم زیــرا مــردم 
بــه وســیله ورود شــما خوشــحال می شــوند و بــرای ورود شــما ساعت شــماری 
می کننــد، پــس بیــا تــا مدینــه برویــم و در اینجــا بــه انتظــار آمــدن علــی توقــف 
نکــن کــه گمــان نــدارم او تــا یــک مــاه دیگــر بیایــد! رســول خــدا فرمــود: 
ــوزاده ام و  ــا عم ــروم ت ــا ن ــن از اینج ــد، و م ــن زودی می آی ــه همی ــداً، او ب »اب
بــرادرم در راه خــدای عزوجــل و محبوب تریــن افــراد خاندانــم نــزد مــن بیایــد، 
چــون او بــود کــه جــان خــود را ســپر مــن از مشــرکان کــرد.« فرمــود: در اینجــا 
 بــه انتظــار آمــدن علــی بــود کــه ابوبکــر خشــمناک شــد .... رســول خــدا

در قبــا مانــد.
راوی گویــد: مــن بــه علــی بــن الحســین عــرض کــردم: در چــه وقــت 
رســول خــدا فاطمــه را بــه علــی تزویــج کــرد؟ فرمــود: یــک ســال پــس از 
هجــرت در مدینــه ایــن ازدواج صــورت گرفــت و در آن وقــت فاطمــه نــه ســال 
داشــت، علــی بــن الحســین فرمــود: و رســول خــدا فرزنــدی از خدیجــه 
جــز فاطمــه پیــدا نکــرد کــه بــر سرشــت و فطــرت اســام بــه دنیــا آمــده باشــد 
ــول  ــه رس ــط ب ــه را فق ــد فاطم ــدا خداون ــول خ ــت رس ــس از بعث ــی پ )یعن
ــه دنیــا  خــدا داد و بقیــه فرزنــدان آن حضــرت از خدیجــه پیــش از بعثــت ب

آمــده بودنــد(.
ــت، و  ــا رف ــدا از دنی ــول خ ــرت رس ــش از هج ــال پی ــک س ــه ی خدیج
ابوطالــب نیــز یــک ســال پــس از مــرگ خدیجــه از ایــن جهــان رحلــت فرمــود، 
و چــون هــر دوی آن هــا از دســت رســول خــدا رفتنــد حضــرت از توقــف 
ــر  ــش ب ــار قری ــت و از کف ــختی او را گرف ــدوه س ــد و ان ــگ ش ــه دل تن در مک
جــان خویــش بیمنــاک شــد و ازایــن رو شــکایت بــه جبرئیــل کــرد، پــس خــدای 
ــه او وحــی فرمــود کــه: از ایــن ســرزمینی کــه مردمــش ســتمکارند  عزوجــل ب
ــده و  ــاوری برایــت نمان ــه هجــرت کــن کــه در مکــه ی ــه مدین ــرون شــو و ب بی
 درصــدد جنــگ بــا مشــرکین بــاش. در چنیــن وضعــی بــود کــه رســول خــدا

ــه ســوی مدینــه متوجــه گشــت. ب
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گویــد: مــن عــرض کــردم: »در چــه زمــان نمــاز بــه صــورت فعلــی کــه اکنون 
مســلمانان انجــام دهنــد درآمــد و واجــب شــد؟« فرمــود: »در مدینــه در آن هنــگام 
کــه دعــوت بــه اســام آشــکار شــد و اســام نیــرو گرفــت و خــدای عزوجــل 
جهــاد را بــر مســلمانان واجــب کــرد رســول خــدا هفــت رکعــت بــه نمازهــا 
ــت  ــر و یک رکع ــاز عص ــت در نم ــر و دو رکع ــاز ظه ــت در نم ــزود، دو رکع اف
بــه نمــاز مغــرب و دو رکعــت در نمــاز عشــاء، و نمــاز صبــح را بــه همــان حــال 
کــه بــود گــذارد چــون فرشــتگان روز شــتاب دارند کــه از آســمان فــرود آینــد، 
و فرشــتگان شــب نیــز شــتاب دارنــد کــه زودتــر بــه آســمان بــاال رونــد و هــر 
دو دســته فرشــتگان شــب و روز هــم در نمــاز صبــح رســول خــدا )شــرکت 
ــل  ــدای عزوج ــن رو خ ــاندند، و ازای ــم می رس ــه ه ــور ب ــتند( و حض می جس
ــاع  ــح محــل حضــور و اجتم ــاز صب ــه به راســتی نم ــح ک ــاز صب ــوده: »و نم فرم
اســت« کــه هــم مســلمانان در آن حاضــر گردنــد و هــم فرشــتگان روز و شــب«.

3-3 - حوزه آیات االخالق
اخــاق از جملــه مباحثــی اســت کــه اســام بــه آن اهمیــت زیــادی می دهــد، 
تــا جایــی کــه آیــات زیــادی از قــرآن کریــم بــه ایــن موضــوع اختصــاص 
ــوت  ــدای دع ــش را در ابت ــت بعثت ــدا عل ــول خ ــت و رس ــده اس داده ش

ــد.1 ــان می نمای ــکارم اخــاق بی اتمــام و اکمــال م
نمونه 1: رابطه شکر خدا و ازدیاد نعمت

ــل  ــن نق ــام زین العابدی ــود از ام ــند خ ــه س ــی ب ــی در روایت ــیخ طوس ش
می کنــد:

ــِل َعــْن أَبـِـی بِْشــٍر َحنَــاِن بـْـِن بَِشــیٍر َعــْن َخــاِل أَبِیــِه ِعکِرَمــَة  َعــْن أَبـِـی الُْمَفضَّ
ــْن  ــٍد َع ــِن ُمَحمَّ ــِل بْ ــِه الُْمَفضَّ ــْن أَبِی ــِل َع ــِن الُْمَفضَّ ــِد بْ ــْن ُمَحمَّ ــٍر َع ــِن َعاِم بْ
ْــِدِه  ــی بْــُن الُْحَســیِن بَْعــَض ُول ــاَل أَْوَصــی َعلِ َمالـِـک بْــِن أَْعیــَن الُْجَهنِــی قَ
َّــُه اَل  َ لَِمــْن أَنَْعــَم َعَلیــک َو أَنِْعــْم َعَلــی َمــْن َشــکَرک فَِإن فََقــاَل یــا بُنـَـی اْشــکِر اهللَّ
ــاكُر بُِشــکِرِه أَْســَعُد ِمْنــُه  َزَواَل لِلنّْعَمــِة إَِذا َشــکْرَت َو اَل بََقــاَء لََهــا إَِذا كَفــْرَت َو الشَّ
 ــی بْــَن الُْحَســیِن ــاَل یْعنِــی َعلِ ــا َو تَ ــکُر بَِه َّتِــی َوَجــَب َعَلیــِه الشُّ بِالنّْعَمــِة ال

1. مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، 372: 70.
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ــَه ــِر اآْلی َــی آِخ َّکــْم إِل ــکْرتُْم َلَِزیَدن َن َربُّکــْم لَئِنْ َش ــَأذَّ َــی َو إِْذ تَ ِ تََعال ــْوَل اهللَّ قَ
امــام ســجاد بعضــی از اوالد خــود را وصیــت فرمود: ای پســرم، نســبت 
بــه کســی کــه بــه تــو انعــام فرمــوده، شــکر بجــا آور، و کســی را کــه از تــو 
تشــکر نمایــد، انعــام کــن، زیــرا هــرگاه شــکر نعمــت کنــی زایــل نگــردد، 
و هــرگاه کفــران نعمــت نمایــی، از دســت تــو مــی رود و کســی کــه شــکر 
خــدا را به جــا بیــاورد خداونــد بــه ســبب آن شــکر نعمتــی کــه بــرای خــود 
ــه او می دهــد کــه ســعادتمندش  ــز می بایســت شــکر نمــود ب آن نعمــت نی
ــْم...« را  ــکْرتُْم َلَزِیَدنَّک ــْم لَئِنْ َش ُّک َن َرب ــَأذَّ ــه »إِْذ تَ ــام آی ــد و ســپس ام می کن

تــاوت کردنــد.
نمونه 2: حب دنیا و آثار آن

مرحوم کلینی در روایتی با سند معتبر آورده است:
ــٍد  ــِن ُمَحمَّ ــِم بْ ــِن الَْقاِس ــانِی َع ــٍد الَْقاَس ــِن ُمَحمَّ ــی بْ ــْن َعلِ ــِه َع ــْن أَبِی ــی َع  َعلِ
ــاٍم َعــْن َمْعَمــِر بـْـِن  اِق بـْـِن َهمَّ زَّ َعــْن ُســَلیَماَن بـْـِن َداُوَد الِْمْنَقــِری َعــْن َعْبــِد الــرَّ
ــُن  ــی بْ ــئَِل َعلِ ــاَل ُس ــَهاٍب قَ ــِن ِش ــلِِم بْ ــِن ُمْس ــِد بْ ــِری ُمَحمَّ ْه ــِن الزُّ ــٍد َع َراِش
ــا  نْی ــبُّ الدُّ ــک ُح ِ ــل ... َذل ِ عزوج ــَد اهللَّ ــُل ِعْن ــاِل أَْفَض ــیِن أَی اْلَْعَم الُْحَس

ــٍة.1 َ ــا َمْلُعون ــاَلٍغ َو ُدنْی َ ــا ب ــاَءاِن ُدنْی ــا ُدنْی نْی ــٍة َو الدُّ َرْأُس كّل َخِطیئَ
ــدا  ــزد خ ــال ن ــل اعم ــیدند: »افض ــین پرس ــن الحس ــی ب ــام عل از ام
ــولش  ــد و رس ــت خداون ــد از معرف ــی بع ــچ عمل ــود: »هی ــت؟« فرم چیس
افضــل از بغــض بــه دنیــا نیســت!« ســپس افــزود: »بــرای آن )بغــض دنیــا( 
انــواع بســیار وجــود دارد، و بــرای معاصــی نیــز انــواع زیــادی وجــود دارد، 
اولیــن چیــزی کــه بــا آن معصیــت خــدا صــورت گرفــت، معصیــت ابلیــس 
ــا کــرد و تکبــر ورزیــد و از کافــران شــد. ســپس  در آن زمــان بــود کــه اب
حــرص بــود کــه سرچشــمه معصیــت )و تــرک اولــی( آدم و حــوا گشــت، 
ــت  ــای بهش ــر ج ــود: »از ه ــا فرم ــه آن ه ــال ب ــد متع ــه خداون ــان ک آن زم
ــه  ــوع( نشــوید ک ــن درخــت )ممن ــک ای ــی نزدی ــد، ول ــد بخوری می خواهی
از ســتمکاران خواهیــد بــود« ولــی آن هــا بــه ســراغ چیــزی رفتنــد کــه بــه 
ــی  ــت باق ــا روز قیام ــا ت ــدان آن ه ــرای فرزن ــن ب ــتند! و همی ــاز نداش آن نی
مانــد، زیــرا غالــب چیزهایــی را کــه انســان می طلبــد بــه آن نیــازی نــدارد 

1. كلینی، اصول كافی،130،: 2 و 316.
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ــا و  ــاه اســت هوس ه ــاه نیســتند، آنچــه منشــأ گن ــًا منشــأ گن ــا غالب )نیازه
امــور زائــد بــر نیــاز اســت( ســپس حســد بــود کــه سرچشــمه گنــاه فرزنــد 
آدم شــد، نســبت بــه بــرادرش حســد ورزیــد و او را بــه قتــل رســاند و از 
ــان، حــب دنیــا، حــب ریاســت، حــب راحتــی، حــب  شــعب آن حــب زن
ــد  ــروت اســت، این هــا هفــت خصلت ان ــری، و حــب ث ســخن، حــب برت
کــه همگــی در حــب دنیــا جمع انــد، و لــذا پیامبــران و دانشــمندان بعــد از 
آگاهــی بــر ایــن حقیقــت گفته انــد: حــب دنیــا منشــأ تمــام گناهــان اســت. 
دنیــا دو قســم اســت، دنیــای بــاغ )یعنــی بــه مقــدار ضــرورت زندگــی، یــا 
بــه معنــای وســیله رســیدن بــه آخــرت( و دنیــای ملعــون )یعنــی دنیــای کــه 

هــدف غایــی در ایــن عالــم قــرار گرفتــه شــده اســت(«.
3-4- حوزه آیات االحکام

ــتقیم و  ــه صــورت مس ــند1 و ب ــرعی باش ــکام ش ــده اح ــه در بردارن ــی ک آیات
ــات  ــه آی ــد، ب ــرار گیرن ــرعی ق ــم ش ــتنباط حک ــتای اس ــتقیم2 در راس ــا غیرمس ی

نام گــذاری شــده اند. االحــکام 
نمونه: »حق معلوم« چیست؟

کلینی در حدیثی با سند نقل می کند:
ــِن  ْحَم ــِد الرَّ ــْن َعْب ــوٍب َع ــِن َمْحبُ ــِن بْ ــِن الَْحَس ــٍد َع ــِن ُمَحمَّ ــَد بْ ــْن أَْحَم َع
ــا  َ ــِمْعُت أَب ــاَل َس ــاِری قَ ــِن اْلَنَْص ْحَم ــِد الرَّ ــِن َعْب ــِم بْ ــِن الَْقاِس ــاِج َع ــِن الَْحجَّ بْ
َجْعَفــٍر یُقــوُل: إِنَّ َرُجــاًل َجــاَء إِلـَـی أَبـِـی َعلِــی بـْـِن الُْحَســیِن فََقــاَل لـَـُه: 
ــائِِل  َِّذیــَن فِــی أَْموالِِهــْم َحــقٌّ َمْعُلــوٌم. لِلسَّ ِ عزوجــل »َو ال أَْخبِْرنـِـی َعــْن قَــْوِل اهللَّ

ــااَلتِِه«3 ــُل ِرَس ــُث یْجَع ــُم َحی ُ یْعَل ــوُم...«اهللَّ ــقُّ الَْمْعُل ــَذا الَْح ــا َه ــُروِم« َم َو الَْمْح
بــن  علــی  پــدرم  خدمــت  مــردی  می فرمایــد:   صــادق امــام 
ــاد  ــد ـ عزوجــل ـ ی ــه خداون ــی ک ــن حق ــت: »ای ــد و گف الحســین آم
 ،ــق مذهــب اهل بیــت ــه مطاب ــگ فق ــر نظــر شــاهرودی، ســیدمحمود، فرهن ــران زی ــی از پژوهش گ 1. جمع

ج 1، ص 153.
ــا  ــول آن ه ــن مدل ــتند، لک ــرعی نیس ــم ش ــان حک ــام بی ــی در مق ــد، یعن ــی دارن ــی خف ــت فقه ــه ظرفی ــی ك آیات

ــند. ــذار باش ــرعی تأثیرگ ــی ش ــن حکم ــف و تعیی ــد در كش ــتقیم می توان ــورت غیرمس به ص
2. آیاتــی كــه ظرفیــت فقهــی خفــی دارنــد، یعنــی در مقــام بیــان حکــم شــرعی نیســتند، لکــن مدلــول آن هــا بــه 

صــورت غیرمســتقیم می توانــد در كشــف و تعییــن حکمــی شــرعی تأثیرگــذار باشــند.
3. كلینی، اصول كافی، ج 3، ص 500.
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ــن  ــی معی ــان حق ــوال آن ــه در ام ــزاران ک ــر نمازگ ــد: »مگ ــرده و می گوی ک
بــرای ســائان و محرومــان اســت«. چــه حقــی اســت؟« پــدرم علــی بــن 
الحســین بــه او گفــت: »ایــن حــّق معلــوم، یــک حــّق اســتحبابی اســت 
ــه  ــوط ب ــن حــق، مرب ــد. ای ــال خــود جــدا می کن ــه انســان شــخصًا از م ک
زکات و صدقــه مفــروض نیســت کــه میــزان آن بــا کتــاب و ســنّت تعییــن 
ــه از زکات  ــی اســت ک ــه حق ــه گون ــن چ ــس ای ــت: پ ــرد گف ــود. آن م ش
ــن الحســین گفــت:  ــی ب ــدرم عل ــات محســوب نمی شــود؟« پ و صدق
»ایــن یــک اقــدام افتخــاری اســت کــه انســان بــه مقیــاس ثــروت خــود، کم 
ــن حــق، در چــه  ــرد پرســید: مصــرف ای ــاد، متعهــد می شــود. آن م ــا زی ی
راهــی اســت؟« پــدرم علــی بــن الحســین گفــت: »صله رحــم، پذیرایــی 
از مهمــان ناخوانــده، برداشــتن بــار تــاوان و غرامــت از دوش مــردم ناتــوان، 
ــای  ــا و پیش آمده ــع گرفتاری ه ــی و رف ــرادران دین ــال ب ــه ح ــیدگی ب رس
ــالت را در  ــام رس ــه مق ــد ک ــوب می دان ــدا خ ــت: خ ــرد گف ــوار. آن م ناگ

ــرار دهــد.« ــواده ق کــدام خان

نتیجه
ــل  ــوارد ذی ــب م ــده اســت، در قال ــه دســت آم ــه ب ــن مقال ــه از ای نتایجــی ک

عرضــه می شــود:
1. دوران امــام ســجاد بــه ســبب تقــارن بــا امویــان و زبیریــان، عرصــه بــر 
امــام بســیار تنــگ شــده بــود و عاملــی بــرای ســلب جایــگاه اجتماعــی امــام 

شــد. لــذا امــام بــه ســمت مرجعیــت فرهنگــی و علمــی گرایــش یافــت.
2. از مهم ترین ابعاد زندگی علمی امام، بعد قرآنی بود.

ــراد  ــامل اف ــیری ش ــات تفس ــوع روای ــجاد در موض ــام س ــان ام 3. روای
برجســته از جملــه ابوخالــد کابلــی، ســعید بــن مســیب و ابوحمــزه ثمالــی و 

دیگــران می باشــند.
ــان  ــی و بی ــل ایضــاح مفهوم ــی مث ــای گوناگون ــام ســجاد از روش ه 4. ام

ــرده اســت. ــتفاده ک ــرآن اس ــن ق ــیر و تبیی ــات در تفس ــی آی ــای درون الیه ه
5. از امــام ســجاد روایــات تفســیری تأثیرگــذاری در حوزه هــای اعتقــادی، 

آیــات القصــص، آیــات االخــاق و آیــات االحــکام وجــود دارد.
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بررسی آثار و فعالیت های روایی و تفسیری شاگردان امام سجاد
مجتبی محمدی مزرعه�شاهی1
حسین علی اکبرخانی2

چکیده
فعالیت هــای  مهم تریــن  از  یکــی  برجســته،  شــاگردان   تربیــت 
ــغ  ــود. تبلی ــالم ب ــن اس ــن مبی ــداف دی ــبرد اه ــجاد در پیش امام س
ــهرهای  ــا در ش ــتعد دارد ت ــاگردان مس ــت ش ــه تربی ــاز ب ــیع، نی وس
مختلــف، مطالــب را بــه دیگــران برســانند. امــام ســجاد علی رغــم 
دوران خفقــان شــدید، توانســت تعــداد زیــادی شــاگرد تربیــت کنــد. 
اصحــاب و راویــان امــام ســجاد نقــش بزرگــی در اخــذ و انتقــال 
اخبــار و روایــات امــام ســجاد و حتــی دیگــر ائمــه داشــته اند. در 
زمینــه تفســیر نیــز بایــد گفــت کــه آن هــا صاحــب کتــب تفســیری 
بودنــد؛ ایــن کتــب دارای روایــات تفســیری بســیاری اســت و هرکــدام 
ــیری در  ــب تفس ــرای کت ــری ب ــق و معتب ــع موث ــات منب ــن روای از ای

ــد.  ــدی ش ــای بع قرن ه
ــای  ــه آثــار و فعالیت ه ــن ب ــش، پرداخت ــن پژوه هــدف مــا در ای
شــاگردان امــام، اعــم از تفســیری و روایــی می باشــد؛ بــا ایــن توضیــح 
کــه بــا وجــود روایــات مختلفــی کــه از تعــداد شــاگردان و اصحــاب 
ــی از  ــر کلیات ــد از ذک ــت، بع ــیده اس ــا رس ــه م ــجاد ب ــام س ام
فعالیت هــای امــام در تربیــت شــاگردان برجســته، بــه بررســی 
ــار  ــته اند و آث ــه ای برجس ــه به گون ــاگردان حضــرت ک ــدادی از ش تع

 1. دكتــرای زبــان و ادبیــات عــرب و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم و معــارف قــرآن كریــم، دانشــکده 
علــوم قرآنــی میبــد.

 2. دانشجوی کارشناسی ارشد، الهیات و معارف اسامی علوم قرآن و حدیث.، دانشگاه فردوسی مشهد.
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و فعالیت هایــی در زمینــه علــوم اســالمی بــه خصــوص علــوم قــرآن و 
حدیــث بــه جــای گذاشــته اند می پردازیــم. در پایــان بایــد ایــن نکتــه 
را متذکــر شــد کــه ایــن اشــخاص عــالوه بــر کتــب تفســیری و روایــی، 
ــا از  ــورد آن ه ــد کــه بحــث در م ــب دیگــری بودن ــار و کت دارای آث

عهــده ایــن مقالــه خــارج اســت.
واژگان کلیدی:  امام سجاد، شاگردان، آثار، فعالیت ها.

مقدمه
مکتــب انسان ســاز امــام ســجاد و توجــه ویــژه بــه تربیــت شــاگردان یکــی 
از ویژگی هــای بــارز در عصــر ایشــان اســت، پــس از این کــه امــام حســین بــه 
شــهادت رســیدند، خفقــان شــدیدی بــر جامعــه حاکــم گشــت. به گونــه ای کــه 
ــه صــورت مخفــی  ــن الحســین، امامــت را ب ــی ب مســعودی می نویســد: »عل
و بــا تقیــه شــدید و در زمانــی دشــوار عهــده دار گردیــد«. بــه ایــن جهــت امــام 
ــح  ــنگری و توضی ــا روش ــد ب ــه بتوانن ــارد ک ــت انســان هایی همــت گم ــه تربی ب
 معــارف الهــی مســیر اســام راســتین و تشــیع را همــوار ســازند. امــام ســجاد
در یکــی از دوران دشــوار، امامــت امــت را بــر عهــده داشــت امــا انبوه مشــکات 
ــن  ــداهلل ب ــه عب ــه در فتن و دشــواری ها و نابه�ســامانی های اجتماعــی- سیاســی ک
ــه  ــه ب ــن عقب ــز هجــوم مســلم ب ــر بنی هاشــم و نی ــر و ســختگیری های وی ب زبی
مدینــه و همچنیــن حکومــت بیست ســاله حجــاج بــن یوســف ثقفــی بــر کوفــه 
ــم  ــت و تعلی ــی از تربی ــور کل ــه ط ــام ب ــا ام ــد ت ــبب نش ــک س رخ داد، هیچ ی
شــاگردان بازمانــد و روح تشــنه امــت را از معــارف نــاب الهــی خویــش محــروم 
ســازد! امــام در همــان شــرایط بحرانــی شــاگردانی را پروریــد کــه بــا توجــه بــه 

شــرایط آن حضــرت، شمارشــان انــدک نیســت.1 
در ایــن شــرایط ،حضــرت امــام زین العابدیــن نهضــت فرهنگــی عظیــم 
شــیعه را پایه گــذاری می نمایــد و میــراث علمــی و اخاقــی پدرانــش را 
ــم  ــازد. ه ــم می س ــداوم آن را فراه ــه ت ــو، زمین ــن نح ــه بهتری ــوده، ب ــظ نم حف

 1. نیایشگران، 1373، ص 200.
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باقیمانــدگان از شــاگردان و صحابــه حضــرت رســول و امیرالمؤمنیــن را 
ــت و  ــودی معرف ــد و از ناب ــیدگی می کن ــان رس ــه آن ــه و ب تحــت پوشــش گرفت
آموزه هــای مذهبــی و الهــی آنــان جلوگیــری بــه عمــل مــی آورد و هــم شــاگردان 
جــوان دیگــری را جــذب نمــوده و بــه تعلیــم و تربیــت آن هــا مشــغول می شــود 
ــه حــد ســلمان و  ــه ب ــد ک ــدا می کنن ــاء پی ــان ارتق ــه بعضــی آن چن ــه ای ک به گون

ــوند.  ــل می ش ــان واص لقم
در پرتــو ایــن تــاش بــزرگ، فقهــا و مفســران و اندیشــمندان برجســته دیگــر 
ــی بکــر، ســعید  ــن اب ــر: قاســم بــن محمــد ب ــه جامعــه عرضــه می شــوند؛ نظی ب
ــن  ــل تــاش خســتگی ناپذیر ای ــن همــه دلی ــب. ای ــن تغل ــان ب ــن مســیب و اب ب
امــام همــام در انجــام مســئولیت خطیــر امامــت می باشــد کــه در دو بعــد تعلیــم 
و تربیــت بــه منصــه ظهــور رســیده اســت. بــه هــر حــال ایــن فــراز از زندگــی 
حضــرت علــی بــن الحســین یعنــی تربیــت شــاگردان برجســته توســط ایشــان از 
اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و می طلبــد پیرامــون آن بــه تحقیــق و بررســی 

نشســت.1

1� تربیت شاگردان برجسته
یکــی از مناصــب بســیار مهــم انبیــاء و جانشــینان آن هــا پــس از مســأله ابــاغ 
ــا  ــر اســاس ارزش ه ــت انســان ها ب ــه، تربی ــه جامع ــی ب ــتورات اله ــم دس و تعلی
و معــارف الهــی اســت. امــام ســجاد بــر اســاس آنچــه در قســمت رهبــری 
فکــری جامعــه کــه توســط ایشــان تبییــن گردیــد، عــاوه بــر ارائــه مجموعه هــای 
گســترده و جامــع از معــارف الهــی اســام، بــا همــه تضییقــات و مزاحمت هایــی 
ــدد و  ــاگردان متع ــد، ش ــه بودن ــا آن مواج ــوی ب ــار ام ــام جب ــب نظ ــه از جان ک
ــان  ــا آن ــد ت ــت نموده ان ــوم اســامی تربی ــف عل برجســته ای در زمینه هــای مختل
عــاوه بــر اینکــه خــود نمونه هــای عینــی »معرفــت«، »تربیــت« و »تهذیــب« در 
مکتــب اســام و والیــت هســتند، حامــان امیــن و صــادق معــارف اســامی بــه 

 1. دعایی، اسوه كامل، ص 163.
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ســایر انســان ها و نســل های آینــده نیــز باشــند.1 دســت پروردگان حضــرت علــی 
بــن الحســین کــه تعدادشــان انــدک نیســت، هرکــدام ســتارگان درخشــان و 
ــوی  ــب از س ــاق و تهذی ــو و اخ ــت از یک س ــم و معرف ــمان عل ــروغ آس پرف
دیگــر می باشــند کــه بررســی زندگــی آنــان و شــناخت معلومــات و مجاهــدات 
آنــان، انســان را بــه تحیــر واداشــته و نســبت بــه معلــم ســرافراز آنــان، مبهــوت 
و شــگفت زده می شــود. در شــرایطی کــه بــر اســاس آنچــه ابوعمــر نهــدی نقــل 
می کنــد کــه خــودم از حضــرت علــی بــن الحســین شــنیدم کــه می فرمــود: 
»در تمــام مکــه و مدینــه بیســت مــرد کــه مــا را دوســت بدارنــد وجــود نــدارد«.2 

2� تعداد شاگردان امام سجاد
شــاگردان و اصحــاب حضــرت امــام زین العابدیــن بــه طبقه هــای 
ــا در  ــداد آن ه ــام و تع ــی ن ــورت کل ــه ص ــی ب ــوند ول ــیم می ش ــی تقس مختلف
کتــب رجــال و حدیــث ذکــر شــده اســت. بعضــی از علمــای بــزرگ ماننــد شــیخ 
ــی،  ــد کابل ــد: ابوخال ــام برده ان ــر از شــاگردان حضــرت را ن ــج نف ــط پن ــد فق مفی
سعیدبن�المســیب�المخزومی، حکیم�بن�جبیــر، ُمْطَعــم )محمــد بــن جبیــر بــن 
ــج  ــر پن ــه ذک ــا ب ــد تنه ــیخ مفی ــه ش ــن ک ــت ای ــل. عل ــم(، یحیی�بن�امّ�الطوی مطع
تــن از شــاگردان امــام ســجاد اکتفــا کــرده اســت، چه بســا روایتــی باشــد کــه 
فضــل بــن شــاذان نقــل کــرده اشــت. او می گویــد: »در نخســتین مراحــل امامــت 
امــام علــی بــن الحســین اولیــن اصحــاب آن حضــرت تنهــا پنــج نفــر بودنــد: 
یحیی�بن�امّ�طویــل،  محمدبن�جبیربن�ُمطعــم،  سعیدبن�المســیب،  ســعیدبن�جبیر، 
ــه در  ــی ک ــوده اســت. فرق ــر ب ــش کنْک ــام او وردان و لقب ــه ن ــی ک ــد کابل ابوخال
عبــارت مفیــد بــا عبــارت فضــل بــن شــاذان مشــهود می باشــد ایــن اســت کــه 
ــت و  ــده اس ــر آم ــام حکیم�بن�جبی ــعید�بن�جبیر ن ــای س ــه ج ــد ب ــارت مفی در عب

ــد.3 ــام ســجاد بوده ان ــر دو از اصحــاب ام ــه ه البت

 1. همان، ص 162.
 2. مجلسی، بحاراالنوار، ج 46، ص 143.

 3. نیایشگران، 1373، ص 204.
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ــام  ــاب ام ــر از اصح ــه نف ــادق س ــام ص ــه ام ــت ک ــده اس ــی آم در روایت
ــرت  ــاب آن حض ــان اصح ــره در می ــناترین چه ــن و آش ــجاد را مبرزتری س
دانســته اند: ابوخالــد کابلــی؛ یحیی�بــن�اّم الطویــل و جبیر�بن�ُمطَعــم.1 از ایــن 
 ــن علــی روایــت چنیــن برداشــت می شــود کــه پــس از شــهادت حســین ب
امــر امامــت علــی بــن الحســین بــر بســیاری از شــیعیان مخفــی بــوده، و بحــران 
ــه نخســت  ــه در مرحل ــه ای ک ــر ایشــان مســتولی گشــته اســت. به گون فکــری ب
ــه  ــران ب ــج، دیگ ــه تدری ــد و ب ــام بوده ان ــت ام ــق معرف ــگام طری ــر پیش ــه نف س

ــته اند.2 آن هــا پیوس
در روایتــی دیگــر از امــام موســی بــن جعفــر چنیــن نقــل شــده اســت: 
ــرا  ــه را ف ــاب ائم ــک اصح ــادی یکای ــود، من ــا ش ــت برپ ــه قیام ــی ک »هنگام
ــن  ــی ب ــاران و اصحــاب عل ــد ی ــدا می دهــد: کجاین ــا آنجــا کــه ن ــد... ت می خوان
الحســین! پــس در پاســخ او جبیر�بن�ُمْطَعــم، یحیی�بن�امّ�الطویــل، ابو�خالــد 

می ایســتند.3  سعید�بن�مســیب  و  کابلــی 
ــی خــود تعــداد اصحــاب  ــی شــیخ طوســی در یکــی از کتاب هــای رجال ول
ــد.  ــر می دان ــاد نف ــش از یک صــد و هفت ــجاد را بی ــاگردان حضــرت س و ش
ــاب  ــه اصح ــر ب ــی، ناظ ــده قبل ــر ش ــات ذک ــوال و روای ــه اق ــت ک ــن اس روش
خــاص و ویــژه حضــرت ســجاد می باشــد. شــیخ طوســی تمــام کســانی کــه 
ــرده اســت،  ــام ب ــد را اســتقصاء نمــوده و ن ــتفاده برده ان از محضــر حضــرت اس
گرچــه از صحابــه پیامبــر باشــند. و یــا حتــی خــود، امــام باشــند ماننــد امــام 
باقــر و امــام صــادق. طبیعــی اســت تمــام ایــن افــراد و شــخصیت ها در یــک 
 ــن ــرت زین العابدی ــا از حض ــدی آن ه ــزان بهره من ــند و می ــطح نمی باش س
ــم  ــرت متنع ــارف حض ــترده مع ــان گس ــه از خ ــا هم ــت. ام ــوده اس ــان نب یکس

ــد.4  ــره برده ان ــوار، به ــات آن بزرگ ــوم و معنوی ــار عل ــده اند و از بح ش

 1. مجلسی، بحاراالنوار، ج 46، ص 144، ح 29.
 2. دعایی، اسوه كامل، ص 163.

 3. مجلسی، بحاراالنوار، ج 46، ص 144، ح 28.
 4. دعایی، اسوه كامل، ص 164.
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3� طبقه بندی اصحاب و شاگردان امام سجاد
ــای  ــین را از زاویه ه ــن الحس ــی ب ــرت عل ــاگردان حض ــاب و ش اصح

مختلفــی می تــوان تقســیم و طبقه بنــدی نمــود: 
 الــف( اصحــاب و شــاگردانی کــه قبــًا حیــات حضــرت رســول اهلل و یــا 
امیرالمؤمنیــن و همچنیــن امــام حســن و امــام حســین را درک کــرده 
بودنــد و بعضــی از آن هــا جــزء صحابــی حضــرت پیامبــر محســوب می شــدند 
ــرفیاب  ــز ش ــن نی ــه محضــر حضــرت زین العابدی ــد ب ــه بودن ــق یافت و توفی
ــد  ــراد عبارت ان ــن اف ــی از ای ــد. برخ ــره ببرن ــز به ــوار نی ــوند و از آن بزرگ ش
ــه حضــرت  ــی )از صحاب ــه کنان ــن واثل ــر ب ــداهلل انصــاری، عام ــن عب ــر ب از: جاب
پیامبــر رشــید هجــری، ســلیم بــن قیــس هالــی، صهیــب ابوحکیــم صیرفــی، 
 ــن ــرت امیرالمؤمنی ــاب حض ــواص اصح ــه از خ ــد ک ــی الجع ــن اب ــالم ب س

بوده انــد.
ــجاد را درک  ــرت س ــل از حض ــان قب ــر امام ــه محض ــاگردانی ک  ب( ش
ــامی  ــارف اس ــه مع ــرت ب ــری حض ــت و رهب ــا امام ــا ب ــد و تنه ــرده بودن نک
راه یافتــه و بعضــی از آن هــا موفــق بــه شــرفیابی محضــر امامــان بعــد از حضــرت 
ــام  ــی در ای ــد. و حت ــر برده ان ــیار واف ــای بس ــز بهره ه ــان نی ــده و از آن ــز ش نی
ــزه  ــد از: ابوحم ــروه عبارت ان ــن گ ــی از ای ــیده اند. بعض ــان درخش ــت آن امام
ثمالــی، ابــان بــن تغلــب، قاســم بــن محمــد بــن ابــی بکــر، طــاووس بــن کیســان، 
ــن  ــان ب ــد اب ــه جامعیــت شــهرت داشــته اند مانن ــی؛ کســانی کــه ب ــد کابل ابوخال
ــنت در  ــل س ــای اه ــی از علم ــی و بعض ــاب نجاش ــول جن ــر ق ــه بناب ــب ک تغل
ــر دیگــران  ــث، ادب و لغــت ب ــه، حدی ــرآن، فق ــه ق ــش از جمل ــون دان ــه فن هم
ــعید  ــد س ــته اند مانن ــهرت داش ــه ش ــوان فقی ــه عن ــه ب ــرادی ک ــد؛ اف ــر بوده ان برت
بــن مســیب، قاســم بــن محمــد بــن ابــی بکــر، عبــداهلل بــن شــبر؛ افــرادی کــه 
بــه عنــوان مفســر و صاحــب تفســیر مشــهور بوده انــد، ماننــد ابوحمــزه ثمالــی، 
حســین بــن علــی بــن الحســین )فرزنــد حضــرت ســجاد( بایــد توجــه داشــت 
ــودن از  ــره ب ــای بی به ــه معن ــی ب ــته علم ــک رش ــراد در ی ــن اف ــهرت ای ــه ش ک
ســایر رشــته ها نیســت، مثــًا جنــاب ابوحمــزه ثمالــی در معــارف و حدیــث نیــز 
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از حضــرت ســجاد بهره هــا بــرده اســت. ولــی همــه کســانی کــه در مکتــب 
ــار  ــتفاده های سرش ــکام اس ــه و اح ــه فق ــده اند در زمین ــت ش ــارم تربی ــام چه ام
برده انــد و خــود حضــرت بــه عنــوان برجســته ترین فقیــه عصــر خــود شــهرت 
ــر  ــود ه ــور نم ــد تص ــه نبای ــر اینک ــم دیگ ــیار مه ــه بس ــته اند. و نکت ــام داش ع
 فــردی کــه اســم او در لیســت راویــان یــا شــاگردان حضــرت زین العابدیــن
ــون  ــوده اســت.1 اکن ــدون گرایش هــای انحرافــی ب ــح و ب ــًا فــرد صال آمــده لزوم

ــم: ــخاص می پردازی ــن اش ــک ای ــی یکای ــه بررس ب
3-1- ابان بن تغلب
3-1-1- زندگی نامه

ــری، یکــی از پیشــگامان  ــری جری ــاح بَک ــن ری ــب ب ــن تغل ــان ب ابوســعید اَب
تفســیر و آشــنا بــا علــوم قرآنــی در قــرن دوم هجــری می باشــد. بعضــی از مآخــذ، 
کنیــه او را ابوامیمــه و ابوســعد و ابــن ســعید نیــز گفته انــد. نســبت جریــری بــه 
ســبب اینســت کــه او از موالــی بنــی جریــر بــن عبــاده اســت و نســبت بکــری به 
ایــن خاطــر اســت کــه نســب او بــه بکــر بــن وائــل جــد بــزرگ ایــن خانــدان 
ــاح(  ــاِح )ری ــِن رِی ــِب بْ ــِن تَْغَل ــاِن بْ َ ــن اســت: أَب ــل او چنی می رســد. نســب کام
ــِن  ــِة بْ ــِن َضبِیَع ــاَدةِ بْ ــِن ِعبَ ــِر بْ ــی َجِری ِ ــی بَن َ ــِری، َمول ــِری الَْجِری ــعِیِد الْبَک أَبُوَس
ِــْل. از  ــِن َوائ ــِر بْ ــِن بَک ــی بْ ِ ــِن َعل ــِب بْ ــِن َصْع ــِة بْ ــِن َعکاَش ــِة بْ ِ ــِن ثَْعَلب ْ ــِس ب َقی
تاریــخ دقیــق تولــد و زادگاهــش اطاعــی نداریــم ولــی از آن جــا کــه بــه کوفــی 
ــا آمــده و بیشــتر ســال های عمــرش  ــه دنی ــه ب ملقــب اســت احتمــاالً او در کوف

را آنجــا گذرانــده اســت.2
 وی در میــان شــاگردان و اصحــاب امــام ســجاد از جملــه درخشــان ترین 
ــال در  ــای رج ــر علم ــد. و از نظ ــمار می آی ــه ش ــی ب ــی و فقه ــای علم چهره ه
ــن اســت  ــب ای ــن تغل ــان ب ــای اب ــرار دارد. از ویژگی ه ــت ق ــت و امان اوج وثاق
کــه عــاوه بــر اندیشــمندان امامیــه، بســیاری از علمــای اهــل ســنت او را موثــق 
و روایــات او را مــورد اطمینــان و اعتمــاد دانســته اند بــا اینکــه بــه شــیعه بــودن 

 1. همان، ص 165.
 2. شیخ امجد الجنابی، من رواة الحدیث، زندگی نامه ابان بن تغلب.
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او و حتــی پایبنــدی شــدید وی بــه مبانــی شــیعی اقــرار کرده انــد. شــیخ طوســی 
ــان،  ــورد اطمین ــخصیتی م ــب ش ــن تغل ــان ب ــد: »اب ــت می نویس )ره( در الفهرس
جلیل القــدر و دارای جایگاهــی بــزرگ در میــان اصحــاب ماســت، او علــی بــن 
الحســین، محمــد بــن علــی و جعفــر بــن محمــد را ماقات کــرده و از ایشــان 

بهــره علمــی بــرده اســت و از ایــن بزرگــواران روایــت کــرده اســت«.1
3-1-2- آثار و فعالیت ها

از امــام صــادق نیــز روایــت شــده اســت کــه بــه ابــان بــن تغلــب فرمــود: 
ــانی  ــه کس ــت دارم ک ــن دوس ــرا م ــن زی ــره ک ــه مناظ ــردم مدین ــا م ــان ب »ای اب
ماننــد تــو روایــت کننــده حدیــث مــن باشــند و از اصحــاب و یــاران مــن بشــمار 
َــاِن بـْـِن تَْغَلــِب َقــارِی، فقیــه و لغت شناســی  آینــد«.2 شــیخ طوســی می گویــد: »اَب
خردمنــد بــود؛ لغــات قبایــل عــرب را شــنیده بــود و از آنــان گــزارش می کــرد. 
او کتابــی دربــاره واژه هــای دشــوار قــرآن تألیــف کــرد و شــواهد آن را از اشــعار 
ــه خــود  ــان قرائتــی مخصــوص ب ــد: »اَب ــان داشــت«. همچنیــن می گوی عــرب بی
ــه محمــد بــن موســی بــن ابــی مریــم می رســد«.3  کــه  داشــت کــه اِســناد آن ب
گفتــه اســت: »مــن محضــر اَبــان بــن تغلــب را درک کــرده ام؛ هرگــز کســی را در 
ــت.  ــوار اس ــزه دش ــه هم ــظ ب ــد: تلف ــده ام. او می گوی ــر از او ندی ــت توانات قرائ
ــای  ــه نام ه ــاب ب ــه کت ــد: او س ــود و می گوی ــادآور می ش ــت او را ی ــپس قرائ س
فضائــل، صفیــن و تفســیر غریــب القــرآن دارد«. نجاشــی از حســین بــن ســعید بــن 
ــاره  ــب درب ــن تغل ــان ب ــدرم از اب ــت: »پ ــه می گف ــد ک ــل می کن ــم نق ــی جه اب
تفســیر آیــه )َمالـِـک یــْومِ الّْدیــِن(4 برایــم حدیــث نقــل کــرد؛ ســپس تمــام تفســیر 
ــزد  ــه خــود دارد کــه در ن ــی مخصــوص ب ــان قرائت ــد: اب ــه را آورده و می گوی آی

قــراء مشــهور اســت«.5 
ــان  ــد: اب ــائی گفته ان ــم و نس ــی، ابوحات ــد، یحی ــد: »احم ــر می گوی ــن حج اب

 1. نیایشگران، 1373، ص 219.
 2. طوسی، اختیار معرفة الرجال، ص331، حدیث ش 604.

 3. شیخ طوسی، فهرست، ص 6 و 7.
 4. سوره فاتحه، آیه 4.

 5. معرفت، 1379، ص 336.
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ــه  ــه هم ــده ک ــای مان ــی برج ــد: از او روایات ــدی می گوی ــن ع ــت؛ و اب ــه اس ثق
ــق از او نقــل کــرده باشــد.  ــردی موث ــه ف ــه شــرط آن ک آن هــا درســت اســت؛ ب
ــت، در  ــیعه مذهب اس ــد ش ــت، هرچن ــات اس ــل روای ــت گویان در نق او از راس
نقــل روایــات، صالــح اســت و اشــکالی در کار او نیســت«. حافــظ شــمس الدین 
ــی نیکــو و  ــد: »او کتــاب معانــی القــرآن را تألیــف کــرد کــه کتاب داوودی می گوی
بــا دقــت اســت و کتابــی دیگــر بــه نــام القرائــات دارد.1 ابــن ندیــم در الفهرســت 
پــس از نقــل کتــاب تفســیری ابــی الجــارود بــه تفســیر ابــان بــن تغلــب پرداختــه 
ــی  ــن معرف ــیری او را چنی ــای تفس ــر کتاب ه ــوردی دیگ ــپس در م ــت و س اس
ــه  ــن س ــز ای ــیر و ج ــاب التفس ــراءات، کت ــاب الق ــار، کت ــی الاخب ــد: معان می کن
ــواهد آن را از  ــه ش ــز دارد ک ــرآن نی ــام غریب الق ــه ن ــری ب ــاب دیگ ــاب، کت کت
اشــعار کهــن و قدیمــی عــرب آورده اســت و تألیــف او بســیار لطیــف اســت.2 

3-2- ابو خالد کابلی
3-2-1- زندگی نامه؛

از دیگــر شــاگردان برجســته مکتــب امــام ســجاد ابوخالــد کابلــی اســت 
کــه او را کنْکــر یــا َوردان نیــز یــاد کرده انــد. زادگاه ابوخالــد، کابــل مرکــز کشــور 
افغانســتان بــود و بدیــن ســبب کابلــی شــهرت یافــت. از تبــار نیــاکاِن ابوخالــد 
ــی  ــی در دســت نیســت، ول ــش اطــاع دقیق ــد و وفات ــخ تول ــز تاری ــی و نی کابل
ــان عمــر در  ــا پای ــن شــخصیت بزرگــوار ت ــات اســتفاده می شــود کــه ای از روای
ــی،  ــه خــاک ســپرده شــد. در کتــب رجال ــه ب ــد و در مدین ــام مان محضــر ام
ــی آنچــه  ــه چشــم می خــورد؛ ول ــاف بســیار ب ــاب وی، اخت ــام و الق ــاره ن درب
قطعــی می نمایــد، ایــن اســت کــه نامــش وردان بــود، کنکــر لقــب داشــت و از 

ــرد. ــره می ب ــد به ــه ابوخال کنی
ــنیدنی  ــذاب و ش ــارم ج ــام چه ــا ام ــد ب ــدار ابوخال ــتین دی ــتان نخس داس
اســت. امــام محمدباقــر فرمــود: وقتــی کنکــر کابلــی بــه محضــر علــی بــن 
ــم وردان  ــت: »نام ــر گف ــود: »ای وردان!« کنک ــام فرم ــد، ام ــین وارد ش الحس

 1. همان، ص 338.
 2. ابن ندیم، الفهرست، ص451.
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نیســت!« امــام فرمــود: »مگــر مــادرت را راســت گو نمی دانــی؟ او یــک روز پــس 
از تولــد تــو را وردان نامیــد. وقتــی پــدرت آمــد، نامــت را کنکــر نهــاد.« ابوخالــد 
از شــنیدن حقایــق پنهــان زندگــی اش شــگفت زده شــد، بی درنــگ ایمــان آورد و 
ــای اهلل نیســت، شــریکی  ــی جــز ذات یکت ــه خدای گفــت: »شــهادت می دهــم ک
نــدارد؛ گواهــی می دهــم کــه محمــد بنــده و فرســتاده اوســت و تــو جانشــین 
اویــی. آری، چنیــن اســت، ایــن ماجــرا را مــادرم برایــم تعریــف کــرد و جــز او 

کســی از ایــن داســتان خبــر نــدارد«.1 
ــه  ــن حنفی ــت محمــد ب ــه نخســت در خدم ــه کســانی اســت ک  وی از جمل
ــه  ــن ک ــا ای ــت. ت ــاد داش ــه وی اعتق ــام ب ــوان ام ــه عن ــود و روزگار درازی ب ب
ــر و  ــت پیامب ــه حرمــت و منزل ــه آمــد و او را ب ــن حنفی ــزد محمــد ب روزی ن
امیرالمؤمنیــن ســوگند داد تــا حقیقــت را در امــر امامــت بــر او روشــن ســازد. 
محمــد بــن حنفیــه بــه ابوخالــد گفــت: »ســوگند بزرگــی را در برابــرم نهــادی. 
 بــدان کــه امــام و پیشــوای مــن و تــو و همــه مســلمانان علــی بــن الحســین
اســت«. از ایــن زمــان بــه بعــد ابوخالــد بــه جانــب علــی بــن الحســین آمــد، 
ــو  ــر، ت ــا ای کنْک ــود: »مرحب ــه او فرم ــجاد ب ــام س ــات ام ــتین ماق در نخس
تاکنــون نــزد مــا نمی آمــدی، چــه اتفاقــی افتــاده کــه اینجــا آمــدی؟« ابوخالــد بــا 
شــنیدن ایــن ســخن تواضــع کــرد و ســجده شــکر بــرای خداونــد بــه جــا آورد و 
گفــت: »خــدای را ســپاس کــه نمــردم و امامــم را شــناختم«. ابوخالــد پــس از این 
ــد و در  ــی مان ــن الحســین باق ــی ب ــت عل ــخ، روزگار درازی را در خدم تاری
زمــره یــاران ویــژه آن حضــرت درآمــد تــا جایــی کــه در روایتــی او از پیشــگامان 

اصحــاب شــناخته شــده اســت.2
3-2-2- آثار و فعالیت ها؛

او از اصحــاب و یــاران امــام علــی بــن الحســین و امــام باقــر می باشــد 
کــه عبدالحمیــد طایــی بســیار از او روایــت  کــرده اســت. بــه عنــوان نمونــه در 
تفســیر قمــی ذیــل قــول خداونــد تبارک وتعالــی در ســوره قصــص )ان اهلل فــرض 

 1. احمدی نژاد، 1377، ص 50.
 2. طوسی، اختیار معرفة الرجال، ص123، حدیث 194.
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علیــک القــرآن لــرادک الــی المعــاد( حدیثــی را از او روایــت کــرده اســت.1 
قَــاَل أبـُـْو َخالـِـِد الْکابُلِــی: َســِمْعُت َعلِــی بـْـِن الُْحِســیْن یُقــوُل: اِنَّ الْیُهــوُد اَِحبُّــواْ 
َعِزیــَراً َو قَالـُـْو فِیــِه َمــا قَالـُـو2 ...َحتَّــی یُقولـُـواْ فِینـَـا َمــا قَالـَـِت الْیُهــوُد فـِـی ُعَزیٍر، 

َو َمــا قَالـَـِت الْنََّصــاَری فـِـی ِعیَســی فاََلُهــْم ِمنَّــا َو اَل نَْحــُن ِمْنُهــْم. 
ــه  ــنیدم ک ــین ش ــن الحس ــی ب ــام عل ــد: از ام ــی گوی ــد کابل ابوخال
ــاره  ــه درب ــه حــدی ک ــر را دوســت می داشــتند ب ــان عزی ــود: یهودی می فرم
او گفتنــد آنچــه کــه ناگفتنــی بــود و مســیحیان دوســت می داشــتند 
ــق  ــا در ح ــیعیان م ــد از ش ــاره او گفتن ــه درب ــدی ک ــه ح ــی را ب عیس
مــا گفتنــد آنچــه را کــه ناگفتنــی بــود از آن ســخنانی کــه یهــود و نصــاری 

ــم.3 ــا از آن هایی ــه م ــتند و ن ــا هس ــان از م ــه آن ــس ن ــد پ می گفتن
3-3- ابوحمزه ثمالی

3-3-1- زندگی نامه؛
او ثابــت بــن ابــی صفیـّـه دینــار ثمالــی )ثمالــه نــام محلــه ای از کوفــه اســت( 
مشــهور بــه ابوحمــزه ثمالــی و ابــن ابــی صفیــه، راوی، محــدث و مفســر امامــی 
ــادق و  ــام ص ــر، ام ــام باق ــجاد، ام ــام س ــاب ام ــرن دوم و از اصح ق
امــام کاظــم اســت. ســال تولــد وی دقیقــًا معلــوم نیســت امــا بــا توجــه بــه 
ــد پیــش از  ــدی )متوفــی 82( روایــت نقــل کــرده اســت، بای این کــه از زاذان کِنْ
82 بــه دنیــا آمــده باشــد. ابوحمــزه اهــل کوفــه بــود.4 وی توفیــق دیــدار چهــار 
 از علــی بــن الحســین تــا امــام موســی بــن جعفــر تــن از ائمــه معصومیــن
را داشــته اســت. بــه طــوری کــه امــام جعفــر صــادق دربــاره او فرموده انــد: 
ــلمان  ــد س ــود مانن ــان خ ــی در زم ــزه ثمال ــِه«؛ »ابوحم ِ ــی َزَمان ِ ــِزه ف »َکاَن اَبُوَحْم
فارســی در زمــان خویــش بــوده اســت«.5 همچنیــن امــام رضــا نیــز بــه وی 

لقــب لقمــان زمــان را داده اســت.6 
 1. معجم رجال الحدیث،ج 14، ص 129-133 و ج 21، ص 141.

 2. معجم الرجال الحدیث، ج 14، ص 131-130.
 3. عقیقی بخشایشی، 1382، ص 250.

 4. یوسف بن عبد الرحمن بن مّزی، تهذیب الکمال فی اسماءالرجال، ج 4، ص 358.
 5. عقیقی بخشایشی، 1382، ص 251.

 6. طوسی، اختیار معرفة الرجال، ش 357.
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3-3-2- آثار و فعالیت ها؛
نجاشــی تحــت عنــوان »ثَابـِـِت بـْـِن اَبـِـی َصفِیـّـه«، او را بــه عنــوان »ثقــه« توصیــف 
ــت  ــز از او روای ــنت نی ــل س ــی آورد. اه ــر م ــی تعبی ــی و مول ــد و او را کوف می کن
ــق آن را  ــاب موث ــدادی از اصح ــه تع ــد ک ــیری می باش ــاب تفس ــد. او را کت کرده ان
خبــر داده انــد و از او روایــت کرده انــد. او جــز تفســیر قــرآن مجیــد، کتــاب النّــوادر 
و رســاله ألحقــوق را نیــز دارد کــه از امــام زین العابدیــن روایــت کــرده اســت.1 
دعــای ابوحمــزه ثمالــی بهتریــن یــادگار ایــن مــرد پــاک و عالــم و پارســا می باشــد 
کــه هنــوز پــس از گذشــت قرن هــا، آرام بخــش دل هــای مضطــرب و تســکین�آفرین 
دردمنــدان اســت.2 برخــی از رجالیــان عامــه او را بــه ســبب تشــیع قــدح کرده انــد، 
ــرده و  ــت ک ــرده و در المســتدرک از او روای ــق ک ــم نیشــابوری او را توثی ــی حاک ول
ســند آن را - طبــق نظــر بخــاری و مســلم- صحیــح دانســته اســت. حاکــم می گوید: 
»قدحــی جــز بــه دلیــل انتســاب او بــه تشــیع، دربــاره او گفتــه نشــده؛ در صورتــی 
کــه شــیخین )بخــاری و مســلم( از او روایــت دارنــد«. بــزرگان اهــل حدیــث )از اهل 
ســنت( بــه همیــن دلیــل، بــه قــدح رجالیــان ارجــی ننهــاده و از او بســیار روایــت 
کرده انــد؛ از جملــه تزمــذی، ابــن ماجــه، خطیــب بغــدادی، ابــن ابــی شــیبه، ابوجعفر 
طحــاوی3 گذشــته از عنایــت زیــادی کــه بــزرگان امامیه بــه ابوحمــزه و روایــات او- 
چــه در فقــه و چــه در تفســیر- دارنــد، تفســیر او یکــی از مراجع تفســیری به شــمار 
مــی رود کــه در تفســیر طبــری، مجمع البیــان و غیــره، از آن فــراوان آورده شــده اســت. 
اخیــراً اســتاد عبدالــرازق حرزالدیــن آن را جمــع آوری کــرده و بــه صــورت جداگانــه 
بــه شــیوه ای پســندیده و شــایان توجــه بــه چــاپ رســانده اســت.4 به هرحــال، همــه 
علمــای رجــال شــیعه، ابوحمــزه را در نهایــت وثاقــت دانســته اند و برخــی گفته انــد 
کــه وی در زمینــه تفســیر قــرآن، کتابــی ویــژه داشــته اســت و رســاله حقــوق امــام 

ســجاد نیــز از طریــق ابوحمــزه بــه دیگــران منتقــل شــده اســت.5 
 1. نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعه، ص 115.

 2. عقیقی بخشایشی، 1382، ص 252.
 3. معرفت، 1379، ص 418.

 4. همان، ص 419.
 5. مامقانی، تنقیح المقال فی علم الرجال، ص191-189.
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ــل  ــث مرس ــر، احادی ــور دیگ ــیر مأث ــاف تفاس ــزه، برخ ــیر ابوحم در تفس
ــن  ــته و ضم ــه داش ــزول توج ــباب ن ــه اس ــزه ب ــود. ابوحم ــده می ش ــری دی کمت
ــرآن اســتفاده  ــه ق ــرآن ب ــل اهــل بیــت، از شــیوه تفســیر ق ــه فضائ توجــه ب
کــرده و بــه اجتهــاد و قرائــت و لغــت و نحــو و نقــل آرای مختلــف در معنــای 

ــژه داشــته اســت.1  ــات اهتمــام وی آی
3-3-3- شاخص ترین آثار و تألیفات ابوحمزه ثمالی؛

 ایــن محــدث بلندپایــه و فقیــه نــام آور شــیعه، در طــول عمر بابرکــت خویش، 
ــه  ــیعی عرض ــارف ش ــتداران مع ــگ و دوس ــه فرهن ــه عرص ــددی را ب ــار متع آث
ــی و  ــیری و عرفان ــی، تفس ــات فقه ــیاری در موضوع ــث بس ــد. او احادی کرده ان
در زمینه هــای آداب معاشــرت، حقــوق، اقتصــاد اســامی، حــج، اصــول دیــن و 

غیــره را از ائمــه نقــل کــرده اســت.
شاخص ترین آثار وی عبارت است از:

1. تفســیر قــرآن کریــم: ابــن ندیــم در فهرســت خویــش از آن یــاد کــرده اســت. 
اخیــراً کتــاب بــه شــکلی زیبــا، توســط یکــی از محققیــن محتــرم بــه زیــور طبــع 

آراســته گشــته اســت.
2. کتــاب نــوادر: موضــوع آن حدیــث اســت و حســن بــن محبــوب آن را از 

ابوحمــزه نقــل کــرده اســت.
3. کتاب زهد.

4. رســاله حقــوق امــام زین العابدیــن کــه در کتاب هــای اَمالــی و مــن 
ــت. ــده اس ــه آم ــره الفقی لایحض

5. دعــای ابوحمــزه ثمالــی کــه دارای عبارت هــای عرفانــی و ملکوتــی و مــورد 
توجــه اهــل نظــر بــوده و شــرح های متعــددی بــر آن نوشــته شــده اســت.

6. سایر ادعیه و زیارات که زینت بخش صفحات کتب ادعیه می باشد.
ــات  ــنی، در موضوع ــیعه و س ــم ش ــع مه ــا و مناب ــزه در کتاب ه ــار ابوحم آث

ــود.2  ــده می ش ــون دی گوناگ
 1. ثابت بن دینار ابوحمزه ثمالی، تفسیرالقرآن الکریم، ج1، ص60 ـ 66.

 2. اجالل، ابوحمزه ثمالی كیست، سایت تبیان.

http://www.wikifeqh.ir/مرسل
http://www.wikifeqh.ir/اهل_بیت
http://www.wikifeqh.ir/اهل_بیت
http://www.wikifeqh.ir/قرائت
http://www.wikifeqh.ir/اجتهاد
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ب 3-4- سعید بن ُمَسیِّ
3-4-1- زندگی نامه؛

ــام داشــت و  ــی قریشــی ن ــی وهــب مخزوم ــن أب ــن مســیب ب ــعید ب وی س
ابومحمــد کنیــه اش بــود. در ســال دوم خافــت عمــر )16- ه.ق( متولــد شــد و 
ــه  ــن امی در ســال 94 هجــری وفــات نمــود. مــادرش ام ســعید دختــر حکیــم ب
ــام  ــه ن ســلمی و فرزندانــش محمــد، الیــاس، ســعید، ام�عمــرو، ام�عثمــان و فاخت
ــرت  ــته حض ــاران برجس ــه و از ی ــه مدین ــای هفتگان ــی از فقه ــتند. وی یک داش
علــی بــن الحســین بــود. ســعید بــن مســیب تــا پایــان عمــر پیــرو اهل بیــت 

ــد. عصمــت باقــی مان
ــه نوشــته مورخــان،  ــاف اســت. ب ــی اخت ــش اندک ــخ والدت و وفات در تاری
او در ســال 15 هجــری دیــده بــه جهــان گشــود و در ســال 94 یــا 95 هجــری 
ــرا  ــد؛ زی ــاء« می نامن ــنة الفقه ــت او را »س ــال رحل ــت. س ــات گف ــدرود حی ب
ــات  ــیعه وف ــته ش ــای برجس ــته و فقه ــان وارس ــیاری از عالم ــال بس ــن س در ای
ــن مســیب از شــمار پنــج حــواری امــام ســجاد می باشــد.  ــد.1 ســعید ب یافتن
از امتیــازات و افتخــارات او ایــن اســت کــه بــه وســیله امیرالمؤمنیــن رشــد 

ــود.2  ــه و تربیــت شــده ب یافت
3-4-2- آثار و فعالیت ها؛

ــه شــمار  ــا ب ــام ســجاد از فقه ــان اصحــاب ام ــن مســیب، در می ســعید ب
ــن  ــی ب ــدرم عل ــد: »از پ ــر می فرمای ــام باق ــی ام ــه در روایت ــد چنان ک می آم
ــه  ــردم ب ــه م ــیب از هم ــن مس ــعید ب ــود: س ــه می فرم ــنیدم ک ــین ش الحس
مســائل گذشــته آگاه تــر اســت و شــرایط زمانــش را بهتــر درک می کنــد«.3 علــت 
ــه  ــن باشــد ک ــان دانســته اند، شــاید ای ــه زم ــام ســجاد او را آگاه ب ــه ام این ک
ــرای  ــز آگاهــی داشــته و ب ــر فقــه اهــل ســنت نی ــه، ب ــر فقــه امامی وی عــاوه ب
اهــل ســنت بــر اســاس باورهــای خودشــان فتــوا مــی داد و ایــن نبــود مگــر بــه 

 1. احمدی نژاد، 1377، شماره 24.
 2. طوسی، اختیار معرفة الرجال، ص 115.

 3. همان، ص 119.
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خاطــر تقیــه و همیــن تقیــه بــود کــه در نهایــت شــر حجــاج را از او دور داشــت 
و مانــع کشــته شــدن او گردیــد.1 

ــخصیت او  ــاره ش ــب درب ــب التهذی ــاب تقری ــقانی، در کت ــر عس ــن حج اب
ــت و  ــدر اس ــای گران ق ــا و فقه ــی از علم ــیب یک ــن مس ــعید ب ــد: »س می نویس
ــدون  ــه ب ــی ک ــی روایات ــات مرســل او- یعن ــه روای ــد ک همــگان اتفاق نظــر دارن
ــه  ــل ب ــات مرس ــن روای ــت- صحیح تری ــرده اس ــر ک ــند ذک ــله س ــر سلس ذک

حســاب می آیــد«.2
عامــه مقــرم می نویســد: »علمــای ســنت دربــاره پارســایی و عبادت ســعیدبن 
مســیّب مبالغــه نموده انــد«. حتــی ابــن خّلــکان حکایــت کــرده اســت: »او پنجــاه 
ــد و اگرچــه در محبــت  ــا وضــوی نمــاز عشــاء می خوان ــح را ب ســال نمــاز صب
امــام ســجاد ثابــت بــوده و از جملــه معتقــدان بــه امامــت وی بــود. ولــی بــه 
تشــییع جنازه حضــرت حاضــر نشــد. و بــه مســجد پیغمبــر رفــت کــه در خلــوت 
دو رکعــت نمــاز بخوانــد؛ زیــرا از امــام چهــارم شــنیده بــود کــه خداونــد تعالــی 
بــه پیغمبــر فرمــوده هــر کــس بــه مــن ایمــان آورد و نبــوت تــو را تصدیــق 
ــه  ــدون توجــه ب ــوت ب ــاز در حــال خل ــت نم ــو دو رکع ــد و در مســجد ت نمای

ماحظــه مــردم بخوانــد، گناهــان گذشــته و آینــده او را می آمــرزم.3 
 3-4-3- نمونه هایی از تفسیر سعید بن مسیب؛

ابونعیــم در کتــاب حلیــه از یحیــی بــن ســعید و او از ســعید بــن مســیب نقــل 
ُّکــْم اَْعَلــْم...( گفــت: »مــراد کســی اســت کــه  می کنــد کــه ســعید دربــاره آیــه )َرب
گنــاه و ســپس توبــه کــرده اســت و بــاز گنــاه و باردگــر توبــه کــرده اســت، ولــی 
در هیــچ مــورد عمــداً بــه گنــاه بازنگشــته اســت«.4 ایــن دقیق تریــن تفســیر آیــه 
ــاس و  ــن عب ــد شــکل تفســیر شــده اســت: از اب ــه چن ــه ب ــن آی ــرا ای اســت؛ زی
عمروبــن شــر حبیــل نقــل شــده اســت کــه مــراد تســبیح گویاننــد؛ از ابــن عبــاس 

 1. همان، 124.
 2. نیایشگران، 1373، ص 213.

 3. كمپانی، حضرت سجاد علی بن الحسین، ص 172.
 4. طبری، جامع البیان، ج 15، ص 51 و 52.
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ــه اســت مــراد مطیعــان و  ــاده گفت ــد؛ قت نقــل شــده کــه مــراد مطیعــان نیکوکارن
نمــاز گزاراننــد؛ از ابــن منکــدر و نیــز از امــام صــادق نقــل شــده اســت کــه 
مــراد کســانیند کــه بیــن نمــاز مغــرب و عشــاء نمــاز می گزارنــد؛ از عــون عقیلــی 
رســیده اســت مــراد کســانیند کــه نمــاز ظهــر می خواننــد؛ مــراد روی گرداننــده 
از گنــاه و روی آورنــده بــه خداســت؛ کــه همیــن معنــای آخــر پســندیده اســت، 
ــه را  ــیب آی ــن مس ــعید ب ــت. س ــاف اس ــی آن اخت ــرایط و چگونگ ــی در ش ول
ــه پیشــه  ــرده، توب ــاه ک ــه گن ــراد کســی اســت ک ــرد: »م ــن شــکل تفســیر ک بدی
ــاه  ــه گن ــدد او ب ــوع مج ــی رج ــد، ول ــه می نمای ــرده توب ــاه ک ــاز گن ــد، ب می کن
ــر  ــه از او س ــتباهی اســت ک ــل اش ــه دلی ــه ب ــد و اراده نیســت، بلک از روی تعم
اْب«  ــه »ااَلْوَّ ــرا در آی ــه ظریــف مقصــود اساســی اســت؛ زی ــد«. همیــن نکت می زن
ــرده شــده کــه صیغــه مبالغــه اســت و بیانگــر مبالغــه درأْوب )رجــوع(  ــه کارب ب
اســت؛ یعنــی زیــاد و پی درپــی،1 گاهــی نفــس بــر انســان غالــب می شــود و در 
نتیجــه آن مرتکــب گناهــی می شــود کــه شــیوه او نبــوده اســت؛ ازایــن رو، متوجــه 
گنــاه خــود شــده، فــوراً از کــرده خــود پشــیمان می گــردد و توبــه می کنــد. بــر 
همیــن منــوال اگــر دوبــاره مرتکــب گناهــی شــد کــه بــه آن عــادت نکــرده اســت 
ــر و  ــه پذی ــیار توب ــرا او بس ــرد؛ زی ــه او را می پذی ــد توب ــد و خداون ــه می کن توب
مهربــان اســت. ایــن همــان نکتــه دقیقــی اســت کــه در تفســیر ابــن مســیب بــه آن 
اشــاره شــده اســت، او می گویــد: »َو اَل یُعــوُد فـِـی َشــیءٍ َقْصــداً«؛ »و ایــن همــان 

معنایــی اســت کــه از صــدر آیــه بــه دســت می آیــد«.
3-4-4- حکمت هایی ناب از گفتار مسیب؛

ــدان  ــلیمان فرزن ــد و س ــا ولی ــت ب ــرپیچی از بیع ــت س ــه عل ــه ب ــی ک هنگام
عبدالملــک، جامــه از تــن او بیــرون آوردنــد تــا بــر تــن او تازیانــه بزننــد، زنــی 
ــای خــوار شــدن«. ســعید در پاســخ گفــت: »از پســتی  ــن اســت معن گفــت: »ای
ــدگان  ــر بن ــر س ــد ب ــت خداون ــد: »دس ــن می گوی ــده ام«. همچنی ــی رهی و زبون

اســت«.2
 1. معرفت، 1379، ص 300 و 301.

 2. اصفهانی، حلیه االولیاء و طبقات االصفیاء، ج2، ص172.
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از امیرمؤمنــان روایــت کــرده اســت کــه آن حضــرت از فاطمــه پرســید: 
»چــه چیــزی بــرای زنــان نیکوتــر اســت؟ فرمــود: اینکــه نــه آنــان مــردان نامحــرم 
 را ببیننــد و نــه مــردان نامحــرم آنــان را«. و نیــز در جــای دیگــر از امیــر مؤمنان
روایــت کــرده اســت کــه فرمــود: »هــر کــس تقــوای الهــی را پیشــه خــود ســازد، 
ــرد«.1  ــد ب ــر خواه ــه س ــت ب ــا امنی ــش ب ــار خوی ــت و در دی ــته اس ــوی زیس ق
همچنیــن از ســخنان ســعید اســت کــه: »چشــمان خویــش را از یــاران ســتمگر 
پــر نســازید، مگــر اینکــه در دل از آنــان بیــزاری بجوییــد- کنایــه از اینکــه اگــر 
در ظاهــر ناخواســته بــا ســتمگران همــراه هســتید، بایــد در نهــان از آن هــا بیــزار 

باشــید- تــا کــردار نیــک شــما بی اثــر نگــردد«.2 
ــواب  ــر خ ــود تعبی ــهور ب ــه آن مش ــیب ب ــن مس ــه اب ــری ک ــای دیگ از کاره
اســت. لــذا عبدالملــک بــن مــروان کســی را نــزد او فرســتاد تــا دربــاره خوابــی 
کــه دیــده بــود از او پرس وجــو کنــد. خــواب دیــده بــود کــه گویــا چهــار بــار 
در محــراب بــول کــرده اســت! ســعید بــن مســیب گفــت: »چهــار تــن از نســل 
او حکومــت خواهنــد کــرد«؛ و چنیــن شــد؛ زیــرا ولیــد، ســلیمان، یزیــد و هشــام 

کــه همــه از فرزنــدان عبدالملــک هســتند بــه حکومــت رســیدند.3 
3-5- َسِعیِد ْبِن ُجَبیر )م شعبان 64 ه(

3-5-1- زندگی نامه؛
 وی ســال 46 هجــری در شــهر کوفــه به دنیــا آمــد. دوران کودکی و جوانــی را همان جا 
گذرانــد. بعدهــا بــه مدینــه رفــت و جــزء شــاگردان امــام چهــارم شــیعیان شــد. او در میان 
اصحــاب اهــل بیــت جایگاهــی ویــژه داشــت تــا جایــی کــه امــام جعفــر صــادق در 
وصــف ســعید بــن جبیــر گفتــه اســت: »ســعید بــن جبیــر در صــراط مســتقیم بــود و بــه 
علــی بــن الحســین اقتــدا کــرد و امــام ســجاد هــم از او تعریف می نمــود و همین 

عاقــه میــان او و امــام، باعــث شــد حّجــاج او را شــهید نماید«.4 

 1. همان، ج 2، ص 175.
 2. همان.

 3. معرفت، 1379، ص 304.
 4. عالمی دامغانی، شاگردان مکتب ائمه، ج 2، ص 279.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B6_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
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3-5-2- آثار و فعالیت ها؛
ســعید بــن جبیــر نیــز بنــا بــه روایــت فضــل بــن شــاذان، یکــی از صحابــی 
ــد. او در  ــت بوده ان ــت و معرف ــتاز وادی والی ــه پیش ــت ک ــجاد اس ــام س ام
ــد  ــر و منتق ــنج و صاحب نظ ــخصیتی نکته س ــش، ش ــر خوی ــای عص ــان علم می
بــود. ســعید بــن جبیــر از جملــه عالمــان شــیعی اســت کــه بــه جــرم پیــروی از 
ــه  ــه دســت حجــاج ب ــای جــور ب ــزاری از خلف ــت و بی ــی اهل بی ــب معرفت مکت
شــهادت رســید.1 در روایتــی از امــام صــادق شــخصیت و سرگذشــت ســعید 
بــن جبیــر چنیــن یــاد شــده اســت: »ســعید بــن جبیــر از پیــروان دیرپــای علــی 
ــت  ــه دس ــهادت او ب ــود. ش ــرت ب ــد آن حض ــورد تمجی ــین و م ــن الحس ب
حجــاج بــن یوســف ثقفــی، دلیلــی جــز پایبنــدی او بــه والیــت و امامــت علــی 

بــن الحســین نداشــت«.2 
ــول  ــخص رس ــه ش ــد ک ــرادی را گوین ــن اف ــد تابعی ــن می باش وی از تابعی
ــرده  ــام درک ک ــال اس ــاب او را در ح ــی اصح ــد ول ــدا را درک نکرده ان خ
ــا  ــی ب ــه را در حــال اســام، ندیــده باشــند ول باشــند. و اگــر هیچ یــک از صحاب
تابعــان او ماقــات کــرده باشــند آنــان را اتبــاع تابعیــن یــا تابعیــن تابعیــن نامنــد. 
ــان  ــن آن ــر از معروف تری ــن جبی ــعید ب ــه س ــته اند ک ــن برخاس مفســرانی از تابعی
ــات تفســیری  ــرده اســت و روای ــاس اخــذ ک ــن عب می باشــد. او تفســیر را از اب
ــی  ــیری و قرائت ــای تفس ــن چهره ه ــد او از معروف تری ــه او می باش ــتند ب او مس
اســت و از طبقــه ســوم محســوب می شــود. او از پنج نفــری اســت کــه از 
خــواص و نزدیــکان امــام ســجاد بودنــد. در مــورد فضــل و دانــش تفســیری 
ــِه«3؛ »در  ــی ِعْلِم َ ــاُج اِل ــَو یَْحتَ ــٌد ااِلَّ َو ُه ــِه االْْرِض اََح ــی َوْج ــْا َعَل ــد: »َم او گفته ان

ــه علــم و دانــش او نیــاز نداشــته باشــد«.  روی زمیــن احــدی نیســت کــه ب
ــود؛  ــازم او ب ــدوزی م ــت و در راه دانش ان ــم یاف ــاس تعّل ــن عب ــزد اب  او ن
ازایــن رو، ابــن عبــاس بــه او اجــازه نقــل حدیــث داد و گفــت: »بــا وجــود شــما 

 1. شیخ طوسی، رجال، ص 90.
 2. نیایشگران، 1373، ص 207.

 3. عقیقی بخشایشی، 1382، ص 216.
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چگونــه حدیــث نقــل کنــم!«. احمــد بــن حنبــل می گویــد: »حجــاج، ســعید بــن 
جبیــر را بــه قتــل رســاند؛ در حالــی کــه بــر روی زمیــن کســی نبــود کــه محتــاج 
ــوا  ــد و از او فت ــاس می آمدن ــن عب ــزد اب ــه ن ــم او نباشــد!«1 هــرگاه اهــل کوف عل
ــر- در  ــن حبی ــی ســعید ب ــن ام الدهمــاء- یعن می خواســتند، می گفــت: »مگــر اب
ــر از  ــن جبی ــات اب ــد: »مرس ــعید می گوی ــن س ــی ب ــت؟«. یحی ــما نیس ــان ش می
ــر اســت.«. ســعید اســتاد خــود را  ــن بهت ــزد م مرســات عطــاء و مجاهــد در ن
ــماع  ــاس س ــن عب ــن از اب ــی م ــد: »وقت ــت. او می گوی ــی می داش ــیار گرام بس

ــیدم«.2  ــر او را می بوس ــی داد س ــازه م ــن اج ــه م ــر ب ــردم، اگ ــث می ک حدی
ــه اســت: »چهــار تــن  ــد کــه او گفت ــاده نقــل می کن ســیوطی در الاتقــان از قت
از تابعیــن در علــم تفســیر داناتریــن هســتند کــه ســعید بــن جبیــر در آن میــان، 
ــای  ــم گزیده ه ــد«.3 ابونعی ــرآن می باش ــیر ق ــه تفس ــر ب ــم و دانات ــگان اعل از هم
ــی  ــرای آن فصل ــرده و ب ــردآوری ک ــر را گ ــن جبی ــعید ب ــول از س ــیر منق تفاس
گشــوده و بــا عنــوان »آثــار ســعید در تفســیر« آورده اســت. او دربــاره آیــه »َرّب 
ا«)قصــص( کــه از زبــان حضــرت موســی در قــرآن حکایــت شــده اســت،  اَنـّـی لَمَّ
از ســعید نقــل می کنــد کــه گفــت: »او]موســی[ در آن روز بــه یــک نیمــه خرمــا 
ــی از  ــْم َطِریَقًة«)طــه( گفــت: »یعن ــوُل أَْمثَُلُه ــه »إِْذ یُق ــاره آی ــود«. و درب ــد ب نیازمن

ــته ترند«.4 ــی برجس ــر عقل نظ
3-6- جابربن عبداهلل انصاری

3-6-1- زندگی نامه؛
ــتازان راه  ــدا و از پیش ــول خ ــی رس ــاری از صحاب ــداهلل انص ــن عب جابرب
والیــت و امامــت علــی بــن ابی طالــب اســت.5 جــّد وی، َعمــرو بــن حــرام 
ــم بــود و نســبتش بــه َخــْزَرج می رســید.6 پــدرِ جابــر پیــش  بــن کعــب بــن َغنْ

 1. ابن خلکان، وفیات العیان و أنباء أبناء الزمان، ج2، ص374.
 2. معرفت، 1379، ص 295.

 3. سیوطی، االتقان فی علوم القرآن، ج 2، ص 17.
 4. معرفت، 1379، ص 296.

 5. طوسی، اختیار معرفة الرجال، ص38، ح 78.
 6. ابن عساكر، ج11، ص 208.

http://www.wikifeqh.ir/خزرج
http://www.wikifeqh.ir/خزرج
http://lib.eshia.ir/22014/11/208/1062
http://lib.eshia.ir/22014/11/208/1062
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از هجــرت پیامبــر اکــرم بــه یثــرب، مســلمان شــد و در بیعــت َعَقبــه دوم بــا 
رســول خــدا پیمــان بســت و جــزو دوازده نقیبــی شــد کــه پیامبــر آنــان را بــه 
ــدر حضــور داشــت و در غــزوه  نمایندگــی قبایلشــان برگزیــد. وی در غــزوه ب

اُُحــد بــه شــهادت رســید.1 
3-6-2- آثار و فعالیت ها؛

 دوران امامــت حســن بــن علــی جابــر افتخــار دارد کــه پــس از علــی
و حســین بــن علــی و امــام ســجاد را درک کــرده و ســام و پیــام رســول 
 ــر ــات پیامب ــق او در ماق ــر رســانده اســت. توفی ــام باق ــه ام خــدا را ب
ــن اســت کــه او  ــر ای ــام، حکایــت از کثــرت ســن او دارد و اعتقــاد ب ــج ام و پن
ــجد  ــت. او در مس ــته اس ــان فروبس ــم از جه ــه چش ــت ک ــی اس ــن صحاب آخری
مدینــه می نشســت و گاهــی ماننــد کســی کــه در انتظــار فرزنــد گمشــده اش و در 
اشــتیاق ماقــات او نــام فرزنــدش را بــر زبــان آورد، می گفــت: »یــا باقرالعلــوم«. 
ــد و  ــور او را درک نمی کردن ــتند و منظ ــخن او را نمی دانس ــر س ــه س ــردم ک م
ــد  ــود اطاعــی نداشــتند، گمــان می کردن ــه او فرمــوده ب ــر ب از ســخنی کــه پیامب
کــه جابــر در نتیجــه کهولــت ســن، هذیــان می گویــد. درحالی کــه او در انتظــار 
ماقــات فرزنــدی از نســل علــی بــن الحســین بــود کــه وی را »باقــر« لقــب 
دهنــد. جابــر بــا کهولــت ســّن، از شــهامت ویــژه ای برخــوردار بــود، چــه اینکــه 
ــلمانان  ــینه مس ــی از س ــام عل ــعی در زدودن ن ــان س ــه اموی ــرایط ک در آن ش
ــود،  ــه ب ــز یافت ــه آن حضــرت تمرک ــنام ب ــر محــور دش ــتند و تبلیغاتشــان ب داش
ــود کــه در شــهر مدینــه- شــهری کــه بیــش از هــزار امــوی  ــر از کســانی ب جاب
ــر  ــت و گاه ب ــرد- راه می رف ــی می ک ــت در آن زندگ ــتگاه خاف و جاســوس دس
ــی  ــس عموم ــز در مجال ــگان و نی ــد هم ــر دی ــی زد و در براب ــه م ــش تکی عصای
می گفــت: »علــی خیــر البشــر فمــن ابــی فقــد کفــر« یعنــی؛ علــی برتریــن انســان 
ــده و  ــه حقیقــت کفــر ورزی ــد ب ــکار کن ــن حقیقــت را ان اســت و کســی کــه ای

کفــران نعمــت کــرده اســت.
توجــه بــه شــخصیت و ســابقه جابــر بــن عبــداهلل انصــاری و کســانی چــون 

 1.  ابن عساكر، ج11، ص208، 211.  
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 او، از آن جهــت اهمیــت دارد کــه حضــور ایشــان در جمــع اصحــاب امامــان
ــه  ــت را ب ــدگان حقیق ــوده اســت و جوین ــه ب ــت ائم ــر منزل ــی ب خــود حجت
کوثــر امامــت و والیــت رهنمــود شــده و آنچــه از پیامبــر دربــاره ائمــه شــنیده 

ــد.1  ــاز می گفتن ــردم ب ــرای م ــد ب بودن
از نمونــه روایــات او ایــن اســت کــه صحیفــه فاطمــه کــه در آن تصریــح بــه 

امامــت دوازده پیشــوای معصــوم شــده اســت را نقــل کــرده اســت.
َّــُه ُســئَِل َعــْن َقولـُـُه تََعالـَـی: »َو  اَْخــَرَج اَبـُـو ُشــَریْح َعــْن َســعِیِد بـْـِن ُجبَیــْر اَن
َّــا، َفَقــاَل ُســئَِلْت َعنَْهــا، َعــْن اِبـْـِن َعبَّــاْس، َفَلــْم فیهــا َشــبَْعًا َو  َحنَانــًا مـِـْن لَُدن
ــا اَْدرِی  َ َم َــَه ااِلَّ اهللَّ ــاَل: اَل اِل ــاْس َق ـِـی َعبَّ ــَرَج مِــْن َطِریــِق َعکَرمِــه َعــْن اَب اَْخ

َماَضانــًا.2 
ِویل 3-7- یْحیی بِْن اُمِّ الْطَّ

یحیــی بــن اّم الطویــل از جملــه شــخصیت هایی اســت کــه در تمــام روایاتــی 
کــه نــام اصحــاب ممتــاز امــام ســجاد را در بــردارد از او یــاد شــده اســت و 
ــه چهــره  ــده ب ــاره شــخصیت عملــی و سیاســی او نقــل گردی ــی کــه درب روایات
ــن  ــع چنی ــژه بخشــیده اســت. از برخــی مناب ــوری وی ــوی و شــیعی وی تبل معن
ــن  ــت.3 ای ــوده اس ــجاد ب ــام س ــه ام ــد دای ــه وی فرزن ــود ک ــتفاده می ش اس
ارتبــاط نزدیــک می توانــد از عواملــی بــه شــمار آیــد کــه اندیشــه و روح یحیــی 
را بــا محبــت و والیــت و معرفــت امــام پروریــده اســت. یحیــی بــن اّم الطویــل 
ــی  ــا عل ــک او ب ــاط نزدی ــود. ارتب ــاک ب ــرد و بی ب ــواره جوانم ــخصیتی هم ش
ــن  ــب و توهی ــن ابی طال ــی ب ــی وی از عل ــت علن ــین و حمای ــن الحس ب
ــا در شــهر  ــان، ســبب شــد ت ــوی و همــگان آن ــه سیاســتمداران ام آشــکارش ب

واســط بــه دســت حجــاج بــن یوســف بــه شــهادت رســد.4

 1. نیایشگران، 1373، ص 215.
 2. سیوطی، االتقان فی علوم القرآن، ج1، ص 245.

 3. عیون المعجزات، ص73.
 4. نیایشگران، 1373، ص 205.
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نتیجه
ــدیدی  ــان ش ــیدند، خفق ــهادت رس ــه ش ــین ب ــام حس ــه ام ــس از این ک پ
بــر جامعــه حاکــم گشــت. و بــا ایــن وجــود، بــه دلیــل اختنــاق شــدید سیاســی 
ناشــی از حکومــت امویــان، امــام نمی توانســت بــا آزادی و بــه راحتــی بــه نشــر 
ــا  ــه و ب ــا اســتفاده از تاکتیــک تقی ــذا ب ــردازد، ل و تبییــن معــارف اهل بیــت بپ
ــه  ــده ب ــم دی ــانی تعلی ــروی انس ــت نی ــادی و تربی ــیره عب ــد س ــی مانن روش های
نشــر تفکــر اصیــل اســامی پرداخــت. و بــه تربیــت انســان هایی همــت گمــارد 
ــح معــارف الهــی مســیر اســام راســتین و  ــا روشــنگری و توضی ــد ب ــه بتوانن ک
تشــیع ســرخ علــوی را اســتمرار بخشــند از جملــه معروف تریــن اصحــاب امــام 
ســجاد می تــوان بــه ابوحمــزه ثمالــی، ســعید بــن جبیــر، ســعید بــن مســیب، 

ابــان بــن تغلــب، جابربــن عبــداهلل انصــاری و ابوخالــد کابلــی اشــاره کــرد. 
شــاگردان و اصحــاب امــام ســجاد در زمینــه گســترش و انتقــال معــارف 
ــیاری  ــاش بس ــن ت ــام زین العابدی ــوص ام ــه خص ــت ب ــرآن و اهل بی ق
ــای  ــار و فعالیت ه ــی آث ــیری و روای ــه تفس ــه در زمین ــد به طوری ک ــام دادن انج
ــه  ــوان ب ــه می ت ــوان نمون ــه عن ــادگار گذاشــتند. ب ــه ی ــل توجــه�ای از خــود ب قاب
ــب می باشــد  ــن مکت ــراد ای ــه یکــی از برجســته ترین اف ــی ک ــار ابوحمــزه ثمال آث
ــام  ــوق ام ــاله حق ــون: رس ــاری چ ــف آث ــه تألی ــه ب ــن زمین ــود او در ای ــاره نم اش
ســجاد، دعــای ابوحمــزه ثمالــی، کتــاب نــوادر و ســایر ادعیــه و زیــارات کــه 

ــت. ــد، پرداخ ــه می باش ــب ادعی ــات کت ــش صفح زینت بخ
ــر اســت  ــن ام ــه تشــریح شــد حاکــی از ای ــن در مقال آنچــه کــه پیــش از ای
ــه طــرز شــگرف  کــه دو جریــان روایــت و تفســیر در عصــر امــام ســجاد ب
و پویــا بــه فعالیــت خــود ادامــه دادنــد و ایــن در واقــع یــک مکتــب و نهضــت 

گســترده ای بــود کــه عصــر امــام صــادق بــه اوج خــود رســید.
البتــه تــاش خــود ایــن اشــخاص در فراگیــری نــگارش روایــات و تألیــف 
کتــب تفســیری جــای بســی ســپاس دارد بنابرایــن ایــن عصــر مهمــی در تاریــخ 
امامــت محســوب می شــود زیــرا شــاید اگــر ایــن دو جریــان )تفســیر و روایــت( 
ــز  ــجاد نی ــام س ــد از ام ــان بع ــر امام ــی داد در عص ــه نم ــود ادام ــه کار خ ب
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ــاری  ــی و پرب ــع غن ــیعیان از مناب ــژه ش ــلمانان و به وی ــد و مس ــق می افت از رون
ــدند. ــروم می ش مح

ــرای اصحــاب ایشــان از  ــات امــام ســجاد ب بنابرایــن حفــظ و نشــر روای
ــام  ــه ام ــی کــه ب ــرا حتــی زمان ــوده اســت زی اهمیــت قابل توجهــی برخــوردار ب
ســجاد نیــز دسترســی نداشــتند از اصحــاب دیگــر آن حضــرت روایــات امــام 
ــن  ــی از ای ــی برخ ــه گاه ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــذا ب ــد و ل ــل می کردن را نق

ــد. ــت می کردن ــل روای ــه واســطه، نق ــام ســجاد ب اشــخاص از ام
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سیاست و زیارت؛ خوانشی جدید از زیارت امین اهلل
رضا لک زایی1

چکیده
زیــارت امیــن اهلل، از زیارت نامه هایــی کــه می تــوان از آن بــه منشــور 
 ــجاد ــام س ــه، ام ــن زیارت نام ــرد. در ای ــاد ک ــی ی ــر سیاس سراس
ضمــن نقــد نظــام سیاســی موجــود و سیاســتمداران وقــت و شــهروندان، 
بــه ارائــه مؤلفه هــای نظــام سیاســی مطلــوب پرداخته انــد. امــام 
ســجاد بــرای ایــن منظــور، ابتــدا ارکان نظــام سیاســی الهــی یعنــی 
ــن  ــد. در رأس ای ــرح می کنن ــدف را مط ــت و ه ــردم، دول ــون، م قان
نظــام سیاســی، امیــن اهلل قــرار دارد. ســپس امــام شــاخصه های انســان، 
خانــواده، جامعــه و دولــت الهــی و رابطــه انســان و خداونــد متعالــی 

ــد.  ــه، را مطــرح می فرماین ــه صــورت رابطــه ای دو طرف ب
از زیــارت امیــن اهلل چنیــن برداشــت می شــود کــه در فلســفه سیاســی 
مشــروعیت  و  ثــروت  و  قــدرت  منشــأ  اهل بیــت، خداونــد 
حکومــت امیــن اهلل اســت. در ادامــه، دعــا بــرای همگامــی بــا دوســتان 
ــه  ــت و جامع ــرد و دول ــی ف ــوی متعال ــان الگ ــع آن ــه در واق ــام ک ام
ــه  ــد ب ــان، خداون ــرانجام در پای ــه می شــود و س ــوب هســتند ارائ مطل
عنــوان مقصــد و غایــت نهایــی نظــام سیاســی مطلــوب و الهــی مطــرح 

می گــردد. 
در ایــن مقالــه تــالش شــده تــا بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی، ابعــاد و 

ــن اهلل بررســی شــود. ــارت امی مؤلفه هــای سیاســی زی
 ،ــجاد ــام س ــی، ام ــام سیاس ــت، نظ ــن اهلل، سیاس واژگان کلیدی:امی

مردم.

1. طلبه حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی جامعة المصطفی العالمیه
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مقدمه
مطالعــه تاریــخ زندگــی انبیــای الهــی، از نــوح تــا پیامبــر خاتــم بــه مــا توجــه 
ــوت درون و  ــا طاغ ــارزه ب ــه و مب ــف اول مقابل ــا در ص ــام انبی ــه تم ــد ک می ده
بــرون بوده انــد؛  هــدف از قیــام حضــرت سیدالشــهدا نیــز بــه دســت گرفتــن 

حکومــت و درهــم شکســتن طاغــوت بــود؛ امــام خمینــی می�فرماینــد:
ــک افتخــار اســت و  ــن خــود ی ــود و ای ــده ب ــا آم ــن معن ــرای ای  اصــًا ب
ــت  ــرای حکوم ــهدا ب ــه حضــرت سیدالش ــد ک ــال می کنن ــه خی ــی ک آن های
نیامــده، خیــر؛ ایشــان بــرای حکومــت آمدنــد، بــرای اینکــه بایــد حکومــت 
دســِت مثــل سیدالشــهدا باشــد، مثــل کســانی کــه شــیعه سیدالشــهدا هســتند 

باشــد؛ اصــل قیــام انبیــا از اول تــا آخــر ایــن بــوده اســت.1 
چــه افتخــاری از ایــن باالتــر! زیــرا حکومــت بایــد در دســت بــا کفایــت و 

امیــن ســرورانی همچــون سیدالشــهدا باشــد. 
ــت،  ــت از دیان ــه سیاس ــازی و تجزی ــت جداس ــوان گف ــگاه می ت ــن ن ــا ای ب
ــریعت روح  ــرا ش ــت،2 زی ــر اس ــان معاص ــرک در جه ــر ش ــن مظاه از بزرگ تری
ــی روح  ــری ب ــان پیک ــوی چن ــریعت نب ــدون ش ــت ب ــت و سیاس ــت اس سیاس
ــه جــان  ــد سیاســت اســت ک ــه کالب ــده شــدن روح شــریعت ب ــا دمی اســت؛3 ب
ــت  ــه سیاس ــام یکپارچ ــن اس ــاز، بنابرای ــود و زندگی س ــده می ش ــرد، زن می گی
ــه  ــز، ب ــت نی ــات اهل بی ــذا فرمایش ــت؛4 ل ــام اس ــر اس ــت س ــه سیاس و بلک
ــد. و  ــی نباش ــد سیاس ــخ نمی توان ــان تاری ــارزان و مبلغ ــن مب ــوان بزرگ تری عن
نبایــد بپنداریــم کــه دعــا فقــط عبــارت اســت از تضــّرع و انابــه. البتــه تضــرع و 
انابــه در درگاه حضــرت باری تعالــی، بســیار بــا ارزش اســت، امــا بایــد در نظــر 
ــی  ــرای زندگ ــای الزم ب ــا، »معرفت ه ــاب دع ــارف ن ــال مع ــه در خ ــت ک داش

1. صحیفه امام، ج 21، ص 3.
2. )پیام به حجاج بیت اهلّل الحرام: 14/ 04/ 1368(.

3. مالصدرا، الشواهد الربوبیه،چاپ چهارم.
4. صحیفه امام، ج 10، ص 449.
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گنجانــده شــده اســت«1 زیــرا »دعــا چشــمه معــارف اســامی اســت«.2 معارفــی 
ــد و  ــامان می ده ــان را س ــوی انس ــی معن ــم زندگ ــده ه ــه ش ــه ارائ ــه در ادعی ک
هــم زندگــی دنیــوی او را، بــه عبــارت دقیق تــر، در ادعیــه روش اصــاح تمــام 
مســائل جهــان اســام را از طریــق دعــوت بــه معنویــت ارائــه نمــوده اســت.3 »و 
ــن را شــرح  ــه ائمــه را ترجمــه می کــرد، ای ــن ادعی ــد و ای ای کاش کســی می آم
می کــرد، ایــن ادعیــه خیلــی محتــاج بــه شــرح اســت.4 ... همــه چیــز در این هــا 
هســت، در عیــن حالــی کــه دعاســت. شــما ادعیــه حضــرت ســجاد را می بینیــد، 
ــه  ــات هســت، هــم قضی ــن دعاهــا! هــم معنوی ــد در ای ــا چــه می کن دعاســت ام
حکومــت هســت، همــه چیــز هســت، هــم از بیــن بــردن حکومــت ظلــم اســت، 

ــر ایــن بــوده.«5 چنانچــه ســیره همــه ائمــه-- ب
در ادعیــه، معــارف معنــوی و سیاســی، اخــروی و دنیــوی، روحــی و جســمی، 
اجتماعــی و فــردی، توأمــان و در کنــار یکدیگــر ذکــر شــده و نیازمنــد شــرح و 
بســط اســت. از طرفــی بــا تبییــن و تحلیــل و شــرح ادعیــه بــه خوبــی می تــوان 
ــان معاصــر،  ــه راه حــل مشــکات موجــود انســان مســلمان در جه ــت ک دریاف
ــی، نظامــی و ...  ــوِی مســائل سیاســی، اقتصــادی، دفاعــی، امنیت ــزی معن رنگ آمی
ــاط  ــه ارتب ــا تبلیغــات باعــث شــده کــه اندیشــه ای نادرســت راجــع ب اســت، ام
وثیــق سیاســت و دیانــت در میــان مســلمین شــکل بگیــرد، تــا جایــی کــه حتــی 

برخــی از آگاهــان هــم فریــب خوردنــد.6

ــگان دانشــجویی در  ــدار جمعــی از اعضــای تشــکل ها و جمعــی از نخب ــری در دی ــام معظــم رهب ــات مق 1. بیان
ــخ1382/08/15. تاری

2. همان.
3. صحیفه امام، ج 18، ص 422.

4. تحریــری، ســیمای مخبتیــن، شــرح زیــارت امیــن؛ حســینی امینــی، شــرح زیــارة امیــن اهلل؛ محمــدی گیالنــی، 
ــن اهلل ؛  ــرح زیارت امی ــی، ش ــولی محالت ــن اهلل؛ رس ــرح زیارت امی ــی، ش ــدرس فتح ــن اهلل؛ م ــرح زیارت امی ش
ــراز و  ــه هــر ف ــوط ب ــات مرب ــات و روای ــرای مطالعــه آی ــه ب ــن اهلل شــرح شــده ك ــارت امی ــن كتاب هــا زی در ای
كالبــد شــکافی مفهومــی برخــی از عبــارات ایــن زیارت نامــه قابــل اســتفاده اســت، كــه در ایــن مقالــه بــه آن هــا 

كمتــر پرداختــه شــده اســت.
5. صحیفه امام، ج 21، ص 6.

6. همان.

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3203
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3203
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3203
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3203
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ــی،  ــام خمین ــان، ام ــزرگ جه ــهیر و ب ــی ش ــوف سیاس ــناس و فیلس اسام ش
ــه از  ــی ک ــه و معارف ــه ادعی ــت و از جمل ــارف اهل بی ــه مع ــد ک ــح فرمودن تصری
امــام ســجاد بــه مــا رســیده، دارای مضمــون سیاســی اســت و آرزو داشــتند 
کــه کســی یــا کســانی و بلکــه پژوهکشــده و پژوهشــگاه هایی معــارف ادعیــه را 

تحلیــل و بررســی و ارائــه کننــد.
در اکثــر معارفــی کــه از امــام ســجاد بــه مــا رســیده و از جملــه زیــارت 
ــت و  ــه اهل بی ــا ب ــگاه م ــا ن ــده اســت. ام ــرح ش ــی مط ــائل سیاس ــن اهلل مس امی
ــتمدار  ــت سیاس ــه اهل بی ــت ک ــر داش ــد در نظ ــت. بای ــم اس ــان مه ــارف آن مع
ــه سیاســت و شایســته  ــم ب هســتند و صریحــًا خودشــان را سیاســتمدار1 و عال
ــی  ــع آن، تمام ــه تب ــای حکومــت و ب ــه معن ــت ب ــده2 و والی سیاســتمداری نامی
ــه حــال و حــرام تقســیم نمــوده3 و حاکمیــت  مناصــب سیاســی و اداری را ب
تمامــی ظالمــان را در طــول تاریــخ باطــل دانســته اند.4 امــام، زمــام دیــن، نظــام 
ــه  ــان و ریشــه اســام اســت و ب ــا، عــزت مؤمنیــن و بنی مســلمین، صــاح دنی
وســیله امــام نمــاز و زکات و روزه و حــج و جهــاد بــه صــورت تمــام و کمــال 
ــن  ــا تأمی ــت مرزه ــاری و امنی ــی ج ــکام اله ــود و اح ــام می ش ــح انج و صحی
ــه ایــن ترتیــب، ائمــه،  ــذا اطاعــت از فرمــان او واجــب اســت؛6 ب می گــردد.5 ل
ــه سیاســی و نظــام سیاســی حــق و باطــل و  ــه روشــنی فلســفه سیاســی، فق ب
حــال و حــرام را معرفــی و خــود را حــق و مفترض�الطاعــه عنــوان کرده انــد. 
ــد  ــن اهلل نبای ــارت امی ــگاه اســتخراج مؤلفه هــای سیاســی زی ــن ن ــا ای ــن ب بنابرای

امــری دور از انتظــار باشــد.

1. مفاتیح الجنان، زیارت جامعه كبیره.
2. تحف العقول، ص 800

3. همان.
4. همان، ص 794.
5. همان، ص 796.
6. همان، ص 800.
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گزارشی از محتوای دعا
ــت، در  ــره سیاس ــن اهلل از پنج ــه امی ــجم زیارت نام ــه و منس ــای یکپارچ نم

ــت. ــاهده اس ــل مش ــل قاب ــودار ذی نم

در این نمودار، ارتباط الیه های مختلف دعا، هم پوشانی و درهم تنیدگی شان از زاویه سیاسی نشان داده شده است.

ارکان نظام سیاسی الهی

ترجمهمتن دعا

الُم َعَلیک یا امین اهلل فی اَْرِضِه سالم بر تو ای امانت دار خدا در زمین اواَلسَّ
الُم َعَلیک یا اَمیَر الُْمْؤِمنیَن سالم بر تو ای امیرمؤمناناَلسَّ

تَُه َعلی ِعباِدِه و حجتش بر بندگان اوَوُحجَّ
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ِ َحقَّ ِجهاِدِه َّک جاَهْدَت فِی اهللَّ گواهی دهم كه تو در راه خدا جهاد كردی چنانچه بایداَْشَهُد اَن

و رفتار كردی به كتاب خدا )قرآن(َوَعِمْلَت بِکتابِِه

ُ َعَلیِه َوآلِِه و پیروی كردی از سنت های پیامبرشَواتَّبَْعَت ُسنََن نَبِیِه َصلَّی اهللَّ

ُ اِلی ِجواِرِه تا اینکه خداوند تو را به جوار خویش دعوت فرمودَحتّی َدعاک اهللَّ

و به اختیار خودش جانت را قبض نمودفََقبََضک اِلَیِه بِاْختِیاِرِه

ه َمَع مالَک ِمَن الُْحَجِج  َواَ لَْزَم اَْعدائَک الُْحجَّ
الْبالَِغه َعلی َجمیِع َخْلِقِه

و ملزم كرد دشمنانت را به حجت و برهان با حجت های 
رسای دیگری كه با تو بود بر تمامی خلق خود

ــی  ــه تنهای ــل، ب ــت، عق ــد گف ــت بای ــروت حکوم ــاب ض ــه اول: در ب نکت
ضــرورت حکومــت را تشــخیص می دهــد، امــا اینکــه چــه کســی و چــرا بایــد 
حکومــت کنــد را عقــل تشــخیص نمی دهــد؛ ایــن چارچــوب مهــم و اساســی را  
بایــد وحــی در اختیــار انســان قــرار دهــد. آنــگاه در مرحلــه اجــرا و آنجــا کــه 

ــرد. ــره ب ــوان از تجــارب بشــری به ــم« هســت، می ت مصــداق »امره
امــام ســجاد در ایــن زیارت نامــه عــاوه بــر انابــه و دعــا حداقــل دو کار 
دیگــر هــم انجــام داده انــد و آن دو کار عبــارت اســت از ترســیم مؤلفه هــای نظــام 
ــا  سیاســی مطلــوب اســام و نقــد نظــام سیاســی حاکــم بــر جامعــه اســامی. ب
ایــن نــگاه حضــرت امــام ســجاد در فــراز اول ایــن زیارت نامــه، می فرمایــد: 
ــن خــدا  ــوان امی ــه عن ــام ب ــِه« و از ام ــی اَْرِض ــن اهلل ف ــا امی ــاُم َعَلیــک ی »اَلسَّ
ــن اهلل  ــارت امی ــام رضــا کــه زی ــد. حضــرت ام ــاد می فرمای ــن خــدا ی در زمی
ــِه و  ــی اَْرِض ــن اهلل ف ــام امی ــد: »اإلم ــده می فرماین ــل ش ــم نق ــان ه ــط ایش توس
َخلقِــه.«1 پــس رهبــر در فلســفه سیاســی اســام، امیــن اهلل اســت و نــه ظــل اهلل. 
امــام در همیــن چنــد کلمــه می فرماینــد کســی کــه مــورد اعتمــاد خداســت بایــد 
ــی  ــد. از طرف ــه او واگــذار کنن ــد و حکومــت را ب ــه او اعتمــاد کنن ــردم هــم ب م
ــد  ــد و می فرماین ــد می کنن ــه اســامی را هــم نق ــر جامع ــم ب نظــام سیاســی حاک

1. همان، ص 798.



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج2503

کســی کــه بــه قــدرت، بیت المــال، احــکام حقوقــی، سیاســی، اخاقــی، فقهــی و 
جــان و مــال و نامــوس مــردم، بــه چشــم امانــت نمی نگــرد و آشــکارا در ایــن 
ــاد اســامی بخشــنامه می فرســتد و دســتور  ــه ب ــد، و ب ــت می کن امانت هــا خیان
می دهــد کــه امیــن خــدا لعــن شــود، غاصــب مقــام امامــت اســت و شایســتگی 

رهبــری جامعــه اســامی را نــدارد.
خصوصیــت امیــن، امانــت داری اوســت و مدیــر در نظــام اســامی امانــت دار 
اســت و مســئولیت او، امانــت اســت و نــه طعمــه و نــه نردبانــی بــرای بــاال رفتــن 
ــی  ــر احادیث ــی ب ــدرت.1 اگــر مــروری اجمال ــروت و ق ــردن شــهرت، ث ــاال ب و ب
ــن  ــم کــه ای ــت داشــته باشــیم، درمی یابی ــت و دوری از خیان ــاره رد امان کــه درب
ــی  ــز اهمیــت اســت،2 کــه در مجال موضــوع از نظــر شــارع مقــدس بســیار حائ

دیگــر بایــد بــه آن پرداخــت.
امــام خمینــی بر اســاس روایــات وارده دربــاره امانــت و امانت داری، شــاخص 
ــت و  ــرک خیان ــا ت ــه ب ــد ک ــم می دان ــه ه ــا ب ــاد اعض ــوب را اعتم ــه مطل جامع
رعایــت امانــت محقــق می شــود. وی بــر ایــن بــاور اســت کــه اوالً: انســان ها در 
صورتــی در دنیــا می تواننــد بــه راحتــی زندگــی کنــد، کــه بــا یکدیگــر تعــاون و 
همــکاری داشــته باشــند، زیــرا زندگــی انفــرادی بــرای هیچ کــس مقــدور نیســت، 
مگــر کســی کــه از جامعــه بشــری خــارج و بــه حیوانات وحشــی پیوســته باشــد. 
ثانیــًا: آن چــرخ بــزرگ زندگــی اجتماعــی بــر محــور اعتمــاد مــردم بــه یکدیگــر 
می چرخــد و اگــر بیــن مــردم اعتمــادی وجــود نداشــته باشــد، بایــد بــا زندگــی 
ــه دو ســتون  ــم اعتمــاد ب ــه عظی ــًا: پای ــد. ثالث راحــت و بی دغدغــه هــم وداع کنن
تکیــه دارد؛ امانــت و تــرک خیانــت. رابعــًا: شــخص خائــن مورداطمینــان نیســت 
ــل  ــت، و او را در محف ــارج اس ــانی خ ــه انس ــوی جامع ــت و هم عض و از مدنی
ــا  ــن شــخصی ب ــوم اســت چنی ــد و معل ــت نمی پذیرن ــه عضوی ــه ب ــه فاضل مدین

ــی  ــی ـ پژوهش ــه علم ــر، فصلنام ــم برزگ ــی«، ابراهی ــاالری دین ــت در مردم س ــتعاره امان ــت و اس ــک: »دول 1 ن
ــه وجــوه سیاســی امانــت در آیــات و روایــات و فلســفه سیاســی بــه  مطالعــات راهبــردی، ص 7؛ در ایــن مقال

خوبــی تحلیــل و بررســی شــده اســت.
2. كلینی، كافی، ج 1، كتاب االیمان و الکفر، باب الصدق و االمانة، ص 269.
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چــه حالــت ســخت و زندگــی تنگــی زندگــی می کنــد.1 بلکــه بایــد خائــن را از 
زمره جنس انسانی خارج و به اراذل شیاطین ملحق کرد.2

بنابرایــن دو مــدل حکومــت و نظــام سیاســی شــکل می گیــرد؛ دولــت امیــن 
ــن اهلل  ــت امی ــت(. در دول ــر اس ــه جائ ــن )ک ــت خائ ــت( و دول ــادل اس ــه ع )ک
ــل و  ــن، فضائ ــت خائ ــد و در دول ــی می کنن ــایش زندگ ــش و آس ــردم در آرام م

ــود. ــی می ش ــانی قربان ــه آس ــانی ب ــی و انس ــای اله ارزش ه
ــد، نشــان دهنده  ــام رضــا افزودن ــز خلــق کــه حضــرت ام واژه ارض و نی
ــن  ــد، چــون او امی ــن اهلل را نشــان می ده ــت امی ــگاه حکوم ــق ن چشــم انداز و اف

خــدا در روی زمیــن و حجــت او بــر جمیــع بنــدگان تــا روز قیامــت اســت.
نکتــه دوم: در نظــام سیاســی اهل بیــت، رهبــر همچــون طبیــب اســت، طبیــب، 
اگــر مطــب هــم نداشــته باشــد و هیــچ بیمــاری بــه او مراجعــه نکنــد، بــاز طبیــب 
ــت،  ــب رف ــش طبی ــه پی ــرای معالج ــار ب ــب داشــت و بیم ــر مط ــا اگ اســت، ام
ــار در  طبیــب او را معالجــه می کنــد؛ امیــن اهلل هــم امیــن اهلل اســت و اقبــال و ادب
امیــن اهلل بــودِن او تأثیــری نــدارد، بنابرایــن امیــن اهلل، رهبــری جامعــه اســامی را 
ــا او همــراه شــدند،  ــردم ب ــر م ــد در دســت داشــته باشــد، اگ دســت دارد و بای
ــت از  ــرای حفاظ ــد، و ب ــت می کن ــال حاکمی ــد و اعم ــکیل می ده ــت تش دول
اســام دســت بــه قبضــه شمشــیر هــم می بــرد؛ و روشــن اســت کــه اســتفاده از 

ســاح اوج انجــام یــک فعــل سیاســی اســت. 
بنابرایــن امــام ســجاد بیــن رهبــری و حاکمیــت  را تفکیــک می فرماینــد 
ــنت  ــدا و س ــاب خ ــه در کت ــت ک ــی اس ــون اله ــری قان ــر، مج ــد رهب و معتقدن
رســول خــدا ارائــه شــده تــا بــا همراهــی مــردم، حکومــت تشــکیل دهــد و 
جامعــه را بــه قــرب الهــی نائــل کنــد. نکتــه مهــم دیگــری کــه از ایــن فــراز بــه 
دســت می آیــد ایــن اســت کــه اســام از ابتــدا، دینــی سیاســی اســت و سیاســت 
ذاتــی آن اســت. رهبــر آن، »امیــن خــدا« و مــورد اعتمــاد خداســت و خداونــد، 
ــن  ــدا را در زمی ــن خ ــا قوانی ــته ت ــار او گذاش ــن را در اختی ــر زمی ــت ب حکوم

1. شرح چهل حدیث، ص 476.
2. همان؛ ص 59.
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ــردم آزاد هســتند و  ــا م ــد. ام ــاد کن ــن را آب ــا و زمی ــدگان را احی ــد و بن اجــرا کن
ــد. ــه نپذیرن ــد ک ــد و می توانن ــام را بپذیرن ــری ام ــه رهب ــد ک می توانن

ــم و  ــرآن کری ــد، ق ــرا می کن ــن، آن را اج ــر امی ــه رهب ــی ک ــوم: قانون ــه س نکت
ــل  ــاب خــدا عم ــه کت ــه ب ــم ک ــری ه ــن نف ســنت رســول خــدا می باشــد؛ اولی
می کنــد و از ســنت پیامبــر تبعیــت می نمایــد امامــی اســت کــه از او بــه عنــوان 
امیــن خــدا نــام بــرده شــده اســت، چــون اگــر بــه امیــن اهلل بــه قانــون خــدا عمــل 
کنــد، امیــن اهلل نیســت. بــه دیگــر ســخن شــخصیت حقیقــی امیــن اهلل کامــًا تابــع 

شــخصیت حقوقــی اوســت.
بنابرایــن، در ایــن نظــام سیاســی مقــدس و الهــی، قــدرت چــون امانــت اســت، 
فســادآور نیســت و کســی کــه هــم کــه قــدرت دســت اوســت، سرمشــق و الگــوی 
ــور باشــد، چــون »آنکــه  ــه و دیکتات ــه آنکــه خودکام ــت و تواضــع اســت ن محب
دیکتاتــور اســت مســلم نیســت«1 چــه برســد بــه اینکــه امیــن اهلل باشــد. بــه همیــن 
ــن در دســت سیاســتمداران  ــد، دی ــک اشــتر فرمودن ــه مال ــر ب ــل حضــرت امی دلی
ــد  ــیر می کردن ــس آن را تفس ــوای نف ــاس ه ــر اس ــا ب ــود و آن ه ــیر ب ــریر، اس ش
ــْد کاَن  ــَن َق ــَذا اَلّدی ــد؛ »إِنَّ َه ــگ می آوردن ــه چن ــا آن ب ــروت را ب ــدرت و ث و ق
نْیــا.« مــردم قبــل از  أَِســیراً فـِـی أَیــِدی اَلْْشــَرارِ یْعَمــُل فِیــهِ بِالَْهــَوی َو تُْطَلــُب بـِـهِ اَلدُّ
ــد و جمعــه و جماعــت داشــتند،  ــر هــم نمــاز می خواندن حاکمیــت حضــرت امی
امــا دیــن در اســارت قدرت طلبــان و دنیامــدارن بــود و آن هــا بــا اســتفاده ابــزاری 

ــد. ــن خواســته های نفســانی خودشــان بودن ــال تأمی ــن، دنب از دی
ــدرت و  ــه ق ــت ک ــن اس ــرار ای ــارت اش ــن از اس ــی دی ــانه های رهای از نش
ــه  ــتمداران و مســئوالن، ب ــان اســت و سیاس ــت آن ــع رحم ــان تاب غضــب حاکم
نیــت کســب رحمــت و مغفــرت الهــی بــا مــردم بــر اســاس انصــاف، عدالــت، 

ــد. ــار می کنن ــت رفت ــت و محب ــت، گذش رحم
ــردم  ــه حضــور دارد، م ــون خــدا در جامع ــر و قان ــی رهب ــارم: وقت ــه چه نکت
هــم بایــد بــه امــام کــه امانــت خداونــد در دســت مــردم اســت، اقتــدا کننــد و 
ــاهده  ــه مش ــد؛ چنانک ــذار نکنن ــر او واگ ــه غی ــت ب ــق اوس ــه ح ــت را ک حکوم

1. صحیفه امام، ج 8، ص 370.
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ــش  ــن نق ــد؛ ای ــی دارن ــش مهم ــت نق ــام سیاســی اهل بی ــردم در نظ ــود، م می ش
ــان حضــرت امیرمؤمنــان  مهــم به ســان ســتون خیمــه نظــام سیاســی الهــی از زب
ــک  ــه مال ــه خطــاب ب ــه ای ک ــان شــده اســت؛ حضــرت در نام در نهج البلاغــه بی
ــن  ــاد دی ــردم، عم ــد، م ــتاندار مصــر می نویســند، می فرماین ــوان اس ــه عن اشــتر ب
ــی  ــِن«1؛ نظــام دین ــاُد الّدی ــا ِعَم ََّم ــاد کشــور و آب و خــاک؛ »إِن ــه عم هســتند، ن
بــر دوش مــردم اســت. مــردم عاقــل، فرهیختــه، نخبــه و خــردورز دیــن خــود 
را حفــظ می کننــد. همیــن تعبیــر دربــاره نمــاز هــم بیــان شــده اســت امــا بــدون 
ََّمــا«؛ زیــرا بــه تعبیــر بلنــد مرحــوم آیــت اهلل کاشــف الغطــاء، جهــاد، پــس از  »إِن
اعتقــادات، برتریــن اعمــال اســت و درســت اســت کــه نمــاز عمــود دیــن اســت؛ 
ــن جهــاد اســت کــه  ــق دارد و ای ــه خیمــه تعل ــا روشــن اســت کــه عمــود ب ام

ــازد. ــن را می س ــه دی خیم
مرحوم آیت اهلل کاشف الغطاء می نویسند:

ــن  ــی م ــه، حتّ ــالمیه و اإلیمانی ــد اإلس ــد العقائ ــال بع ــل العم ــاد أفض الجه
الصلــوات الیومیــه و إن كان لهــا فــی نفس هــا َمزیــد فَضــٍل علیــه لکنّــُه أفضــل 
ــه، و  ــرع محبّت ــه ف ــه ل ــه هلّل و العبودی ــه؛ لّن الطاع ــات الخارجی ــب الِجه بحس
العمــل بجمیــع التکالیــف مرجعهــا إلــی حــّب اهلّل؛ لّن الُمحــّب الحقیقــی یتلــّذذ 
بخدمــه المحبــوب، و كّلمــا فعــل المحبــوب محبــوب. فمتــی أطــاَع فــی أشــّق 

ــاده إخالصــه بالنســبه إلیــه، الشــیاء علیــه علــی زی
1. فأّول مراتب الُحّب بذل المال فی رضا المحبوب؛

2. ثّم تعب البدن؛
3. و ترک اللذات؛

ــّم بــذل نفــس الولــد الــذی هــو بمنزلــه النفــس؛ لذلــک جــاء المــدح  4. ث
مــن العزیــز الکریــم فــی حــّق النبــی إبراهیــم فــی عزمــه علــی ذبــح ولــده 

إســماعیل،
ــراء،  ــول الزه ــه البت ــاء، و ال البضع ــم النبی ــه خات ــغ و اهلّل مرتب ــم یبل 5. و ل
و ال الئّمــه اُلمنــاء فــی رضاهــم بقتــل ســید الشــهداء بســیوف العــداء، و 

1. نهج البالغه، نامه 53.
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ــل أوالده و  ــا، و قت ــی القن ــق عل ــری و رأســه معّل ــی الثّ ــه مطروحــًا عل بقائ
ــه، و حملهــم علــی الســنان فــی  ــه، و ســبی بناتــه و عیال أرحامــه و أصحاب
نهایــه الــذّل و الّصغــار، و وقــوف ســبایاهم بیــن یــدی أشــّر الشــرار فــی 

ــذّل و الّصغــار؛1 کمــال ال
ــراه  ــاز و هم ــار نم ــه در کن ــادی ک ــا جه ــت ام ــوب اس ــه مطل ــاز فی نفس نم
ــت  ــی دارای فضیل ــی و خارج ــرات پیرامون ــر تأثی ــت، از نظ ــی اس ــر اله رهب
بیشــتری اســت. چنانکــه ارزش نمــاز حضــرت اباعبــداهلل الحســین در کنــار جهاد 
ارزش غیرقابــل توصیفــی دارد. طاعــت و عبودیــت خــدا فــرع بر دوســت داشــتن 
ــت�دار  ــون دوس ــت؛ چ ــب خداس ــم ح ــف ه ــه تکالی ــل ب ــأ عم ــت. منش خداس
ــوب  ــه محب ــر چ ــرد و ه ــذت می ب ــش ل ــه محبوب ــردن ب ــت ک ــی از خدم حقیق
ــق و  ــوص عش ــزان خل ــاس می ــر اس ــب ب ــت دارد. مح ــد، او دوس ــام ده انج
ــخت  ــای س ــور و کاره ــای صعب العب ــور از تنگه ه ــوب، عب ــه محب ــش ب محبت
ــرای  ــش را ب ــن گام، مال ــد؛ در اولی ــه خاطــر او انجــام می ده و طاقت فرســا را ب
ــد، در گام دوم،  ــم می کن ــوب تقدی ــز محب ــد رضایت آمی ــت آوردن لبخن ــه دس ب
ــدن و  ــا ب ــد و ب ــال را وداع می گوی ــه ح ــای بلک ــش و لذت ه ــایش و آرام آس
ــل  ــکات را تحم ــختی ها و مش ــود و س ــدان کارزار می ش ــود وارد می ــم خ جس
می کنــد و جانــش را تقدیــم محبــوب می کنــد. در گام بعــد، عاشــق، عزیزانــش 
ــد و  ــدای محبوبــش می کن ــم وار ف ــد، ابراهی ــه جــان شــیرین اوین ــه منزل را کــه ب
ــه  ــر چ ــه و ه ــر ک ــذارد و ه ــدان می گ ــه می ــدم ب ــین گونه ق ــر، حس در گام آخ
ــوب  ــرت محب ــم حض ــهادت تقدی ــگام ش ــد و هن ــل و بع ــدارد قب ــه دارد و ن ک

می نمایــد.
بــه ایــن ترتیــب ممکــن اســت کــه کســی نمــاز بخوانــد و روزه  بگیــرد امــا 
ــدم  ــدم از ق ــد، ق ــش بیای ــان پی ــذل ج ــه ب ــال و در مرتب ــذل م ــای ب ــه پ وقتی ک
 برنــدارد،2 لــذا از بیــن تمــام خصوصیــات و ویژگی هایــی کــه حضــرت امیــر
داشــتند، امــام ســجاد بــه مؤلفــه جهــاد حضــرت امیرمؤمنــان اشــاره کردنــد 

1. كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء )ط ـ الحدیثة(، ج 4، ص،293.
2. صحیفه امام، ج 14، ص 522.
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و از ســویی بســیار واضــح اســت کــه جنــگ و نبــرد، بارزتریــن و پررنگ تریــن 
کلیــدواژه سیاســی در طــول تاریــخ اســت.

فقهــای بزرگــوار شــیعه همچــون عامــه ابــن ادریــس حلــی )متوفــای 598( 
هــم نگاهــی ویــژه بــه جهــاد داشــته اند، ایشــان در مقدمــه کتــاب ســرائر از قــول 
ــه فرزنــدش توصیــه می کــرد، کــه ای پســرکم، در  شــخصی می نویســد کــه او ب
بــازار توقــف نکــن؛ مگــر در دو جــا؛ در بــازاری کــه شمشــیر و زره ابــزارآالت 
ــند  ــاب می فروش ــذ و کت ــه کاغ ــازاری ک ــازند و در ب ــی می س ــی و دفاع جنگ
ــی زّراد  ــواق إال عل ــی الس ــوا ف ــی ال تقوم ــا بن ــد؛ »ی ــاخ می کنن ــاب استنس و کت
ــهادت طلبی را  ــوزی و ش ــه علم آم ــدر روحی ــب، پ ــن ترتی ــه ای أو وّراق«.1 و ب
ــت  ــه تربی ــن توجــه ب ــه ای ــته اســت، ک ــده نگــه می داش ــدش زن ــن فرزن در ذه
توأمــان جهــادی و علمــی مــورد توجــه فقیــه و دانشــمند بزرگــی همچــون ابــن 
ادریــس قــرار می گیــرد و ایشــان را بــر آن مــی دارد کــه ایــن مطلــب را در مقدمــه 

ــد. ــر کنن ــن کتابشــان ذک مهم تری
ــتقبال  ــادی اس ــه ای جه ــا روحی ــی ب ــر اله ــردم از رهب ــر م ــر روی، اگ ــه ه ب
ــر  ــه پیامب ــد، چنانک ــکیل می دهن ــت تش ــواران، دول ــد، آن بزرگ ــت کردن و حمای
اعظــم در مکــه بــه دلیــل عــدم اســتقبال مــردم، حکومــت تشــکیل ندادنــد امــا 
وقتــی در مدینــه از حضــرت اســتقبال شــد، ایشــان بافاصلــه مســجد تأســیس 
کــرده و بیــن مــردم پیونــد بــرادری ایجــاد نمودنــد و بــه برکــت قوانیــن الهــی و 
ــن حکومــت و تمــدن  ــد، توانســتند بزرگ تری ــرادر بودن مردمــی کــه همچــون ب
الهــی را شــکل دهنــد. از طــرف دیگــر، می تــوان گفــت در مقابــل ایــن سیاســت 
الهــی و متعالــی، سیاســت متدانــی قــرار دارد کــه در آن محتــوای قانــون مغایــر و 
یــا متضــاد بــا قوانیــن الهــی اســت و وقتــی مــردم بــا آن جریــان، بــه هــر دلیلــی، 
ــه روز از  ــرد و روز ب ــکل می گی ــی ش ــه متدان ــت و جامع ــدند، سیاس ــراه ش هم
بیشــتر از خــدا فاصلــه می گیــرد و قــدرت هــم بــرای مقابلــه و ســرکوب امامــان 

ــرد. ــرار می گی حــق و همراهانشــان مــورد اســتفاده ق
ــکیل  ــی تش ــت اله ــدند، دول ــام ش ــراه ام ــردم هم ــی م ــم: وقت ــه پنج نکت

1. ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی )والمستطرفات(، ج 1، ص 43. 
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ــراری امنیــت اســت. برخــی غایــت  می شــود. غایــت سیاســت و حکومــت برق
سیاســت را برقــراری نظــم و عــده ای تأمیــن رفــاه شــهروندان و یــا امنیــت دنیوی 
ــی  ــت متعال ــراری امنی ــت سیاســت برق ــی غای ــد وقت ــر می رس ــه نظ ــد. ب می دانن
ــوی،  ــدات محــدود دنی ــر خطــرات و تهدی ــاوه ب ــه در آن ع ــی ک ــی امنیت ـ یعن
ــت انســان ســر و کار دارد ـ باشــد  ــا ابدی ــه ب ــدات و خطــرات اخــروی ک تهدی
ــود  ــود و در دل خ ــا خ ــم ب ــت را ه ــه عدال ــاالت، از جمل ــل و کم ــایر فضای س
ــا انسان شناســی، ســعادت و برقــراری نظــم گــره می خــورد.  ــذا امنیــت ب دارد. ل
از منظــر امــام ســجاد غایــت حکومــت برقــراری امنیــت دنیــوی و اخــروی 
آحــاد افــراد جامعــه اســت کــه در نهایــت منجــر بــه لقــای الهــی می شــود کــه 
ــه را  ــام جامع ــی ام ــت. یعن ــده اس ــاد ش ــِه« از آن ی ــوارِهِ« »اِلَی ــر »ِج ــا دو تعابی ب
ــات  ــرود و آن ماق ــم دارد ب ــا تصمی ــه ی ــودش رفت ــه خ ــرد ک ــی می ب ــه جای ب
ــود  ــر می ش ــت ذک ــه صراح ــه ب ــن زیارت نام ــی ای ــای پایان ــت، در فرازه خداس
ــه  ــوای؛ ب ــی َوَمثْ ــی ُمنَْقَلب ــی ف ــه َرجائ ــای َوغای ــی ُمن ــی َوُمنْتَه ـِـی نَْعماَّئ ــک َول َّ اِن
راســتی تویــی صاحــب نعمت هایــم و منتهــای آرزویــم و ســرحد نهایــی امیــدم 

ــم. ــتگاه و اقامتگاه و بازگش
ــا اختصــار و جامعیــت، ارکان نظــام سیاســی اســام  ــراز از دعــا ب ــن ف در ای

ذکــر شــده کــه در نمــودار ذیــل قابــل ماحظــه اســت؛
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بــر ایــن مبنــا، امــام ســجاد در فــراز بعــدی دعــا، ویژگی هــا و خصوصیات 
انســان، خانــواده، جامعــه و دولــت متعالی را برمی شــمارند.

شاخص های انسان، خانواده، جامعه و دولت الهی
ــی را برمی شــمارند.  در ایــن فــراز امــام ســجاد ویژگی هــای انســان متعال
نــگاه اســام بــه فــرد و جمــع، یــک نــگاه منســجم و مکمــل اســت. نــگاه اســام 
ــا افــرادی مجاهــد و  ــه جمــع اســت؛ زیــرا ت ــر نــگاه اســام ب ــه فــرد مقــدم ب ب
اهــل صبــر و بصــر نباشــند، نظــام سیاســی و تمدنــی شــکل نمی گیــرد، بنابرایــن 
امــام بــا نــگاه منســجم و کلــی کــه بــه فــرد و جمــع دارنــد، ایــن خصوصیــات 
ــم  ــا حاک ــردم و ب ــی م ــورت همراه ــت در ص ــوان گف ــمارند. می ت را برمی ش
شــدن سیاســت متعالــی معصومیــن، ایــن ویژگی هــا در آحــاد افــراد جامعــه 
ــا،  ــن ویژگی ه ــق ای ــا گســترش و تعمی ــود. ب ــه روز بیشــتر شــکوفا می ش روز ب
امنیــت در ســطوح و الیه هــای مختلــف جامعــه ایجــاد و تثبیــت می شــود و در 
نهایــت انســان را شــادمان، بــه جــوار الهــی رهنمــون می گــردد؛ در اینجــا عنصــر 
تربیــت هــم بــه شــکل پررنگــی حضــور دارد و بــه همیــن دلیــل بایــد رهبــران و 
مســئوالن جامعــه بهتریــن افــراد و نزدیک تریــن افــراد بــه خداونــد تعالــی باشــند 

و هــم عــادل باشــند و هــم عالــم.
ف

دی
ترجمهمتن دعا ر

خدایا قرار ده نفس مرا آرام به تقدیرتاَلّلُهمَّ فَاْجَعْل نَْفسی ُمْطَمئِنَّه بَِقَدِرک1

 خوشنود به قضایتراِضیه بَِقضاَّئِک2

 حریص به ذکر و دعایت ُمولََعه بِِذكِرک َوُدعاَّئِک3

 دوستدار برگزیدگان دوستانتُمِحبَّه لَِصْفَوه اَْولِیاَّئِک4

 محبوب در زمین و آسمانتَمْحبُوبَه فی اَْرِضک َوَسماَّئِک5
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ف
دی

ترجمهمتن دعا ر

 شکیبا در مورد نزول بایتصابَِره َعلی نُُزوِل باَلَّئِک6

 سپاسگزار در برابر نعمت های فزونتشاكَره لَِفواِضِل نَْعماَّئِک7

 متذکر عطایای فراوانتذاكَره لَِسوابِِغ آالئِک8

مشتاق به شاد گشتن دیدارتُمْشتاقَه اِلی فَْرَحه لِقاَّئِک9

َّئِک10 توشه گیر پرهیزکاری برای روز پاداشتُمتََزّوَده التَّْقوی لِیْوِم َجزا

پیروی کننده روش های دوستانت ُمْستَنَّه بُِسنَِن اَْولِیاَّئِک11

دوری گزیننده اخاق دشمنانت ُمفاِرقَه اِلْخالِق اَْعدائِک12

نْیا بَِحْمِدک َوثَناَّئِک13 سرگرم از دنیا به ستایش و ثنایتَمْشُغولَه َعِن الدُّ

آنچــه کــه بــه اختصــار بایــد گــزارش شــود ایــن اســت کــه در ایــن فــراز از 
دعــا، ویژگی هــا و خصوصیــات انســان متعالــی در ســه ســطح بینــش سیاســی، 
ــش و  ــوزه بین ــت. در ح ــده اس ــرح ش ــی مط ــار سیاس ــی و رفت ــش سیاس گرای
اندیشــه سیاســی انســان متعالــی و نظــام سیاســی او، مطمئــن و باثبــات اســت 
ــال، همــواره او حســن ظــن و  ــد متع ــادآوری نعمــات بی شــمار خداون ــا ی و ب
ــا رشــته دعــا بــه خــدا متصــل اســت و از  اعتمــاد دارد. بــه یــاد خداســت و ب
ــاد  ــه مع ــد. ب ــه دل راه نمی ده ــی ب ــرات هراس ــکات و خط ــدات و مش تهدی
معتقــد اســت و لــذا خــود را در قابــل وظیفــه ای کــه بــر عهــده گرفتــه مســئول 
می دانــد و تــاش دارد تــا وظیفــه اش را در خلــوت و جلــوت بــه نحــو 
ــدگان  ــه دوســتان و برگزی ــه لحــاظ گرایــش سیاســی ب احســن انجــام دهــد. ب
ــه اخــاق سیاســی، فلســفه سیاســی، انسان شناســی  ــد اســت و ب خــدا عاقه من
ــان معتقــد اســت و از فلســفه و اخــاق  سیاســی و معرفت شناســی سیاســی آن
سیاســی دشــمنان خــدا و دشــمنان دوســتان خــدا را بــه رســمیت نمی شناســد 
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ــهرت و  ــال ش ــه دنب ــا ب ــم در دنی ــودش ه ــود. خ ــان نمی ش ــد آن ــع قواع و تاب
قــدرت نیســت، بلکــه خواهــان شــهرت و محبوبیتــی متعالــی اســت، محبوبیتــی 
ــی  ــی و اهال ــتگان اله ــه فرش ــت بلک ــان نیس ــن و زمینی ــه زمی ــدود ب ــه مح ک
ــا آوازه اش  ــمش ی ــا اس ــش ی ــه عکس ــرد. و از اینک ــم را در برمی گی ــمان ه آس
ــه  ــال آنک ــود، ح ــی نمی ش ــود، راض ــت ش ــخ ثب ــی از تاری ــا بخش ــام ی در تم
ــه آرزوی تمــام ســکوالرها و حکومت هــای ســکوالر و  ــزی اســت ک ــن چی ای
طاغوتــی اســت، بلکــه نفــوذ دیــد انســان متعالــی، حجــاب تاریــخ را دریــده و 
از عالــم ملــک گذشــته و مهمــان عالــم ملکــوت گشــته اســت و لــذا نــه فقــط 
شــهرت و ثبــت اســمش در تاریــخ، کــه خواهــان محبوبیتــی واقعــی و حقیقــی 

در تمــام ملــک و ملکــوت اســت.
ــر و مقاومــت و از  ــه ســاح صب ــار هــم از یک ســو، مســلح ب در حــوزه رفت
ــه  ــودن ب ــر و راضــی ب ــوی اســت. صب ــتراتژی تق ــه اس ــر، متکــی ب ســوی دیگ
قضــا و قــدر الهــی بــه معنــای رضایــت دادن و تحمــل کــردن وضعیــت موجــود 
ــاری  ــتقامت و پافش ــتقیم و اس ــراط مس ــناخت ص ــای ش ــه معن ــه ب ــت، بلک نیس
ــوان خــاک و  ــا بت ــع و مشــکات و ســختی های موجــود اســت ت ــر موان در براب
ســنگ نظــام طاغــوت را بــه کنــاری انداخــت تــا آب زالل چشــمه امامــت الهــی 

جوشــیدن بگیــرد و جریــان یابــد.
 بــر ایــن اســاس، الزم اســت کــه حرکــت و هجــرت از تاریکــی بــه روشــنایی 
و از حســن بــه احســن در هــر ســه حرکــِت فکــری، گرایشــی و عملــی انســان 
ــن  ــه ای ــن فرازهــا ذکــر می شــود ب ــه اینکــه »نفــس« در ای مؤمــن رخ دهــد. البت
دلیــل اســت کــه وقتــی محتــوای درونــی و انگیزه هــای انســان تغییــر پیــدا کــرد، 
ظاهــر و رفتــار انســان را هــم متحــول می کنــد، بــه همیــن دلیــل در قــرآن گفتــه 
شــده وقتــی قومــی محتــوای باطنــی اش تغییــر کــرد، خداونــد هــم سرنوشــت او 

ــد. ــر می ده را تغیی
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در نمودار ذیل مؤلفه ها و شاخصه های انسان و دولت متعالی كه در زیارت امین اهلل آمده نشان داده است؛
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ــوان  ــد؛ کــه می ت ــان می آی ــه می ــارت، از انســان عــارف ســخن ب در ادامــه زی
ــرا در  ــد؛ زی ــه می کن ــی را ارائ ــت اله ــری از دول ــاخص های برت ــن ش ــت ای گف
ایــن مرحلــه ســخن از اطمینــان و رضایــت و صبــر نیســت، بلکه ســخن از عشــق 
و حرکــت عاشــقانه اســت؛ در راهــی صــاف و همــوار، بــه دور از هــر ســنگاخ 
ــا عامت هایــی واضــح و مشــخص کــه  ــان ب و پیچ وخــم. راهــی روشــن و نمای

راه رســیدن بــه مقصــد را بــه انســان عــارف عاشــق نشــان می دهنــد.
انســان متعالــی تشــنه ذکــر و دعاســت و انســان عــارف، بــا خداونــد متعــال به 
ــرو می نشــاند.  ــت ف ــا جــام نجــوا و اجاب مناجــات می نشــیند و تشــنگی اش را ب
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قلــب انســان عــارف، شــیفته و شــیدای خداســت؛ امــا سرشــار از بیــم و دلهــره 
و اضطــراب؛ مخصوصــًا وقتــی بــه نقطــه ای می رســد کــه معشــوق، صدایــش را 
ــه خلــوت  ــا ب ــه روی او گشــوده می شــود و او پ ــت ب می شــنود و درهــای اجاب

ــذارد. ــوق می گ معش

ترجمهمتن دعا

خدایا به راستی دل های فروتنان درگاهت اَلّلُهمَّ ِانَّ ُقُلوَب الُْمْخِبتیَن ِالَیک والَِهه1
به سوی تو حیران است

و راه های مشتاقان به جانب تو باز استَوُسُبَل الّراِغبیَن ِالَیک شاِرَعه2

و نشانه های قاصدان کویت آشکار و نمایان استَواَْعالَم الْقاِصدیَن ِالَیک واِضَحه3

و قلب های عارفان از تو ترسان استَواَْفِئَده الْعاِرفیَن ِمْنک فاِزَعه4

و صداهای خوانندگان به طرف تو صاعدَواَْصواَت الّداعیَن ِالَیک صاِعَده5

و درهای اجابت برویشان باز استَواَْبواَب ااْلجابَه لَُهْم ُمَفتََّحه6

دعای آن کس که با تو راز گوید مستجاب استَوَدْعَوه َمْن ناجاک ُمْسَتجابَه7

و توبه آن کس که به درگاه تو بازگردد َوَتْوبَه َمْن اَناَب اِلَیک َمْقُبولَه8
پذیرفته است

و اشک دیده آن کس که از خوف تو گرید َوَعْبَره َمْن بَکی ِمْن َخْوِفک َمْرُحوَمه9
مورد رحم و مهر است

و فریادرسی تو برای کسی که به تو استغاثه َوااْلغاَثه لَِمِن اْسَتغاَث بِک َمْوُجوَده10
کند آماده است

و کمک کاریت برای آن کس که از تو کمک َوااْلعانَه لَِمِن اْسَتعاَن بِک َمْبُذولَه11
خواهد رایگان است
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ــخ  ــه آن پاس ــنود و ب ــاقش را می ش ــه عش ــوای عارفان ــد، نج ــس خداون پ
ــرد و  ــش می پذی ــر از رحمت ــوش سراس ــه آغ ــا را ب ــت آن ه ــد؛ بازگش می گوی
ــد از  ــه، هجــرت از ســیئات بــه حســنات نیســت، کــه می توان از ایــن منظــر توب
ــان  ــش را میزب ــد مهــر و رحمــت خوی ــگاه خداون ــه احســن باشــد. آن حســن ب
ــت و  ــد؛ در حــوادث روزگار و دوران محن ــان می کن اشــک خــوف و رجــای آن
هجــران، مشکل گشــا و مــددکار و دادرس آنــان اســت و یــاری اش، بــر مرکــب 
ــان  ــان انس ــارف هم ــان ع ــتابد. انس ــان بش ــراغ آن ــه س ــا ب ــته ت ــتجابت نشس اس
متعالــی اســت کــه آرام آرام منــزل و بــه منــزل راه هــا را طــی کــرده و خــود را بــه 
درگاه خداونــد متعــال رســانده و موفــق شــده رابطــه دوطرفــه کامــًا شــفاف و 

ــا خــدا داشــته باشــد. واضحــی ب
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معرفی خداوند به عنوان منشأ قدرت، ثروت، رحمت و مشروعیت

ترجمهمتن دعا

و وعده هایی که به بندگانت دادی وفایش َوِعداِتک لِِعباِدک ُمْنَجَزه1
حتمی است

و لغزش کسی که از تو پوزش طلبد بخشوده استَوَزلََل َمِن اْسَتقالَک ُمقالَه2

و کارهای آنان که برای تو کار کنند در نزد تو َواَْعماَل الْعاِملیَن لََدیک َمْحُفوَظه3
محفوظ است

َواَْرزاَقک ِالَی الَْخالئِِق ِمْن لَُدْنک 4
ناِزلَه

و روزی هایی که به آفریدگانت دهی از نزدت 
ریزان است

و بهره های بیشتری هم به سویشان می رسدَوَعواَّئَِد الَْمزیِد ِالَیِهْم واِصَله5

و گناه آمرزش خواهان )از تو( آمرزیده استَوُذنُوَب الُْمْسَتْغِفریَن َمْغُفوَره6

و حاجت های آفریدگانت نزد تو روا شده استَوَحواَّئَِج َخْلِقک ِعْنَدک َمْقِضیه7

و جایزه های سائان در پیش تو شایان و وافر َوَجواَّئَِز الّسآئِلیَن ِعْنَدک ُمَوفََّره َو8
است وطپ

بهره های فزون پیاپی استَعواَّئَِد الَْمزیِد ُمَتواِتَره9

ه10 و خوان های احسان تو برای طعام خواهان َوَمواَّئَِد الُْمْسَتْطِعمیَن ُمَعدَّ
آماده است

ماَِّء ُمْتَرَعه11 و چشمه های آب برای تشنگان لبریز استَوَمناِهَل الظِّ
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ــادی  ــکات اقتص ــر ن ــتر ب ــا بیش ــمت از دع ــن قس ــد در ای ــر می رس ــه نظ ب
بتوانیــم تأکیــد کنیــم. خداونــد بــه وعده هایــی کــه بــه بندگانــش داده اســت وفــا 
می کنــد و اگــر گفتــه در صورتــی کــه بنــده تقــوا داشــت، قطعــًا راه حلــی پیــش 
ــش  ــب بخش ــا طل ــا را ب ــا و خطاه ــد. لغزش ه ــن می کن ــذارد، چنی ــش می گ پای
و عفــو، می بخشــد، ســپس می فرمایــد رزق و روزی خداونــد بــه ســوی 
تمامــی مخلوقــات نــازل می شــود و بــه حســاب همــه مخلوقــات، روزی واریــز 
ــای  ــن روزی ه ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــی رزق و روزی نمی مان ــی ب ــود و کس می ش
ــج و نیازهــای مخلوقاتــش  ــد و حوائ ــه مخلوقاتــش اعطــا می کن بیشــتری هــم ب

ــد.  ــرآورده می کن ــم ب را ه
ــزی  ــش از او چی ــدون بندگان ــه اول ب ــد در مرحل ــخن، خداون ــر س ــه دیگ ب
ــه او  ــدون اینک ــل ب ــه طف ــه ب ــد؛ چنانک ــش روزی می ده ــه بنگان ــد، ب بخواهن
تقاضــا کنــد، بهتریــن غــذا را عطــا فرمــوده اســت. در مرحلــه بعــد اگــر بنــدگان 
ــرآورده  تقاضــا و حاجتــی ـ اعــم از اقتصــادی و غیراقتصــادی ـ هــم داشــتند، ب
می ســازد. در مرحلــه ســوم، بــه بندگانــش جایــزه و هدیــه هــم عطــا می فرمایــد 
ــه  ــد. در مرتب ــوی باش ــادی و معن ــد م ــم می توان ــز ه ــا و جوای ــن هدای ــه ای ک
ــد  ــد کــه مزی ــه بندگانــش عنایــت می کن ــی ب ــد متعــال نعمت های چهــارم خداون
ــده  ــاره ش ــا اش ــه آن ه ــراز ب ــن ف ــه در ای ــت ک ــواردی اس ــن م ــر ای ــه ب و اضاف
اســت. در مرتبــه بعــد و باالتــر، خداونــد به ســان یــک میزبــان ســفره می انــدازد 
ــه انســان مؤمــن  ــد و ب ــی می کن ــر ســر آن ســفره پذیرای ــدگان خوبــش ب و از بن
ــًا از  ــرده و اص ــور نمی ک ــم خط ــش ه ــه ذهن ــه ب ــد ک ــت می کن ــی عنای نعمات

ــد متعــال طلــب کنــد. ــا از خداون آن هــا خبــر نداشــته ت
اگــر مــا همچنــان همیــن نــگاه کــه خالــی از قصــور و تقصیــر هــم نیســت 
را ادامــه دهیــم بایــد این طــور بگوییــم کــه خداونــد بــه عنــوان تنهــا موجــودی 
ــادی  ــد م ــاز بع ــد و نی ــش روزی می ده ــه بندگان ــت ب ــض اس ــاز مح ــه بی نی ک
وجــود آن هــا را بــا انــواع روزی هــا تأمیــن می فرمایــد. در بعــد روحــی و معنــوی 
ــای خــود  ــان و خطاه ــه از گناه ــا اجــازه داده ک ــه م ــد پیشــاپیش ب ــم خداون ه

عذرخواهــی کنیــم و پیشــاپیش وعــده مغفــرت و پذیــرش توبــه داده اســت.
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ایــن فــراز از دعــا بیــش از پیــش فــروغ قــدرت امیــد و تــوکل و محبــت بــه 
ــد و باعــث می شــود انســان از  ــروزان می کن ــال را در دل انســان ف ــد متع خداون
دیگــران دل بــردارد و بــه خالــق مهربــان خویــش دل ببنــدد. خداونــدی کــه بــه 
ــی کــه  ــه انســان عــزت عنایــت فرمــوده اســت. نعمت ــن شــکل ممکــن، ب بهتری
هیچ چیــز جــای آن را نمی گیــرد، زیــرا عــزت مســتقًا از آن خداونــد اســت کــه 
خــود آن را بــه رســول خویــش و مؤمنــان نیــز عنایــت فرمــوده اســت؛ عزتــی کــه 

جــز در ســایه حکومــت ظاهــری و باطنــی امیــن اهلل بــه دســت نمی آیــد.
بــه دیگــر ســخن، چــون خداوند انســان را آفریــده و انســان مخلوق خداســت 
و همــواره نیازمنــد خداســت، تنهــا خداونــد یــا کســانی کــه او منصــوب نمــوده 
ــت  ــان حکوم ــر انس ــد ب ــادل، می توانن ــی ع ــای ربان ــه و علم ــا و ائم ــی انبی یعن
ــد  ــت و نمی توانن ــروع اس ــق و نامش ــی، ناح ــران غصب ــت دیگ ــد و حکوم کنن
ــت  ــان ســفره سراســر نعمــت و برک ــه شهروندانشــان را مهم ــه خودشــان و ن ن

خداونــد متعــال کننــد.
ــد فقــط آرامــش و آســایش مــادی و  از طرفــی، این طــور نیســت کــه خداون
معنــوی و جســمی و روحــی انســان را تأمیــن کــرده باشــد و دیگــر بــه او کاری 
نداشــته باشــد، بلکــه خداونــد متعــال، حافــظ و مراقــب تمــام اعمــال و افــکار و 
حــرکات و ســکنات آدمــی اســت و همــه آن هــا در بایگانــی الهــی ثبــت و ضبــط 
ــورد  ــت و م ــئول اس ــش مس ــر کارهای ــان در براب ــذا انس ــت و ل ــوظ اس و محف
بازخواســت قــرار می گیــرد، بنابرایــن بایــد اهــل محاســبه و مراقبــه باشــد و بــه 
دقــت رصــد کنــد کــه تابــع کــدام قانــون اســت و چــه کســانی و بــا چــه نیاتــی 
بــر او حکــم می راننــد و زمــام سرنوشــت او را در دســت دارنــد؛ آیــا او تحــت 
رهبــری حــق و امیــن خــدا خــودش را قــرار داده یــا رهبــری باطــل و نامشــروع 
و خائــن بــه امانــت خــدا، و چــرا؛ چــون بایــد در محضــر عــدل الهــی پاســخ گو 

باشــد.
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برخــی از اوصــاف خداونــد در ایــن فــراز از زیــارت در نمــودار ذیــل قابــل 
مشــاهده اســت.
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دعا برای هم گامی با دوستان امام
در فرازهــای پایانــی دعــا امــام ســجاد از خداونــد متعــال تقاضــا می کنــد 
ــایه  ــتانش را در س ــان و دوس ــد و ایش ــت فرمای ــش را اجاب ــد دعای ــه خداون ک
ــی  ــْل ثَناَّئ ــی َواقْبَ ــتَِجْب ُدعاَّئ ــمَّ َفاْس ــرد آورد؛ »اَلّلُه ــد گ ــن خداون ــت امی حکوم
َواْجَمــْع بَینــی َوبَیــَن اَْولِیاَّئــی«؛ »خدایــا پــس دعایــم را مســتجاب کــن و بپذیــر 
مــدح و ثنایــم را و گــردآور میــان مــن و دوســتانم«. ســپس امــام از آن دوســتان 
بــه عنــوان نمونه هــا و الگــوی بــارز و شــاخص فــرد و دولــت اســامی و امیــن 
ــه  ِــی َوفاِطَم ــٍد َوَعل ــّق ُمَحمَّ ــد؛ »بَِح ــن اســم می برن ــره زمی ــد متعــال در ک خداون
َوالَْحَســِن َوالُْحَســیِن«؛ »بــه حــق محمــد و علــی و فاطمــه و حســن و حســین«. 



267 سیاست و زیارت؛ خوانشي جدید از زیارت امین اهلل

و در پایــان مجــدداً خداونــد بــه عنــوان مقصــد و غایــت نهایــی سیاســت الهــی 
ــه  ــای َوغای ــی ُمن ــی َوُمنْتَه ـِـی نَْعماَّئ َّــک َول ــر می شــود؛ »اِن ــان ذک و زندگــی مؤمن
ــم و  ــب نعمت های ــی صاح ــتی توی ــه به راس ــوای«؛ »ک ــی َوَمثْ ــی ُمنَْقَلب ــی ف َرجائ

منتهــای آرزویــم و ســرحد نهایــی امیــدم و بازگشــتگاه و اقامتگاهــم«.
ــه اندیشــه و  ــا ب ــن فرازه ــام ســجاد، در ای چنانکــه ماحظــه می شــود ام
انگیــزه سیاســتمداران و تــک و تــک مدیــران و شــهروندان، کــه در ایــن تفکــر 
ــوزه  ــه در ح ــد ک ــد و می فرمای ــت می ده ــد جه ــم برادرن ــا ه ــه ب ــی هم متعال
فلســفه سیاســی بایــد غایــت و مقصدشــان خداونــد متعال باشــد و قانون نویســی، 
ــا ایــن هــدف انجــام بگیــرد.  برنامه ریــزی و اجــرای برنامه هــا، بایــد متناســب ب
ــد  ــه، بای ــوان گفــت حکومــت، اعــم از دولــت مجلــس و قــوه قضائی پــس می ت
بــر اســاس کتــاب خــدا و عتــرت پیامبــر، کــه همتــای قرآننــد، برنامــه�ای دقیــق 
ــای  ــه زیبایی ه ــل ب ــان، تأســی و عم ــا بی ــت را ب ــد و اهل بی ــه و اجــرا نماین تهی
ــا  ــد ت فکــری، اخاقــی و عملــی آن بزرگــواران، محبــوب جامعــه و جهــان کنن
جهانیــان ذیــل پرچــم توحیــد قــرار بگیــرد. و از طــرف دیگــر بایــد بداننــد کــه 
ــزه و عمــل  ــی حاضــر می شــوند و نتیجــه اندیشــه و انگی ــدل اله در محضــر ع

خــود را خواهنــد چشــید.

نتیجه
برجســته ترین  و  بزرگ تریــن   ،ســجاد امــام  خصوصــًا   اهل بیــت
ــکال  ــی و در اش ــی و علن ــارزات مخف ــان مب ــتند. آن ــان هس ــتمداران جه سیاس
مختلــف بــا حــکام جــور داشــته  و در زیــارت جامعــه کبیــره بــه صراحــت بــه 
ــن  ــا ای ــن اهلل ب ــارت امی ــن، زی ــده اند؛ بنابرای ــاب ش ــاد« خط ــه العب ــوان »ساس عن
ــود  ــه خ ــزرگ، ک ــتمدار ب ــک سیاس ــط ی ــه توس ــت ک ــه ای اس ــگاه، زیارت نام ن
شــخصًا، در قیــام عاشــورای حســینی، حضــور داشــت، بــر مــزار سیاســتمداری 
ــوده و  ــی ب ــره اش مخف ــی مقب ــرده و زمان ــت ک ــی حکوم ــه مدت ــد ک ــت ش قرائ
زمانــی، در منابــر مکــه و مدینــه آشــکارا توســط دســتگاه امــوی لعــن می شــده 

اســت. 
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ــام  ــر و ام ــام باق ــی ام ــه، یعن ــن زیارت نام ــان ای ــی، ناقــان و روای از طرف
ــذا،  ــد. ل ــی از آن کردن ــع سیاســت اله ــه نف ــرداری را ب ــن بهره ب رضــا، بهتری
ــود!  ــده ش ــه خوان ــام ائم ــر تم ــر قب ــه ب ــن زیاتنام ــه ای ــده اســت ک ــفارش ش س
قطعــًا ایــن ســفارش، تنهــا بــه دلیــل کســب ثــواب و پــاداش اخــروی نیســت، 
چــون می شــد کــه توصیــه شــود در حــرم معصــوم بــه جــای زیــارت امیــن اهلل، 
ــل،  ــاز و توس ــه نم ــرآن و اقام ــاوت ق ــر ت ــاوه ب ــا ع ــرد، ام ــاوت ک ــرآن ت ق
ایــن زیارت نامــه هــم توصیــه شــده کــه ایــن مهــم، خــود حــاوی نکتــه و پیــام 
تاریخــی و همیشــگی اســت و آن پیــام ایــن اســت کــه تمــام نظام هــای سیاســی 
کــه تحــت والیــت خــدا نیســتند و بــه قــدرت بــه عنــوان امانــت الهــی و یــک 
امــر مقــدس نمی نگرنــد، خائــن و فاقــد مشــروعیت اند و لــذا انســان های 
مؤمــن حــق ندارنــد حکومت هــای نامشــروع را مشــروع بداننــد و موظفنــد بــر 

اســاس فتــوای مجتهــد عــادل زنــده بــه تکلیــف خــود، عمــل کننــد.
ــد از  ــاره بع ی ــل الّزِ ــه در کام ــی ک ــت: فرازهای ــوان گف ــاس، می ت ــن اس ــر ای ب
ایــن زیــارت ذکــر شــده، و در آن بــه دو صــف دوســتان و دشــمنان حــق اشــاره 
ــد  ــق توحی ــت ح ــای حکوم ــن و اعت ــل خائنی ــت باط ــودی حکوم ــده و ناب ش
ــْوالی  ــیدی َوَم ــی َوَس ــَت اِله ْ ــن اهلل اســت: »اَن ــات امی ــده زی ــده، چکی تقاضــا ش
ــّق  ــه الَْح ــْر کلَِم ــا َواَْظهِ ــْن اَذان ــَغْلُهْم َع ــا َواْش َّئَن ــا اَْعدا ــفَّ َعنّ ــا َوک ــْر الِْولِیاَّئِن اِْغفِ
َّــک َعلــی کّل َشــٍئ  ــْفلی اِن َواْجَعْلَهــا الُْعْلیــا َواَْدِحــْض کلَِمــه الْباِطــِل َواْجَعْلَهــا السُّ
ــازدار از  ــٌر«؛ تویــی معبــود و آقــا و مــوالی مــن. بیامــرز دوســتان مــا را و ب َقدی
مــا دشــمنانمان را و سرگرمشــان کــن از آزار مــا و آشــکار کــن گفتــار حــق را و 
آن را برتــر قــرار ده و از میــان ببــر گفتــار باطــل را و آن را پســت گــردان کــه بــه 

راســتی تــو بــر هرچیــز توانایــی.
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گونه شناسی احادیث منقول از امام سجاد
روح اهلل محمدی1
الهام صادقی2
صدیقه عبداللهی3

چکیده
ایــن مقالــه بــه بررســی گونه هــای مختلــف روایــات منقــول از 
ــوق  ــاله حق ــجادیه و رس ــه س ــژه صحیف ــه وی ــجاد ب ــام س ام
ــه و  ــه پرداخت ــه ادعی ــا ب ــام تنه ــد، ام ــر می رس ــه نظ ــردازد. ب می پ
ــا  ــایر حوزه ه ــه س ــی ایشــان اجــازه ورود ب ــت زمان شــرایط و موقعی
ــده از آن  ــی مان ــات باق ــل در روای ــا تأم ــی ب ــت، ول ــی داده اس را نم
ــی  ــی، اجتماع ــادی، سیاس ــائل اعتق ــی در مس ــوان روایات ــرت می ت حض
ــه  ــجاد در هم ــام س ــت ام ــان�گر فعالی ــه نش ــت ک ــادی یاف و عب
زمینه هاســت. بیــان حقــوق انســانی و الهــی، مســائل تربیتــی، عبــادی، 
ــه  ــی، از جمل ــی و اجتماع ــائل سیاس ــی، مس ــت و موعودشناس مهدوی
ــام  ــول از ام ــث و دعاهــای منق مفاهیمــی اســت کــه در ضمــن احادی

ــت. ــده اس ــان ش ــجاد بی س
ــث  ــات، احادی ــی روای ــجاد، گونه�شناس ــام س ــدی: ام واژگان کلی

منقــول، صحیفــه ســجادیه، رســاله حقــوق.

ــرآن و  ــوم ق ــری عل ــم و دانشــجوی دکت ــرآن کری ــارف ق ــوم و مع ــی دانشــگاه عل ــت علم 1. عضــو هیئ
ــران. ــث دانشــگاه ته حدی

2. طلبه سطح 3 مركز تخصصی تفسیر و علوم قرآن امام جعفر صادق، شاهرود.

3. طلبه سطح 3 مركز تخصصی تفسیر و علوم قرآن امام جعفر صادق، شاهرود.
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1� مقدمه
 ،ــجاد ــه س ــهور ب ــب، مش ــن ابی طال ــی ب ــن عل ــین ب ــن الحس ــی ب عل
چهارمیــن امــام شــیعه اســت کــه بنــا بــه قــول مشــهور در ســال 38 هجــری متولد 
گردیــد و در ســال 94 بــه وســیله ســمی کــه از طــرف ولیــد بــن عبدالملــک بــه 
او داده شــد، بــه شــهادت رســید.1 دوران حیــات امــام ســجاد، دورانــی بــود 
کــه همــه ارزش هــای دینــی دســتخوش تحریــف و تغییــر امویــان قــرار گرفتــه و 
احــکام اســامی بازیچــه دســت افــرادی چــون ابــن زیــاد، حجــاج و عبدالملــک 
بــن مــروان بــود. امــام ســجاد در ایــن شــرایط، انســانی اهــل عبــادت بــود و 
مهم تریــن تأثیــر اجتماعــی ایــن رفتــار ایجــاد پیونــد مــردم بــا خــدا بــه وســیله 
ــام را  ــم اهــل ســنت، ام ــس و عال ــرد. محمدبن�ســعد تاریخ�نوی ــا را ایجــاد ک دع
ــَر  ــًا، کثی ــة مامون ــین ثَِق ــِن الُحَس ــی ب ــرده اســت: »کاَن َعل ــف ک ــه توصی این گون

الحدیــث، عالیــًا رفیعــًا ورعــًا«.2
ــد.  ــرار گرفتن ــن شــرایط ق ــا، شــیعیان در بدتری ــه کرب در واپســین روز واقع
ــد. زندگــی امــام ســجاد در  ــه مرکــز ســرکوبی شــیعه گردی ــه، تبدیــل ب کوف
ــه را از  ــیعی کوف ــات ش ــت جریان ــت هدای ــراق فرص ــودن از ع ــه و دور ب مدین
امــام گرفتــه بــود. در چنیــن شــرایطی کــه تصــور نابــودی اســاس تشــیع وجــود 
ــه ســمت  ــردم را ب ــو شــروع کــرده م ــد کار را از ن ــام ســجاد بای داشــت، ام

می کشــاند.3  اهل بیــت
ــام مــورد ســوءظن  ــان، ام ــا اموی ــان ب ــه ســوابق مناســبات علوی ــا توجــه ب  ب
ــام، عواقــب وخیمــی  ــه ام ــی از ناحی ــود و کوچک تریــن حرکت ــان ب شــدید اموی
داشــت کــه طبعــًا در نظــر امــام ارزش دســت زدن بــه ایــن اقدامــات را نداشــته 
ــی  ــروف و نه ــه امربه مع ــود: »کســی ک ــی فرم ــجاد در روایت ــام س اســت. ام
از منکــر را تــرک گویــد، همچــون کســی اســت کــه کتــاب خــدا را کنــار نهــاده 
�1��شــبراوی، االتحــاف بحــب االشــراف، ج1، ص143؛ مســعودی، مروج الذهــب و معادن الجواهــر، ج3، 

ص160.
ــی،  ــری، ج 5، ص 222؛ ذهب ــری، طبقات الکب ــه، ج 15، ص 274؛ الزه ــرح نهج البالغ ــد، ش ــی الحدی ــن اب 2. اب

ــالء، ص 387. ــیر اعالم النب س
3. عاملی، دراسات و بحوث فی التاریخ و االسالم، ج 1، ص 161.
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ــیدند:  ــام پرس ــد.« از ام ــه باش ــه در تقی ــر آنک ــت، مگ ــرده اس ــت ک ــدان پش و ب
ــه اَو  ــِرَط علی ــاَف اَن یف ــداً یخ ــاراً عنی ــاُف جب ــود: »یخ ــت؟« فرم ــه چیس »تقی
ــز  ــرد و ج ــی می ک ــختی زندگ ــرایط س ــًا در ش ــجاد واقع ــام س ــی«1 ام یطغ
تقیــه راه دیگــری نداشــت. هنگامــی کــه جامعــه دچــار انحــراف شــده، روحیــه 
ــی  ــی و اجتماع ــی و اخاق ــاد سیاس ــه و فس ــر آن غلب ــی ب ــی و دنیازدگ رفاه طلب
ــس  ــرای تنف ــه ای ب ــچ روزن ــی هی ــر سیاس ــرار داده و از نظ آن را در محاصــره ق
وجــود نداشــت، امــام ســجاد توانســت از دعــا بــرای بیــان بخشــی از عقایــد 
خــود اســتفاده کنــد و بــار دیگــر تحرکــی در جامعــه بــرای توجــه بــه معرفــت و 
عبــادت و بندگــی خداونــد ایجــاد کنــد. گرچــه ظاهــراً مقصــود اصلــی در ایــن 
دعاهــا، همــان معرفــت و عبــادت بــود، امــا بــا توجــه بــه تعابیــری کــه وجــود 
ــا مفاهیــم  ــه الی ایــن تعبیــرات ب دارد، می تــوان گفــت مــردم می توانســتند از الب

سیاســی موردنظــر امــام ســجاد آشــنا شــوند.
صحیفــه ســجادیه مشــهور، کــه بیــش از پنجــاه دعــا را دربــردارد، تنها بخشــی 
از دعاهــای امــام ســجاد اســت کــه گــردآوری شــده اســت.2 دعاهــای مزبــور 
ــود داشــت.3 و  ــز وج ــنت نی ــل س ــان اه ــه در می ــیعیان، بلک ــان ش ــا در می نه تنه
حاکــی از آن اســت کــه دعاهــای امــام ســجاد در جامعــه آن روز نفــوذ کــرده 

. ست ا
2� گونه های حدیثی و روایی

2-1- بزرگداشت شعائر آئینی – مذهبی
و آل محمد 2-1-1- صلوات بر محمد

ــری  ــم، تعبی ــجادیه می خوانی ــه س ــه در صحیف ــام ک ــای ام ــان دعاه در می
وجــود دارد کــه اغلــب تکــرار شــده و کمتــر دعایــی اســت کــه از ایــن تعبیــر 
ــر محمــد و آل محمــد« اســت و اساســًا  ــر، »صلــوات ب ــن تعبی ــی باشــد. ای خال
ــرار دادن  ــی ق ــه حت ــی ک ــن اســت. زمان ــم دعاهــای درســت همی یکــی از عائ

1. ابن سعد، 1421 ق، ج 5، ص 14؛ اصبهانی، حلیه االولیاء و طبقات االصناء، ج 3، ص 140.
2. طهرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج 15، ص 21 - 18.

3. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج 11، ص 192؛ ج 6، ص 186–178؛ ج 5، ص 113.
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نــام علــی بــر فرزنــدان تقبیــح می شــد و افــراد بدیــن دلیــل مــورد تهدیــد قــرار 
ــتقیم نمی شــد1  ــی مس ــه عل ــنام دادن ب ــا دش ــز ب ــان ج ــد و کار اموی می گیرن
بــه کار گرفتــن ایــن تعبیــر ارزش خــود را به خوبــی نشــان می دهــد. تعبیرهایــی 
ــی  ــن«، از نمونه های ــار االنجبی ــن االخی ــن الطاهری ــه الطیبی ــد و ال ــبیه »محم ش

اســت کــه چنــد بــار تکــرار شــده اســت. 2
تکیــه امــام در پیونــد دادن محمــد و آلــش، امــری اســت کــه مبنایــی قرآنــی 
ــد آن را در کام وحــی،  ــه خداون ــتگان اســت ک ــن ســنت خــدا و فرش دارد. ای
ضمــن دســتوری بــر مؤمنیــن آورده اســت.3 امــام بــا تکیــه بــر ایــن تعبیــر، بــه 
پیونــد میــان محمــد و آل او تأکیــد مــی ورزد، زیــرا بــرای بیــان عقایــد شــیعی 

ــد:  ــی می فرمای ــه در روایت ــادی دارد. چنان ک ــت زی اهمی
ننــا بـِـِه، َفَمــن َصّلــی  انَّ اهللَ فــرُض علــی العالــِم الصــاةِ علــی رســول اهلل و َقرَّ
علــی رســوِل اهللِ و لـَـم یَُصــل علینــا لَقـِـی اهلل تعالــی و َقــد بَتـَـَر الصــاَة علیــه 

َو تـَـَرَک امــَرُه؛4  
خداونــد صلــوات بــر پیامبــرش را بــر عالــم واجــب کــرده، و مــا را نیــز بــه 
آن مقــرون ســاخته اســت. کســی کــه بــر رســول خــدا صلــوات فرســتد 
امــا بــر مــا صلــوات نفرســتد، صلواتــش را بــر رســول ناقــص گذاشــته و 

دســتور خــدا را تــرک کــرده اســت. 
همراهــی محمــد و آل محمــد، می توانــد تأثیــر مهمــی در موضــع ســب مــردم 

بــه خانــدان رســول خدا داشــته باشــد.
2-1-2- تأکید بر مسأله امامت

ــت  ــأله امام ــرح مس ــه، ط ــی صحیف ــی - دین ــم سیاس ــن مه ــی از مضامی یک
اســت. مفهــوم امامــت،  یــک مفهــوم شــیعی اســت کــه عــاوه بــر جنبــه داشــتن 
ــری از  ــی عصمــت و بهره گی ــای اله ــری، جنبه ه ــت و رهب ــرای خاف ــت ب احقی
ــد.  ــان می ده ــی نش ــد واالی ــرم را در ح ــر اک ــًا پیامب ــا و مخصوص ــوم انبی عل

1. همان، ج 13، ص 220.
 .2صحیفه سجادیه، دعای 6، فقره 24.

3. سوره احزاب، آیه 56.
4. سهمی، تاریخ جرجان، ص 188.
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امــام در مــوارد مختلــف بــر ایــن مســأله تأکیــد کــرده و اهل بیــت را بــه عنــوان 
ــد: » ــی می کن ــی معرف ــده اله ــر حــق برگزی ــای ب خلف

َّذیــَن اْختَْرتَُهــْم ِلْمــِرک، َو َجَعْلتَُهــْم َخَزنـَـَة  َرّب َصــّل َعلــی اَطآئـِـِب اَْهــِل بَیتـِـِه ال
ِعْلِمــک، َو َحَفَظــَة دینـِـک، َوُخَلفــآَءک فــی اَْرِضــک، َو ُحَجَجــک َعلــی ِعباِدک، 
نـَـِس تَْطهیــراً بِِاراَدتِــک، َوَجَعْلتَُهــُم الَْوســیَلَةاِلَیک،  َو َطهَّْرتَُهــْم ِمــَن الّرْجــِس َوالدَّ

َوالَْمْســَلک اِلــی َجنَّتـِـک؛1 
ــانی را  ــت. کس ــد درود بفرس ــت محم ــاکان از اهل بی ــر پ ــروردگارا! ب پ
ــان  ــود و حافظ ــوم خ ــای عل ــدی، و گنجینه ه ــت برگزی ــرای حکوم ــه ب ک
ــر  ــود ب ــت خ ــن و حج ــود در روی زمی ــای خ ــدی و خلف ــت گردانی دین
بندگانــت قــرار داری، آنــان را بــا اراده خــود از هــر پلیــدی و آلودگــی پــاک 
ــت  ــه بهشــت جاودان ــو ب ــه ت ــیدن ب ــرای رس ــیله ب ــاختی و وس ــرا س و مب

ــار نمــودی. اختی
در جای دیگری فرموده است: 

أَُمنَائِــک  َمَواِضــَع  َو  أَْصِفیائِــک  َو  لُِخَلَفائِــک  الَْمَقــاَم  َهــَذا  إِّن  الّلُهــّم 
أَنْــَت  َو  ابْتَّزوَهــا،  قَــِد  بَِهــا  اْختََصْصتَُهــْم  الّتِــی  الّرفِیَعــِة  الّدَرَجــِة  فِــی 
 الُْمَقــّدُر لَِذلِــک، اَل یَغالَــُب أَْمــُرک، َو اَل یَجــاَوُز الَْمْحتُــوُم ِمــْن تَْدبِیــِرک

كیــَف ِشــْئَت َو أَنـّـی ِشــْئَت، َو لَِمــا أَنـْـَت أَْعَلــُم بـِـِه َغیــُر ُمتَّهــٍم َعَلــی َخْلِقــک َو اَل 
إِلَِراَدتـِـک َحتـّـی َعــاَد ِصْفَوتـُـک َو ُخَلَفــاُؤک َمْغُلوبِیــَن َمْقُهوِریــَن ُمْبتَّزیــَن، الّلُهــّم 
الَْعــْن أَْعَداَءُهــْم ِمــَن اْلَّولِیــَن َو اآْلِخِریــَن، َو َمــْن َرِضــی بِِفَعالِِهــْم َو أَْشــیاَعُهْم َو 

 2 ؛ َعُهْم تْبَا أَ
ــت  ــدگان از خلق ــای توســت، برگزی ــرای خلف ــت ب ــام خاف ــدا! مق خداون
ــه  ــام را ب ــو آن مق ــه ت ــه ک ــات عالی ــو در درج ــای ت ــگاه امانت ه و جای
ــه  ــی ک ــا جای ــد... ت ــان گرفتن ــران از آن ــی دیگ ــاص دادی ول ــا اختص آن ه
برگزیــدگان و خلفــای تــو در مقابــل ســتم ســتمکاران، مغلــوب و مقهــور 
ــر دشــمنان آن هــا از اولیــن  ــاد رفــت. پــروردگارا! ب ــر ب شــده و حقشــان ب
ــر  ــد و ب ــر تجــاوز دشمنانشــان رضــا دادن ــه کســانی کــه ب و آخرینشــان، ب

ــت بفرســت. ــا لعن ــن آن ه ــروان و تابعی پی

1. صحیفه سجادیه، دعای 47، فقره 56.
2. همان، دعای 48، فقره 10– 9.
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و در دعای سی و چهارم می فرماید: 
ــٍد َو ِعْتَرتـِـِه الّصْفــَوِة ِمــْن بَِریتِک  َو َصــّل َعَلــی ِخیَرتـِـک اللَُّهــمَّ ِمــْن َخْلِقــک ُمَحمَّ
اِهِریــَن َو اْجَعْلنـَـا لَُهــْم َســاِمِعیَن َو ُمِطیِعیــَن كَمــا أََمــْرَت، الّلُهــّم َو اْجَعْلنـِـی ِمــْن  الطَّ
أَْهــِل التّْوِحیــِد َو اإْلِیَمــاِن بـِـک، َو التّْصِدیــِق بَِرُســولِک، َو اْلَئِّمــِة الِّذیــَن َحتَْمــَت 

َطاَعتَُهــْم ِمّمــْن یْجــِری َذلـِـک بـِـِه َو َعَلــی یَدیــِه، آِمیــَن َرّب الَْعالَِمیــَن؛1 
پــروردگارا! درود فرســت بــر بهتریــن خلقــت، محمــد و عتــرت برگزیــده 
ــان  ــه کــه دســتور داده ای مطیــع آن ــان بندگانــت. و مــا را همان گون او از می
ــه  ــاورداران ب ــان و ب ــرا در شــمار موحــدان و مؤمن ــروردگارا! م ــرار ده. پ ق

پیامبــر و امامــان، کســانی کــه اطاعتشــان را واجــب کــرده ای قــرار ده.
و در جای دیگر می فرماید: 

ــاراً  ــاِدَک َو َمن ــُه َعَلمــًا لِعب ــَک فــی ُكّل أَواٍن بِِامــاٍم أَقَْمتَ ــْدَت دینَ َّ َّــَک أَی ــمَّ اِن لّلُه
ریَعــَة الــی ِرْضوانـِـَک  فــی بـِـالِدَک بعــدان َوَصْلــَت َحْبَلــُه بَِحْبلِــَک َو َجَعْلتــُه الذَّ
ْرَت َمْعِصیَتـَـُه َو اََمــْرَت بِاْمتِثــاِل اَْمــِرِه و االنْتِهــاِء ِعنــد  َو اْفتََرْضــَت طاَعتـَـُه َو َحــذَّ
ــَن َو  ــُة الاّلئذیْ ــَو ِعْصَم ــٌر فَُه ــُه ُمتَأّخ ــَر َعن ــّدٌم و الیَتَأخَّ ــُه ُمتََق َم ــِه و اَْن الیَتََقدَّ نَْهیِ
ــِه كتَابَــک َو  ِ ــْم ب ــَن، َو أَقِ ــاُء العالمی ــکیَن َو بَه ــْرَوُة الُمتَمّس ــَن و ُع ــُف المؤِمنی َكْه
ُحــُدوَدک َو َشــَرائَِعک َو ُســنََن َرُســولِک، َصَلَواتـُـک الّلُهــّم َعَلیــِه َو آلـِـِه، َو أَْحــی 
ــْن  ــْوِر َع ــَداَء الَْج ِــِه َص ــُل ب ــک، َو اْج ِــِم ِدینِ ــْن َمَعال ــوَن ِم ــُه الّظالُِم ــا أََماتَ ِــِه َم ب
َطِریَقتـِـک، َو أَبـِـْن بـِـِه الّضــّراَء ِمــْن َســبِیلِک، َو أَِزْل بـِـِه النّاكبِیــَن َعــْن ِصَراِطــک، 

ــا لـَـُه َســاِمِعیَن ُمِطیِعیــَن؛2  َو اْمَحــْق بـِـِه بَُغــاَة قَْصــِدک ِعَوجــًا .... َو اْجَعْلنَ
ــت و چــراغ  ــرای بندگان ــی را پرچــم ب ــان امام ــو در هــر زم ــروردگارا! ت پ
ــان  ــرار دادی، پــس از آن کــه رابطــه مســتقیم می راهنمــا در روی زمینــت ق
ــود  ــای خ ــه رض ــیدن ب ــیله رس ــوده و او را وس ــرار فرم ــودت و او برق خ
نمــودی و فرمان بــرداری از او را واجــب و از نافرمانــی او بــر حــذر داشــته 
و بــر امتثــال اوامــر او دســتور داده و از ارتــکاب بــه نهــی او منــع کــردی، 
دینــت را تأییــد فرمــودی. امامــی کــه بــه هیچ یــک از بندگانت حــق تقــدم 
بــر او و جــدا شــدن از وی را نــدادی، امامــی کــه تــو محــل امنــی بــرای آنان 
کــه روی بــه ســوی تــو می آورنــد و ایمــان محکمــی بــرای آنــان کــه چنــگ 

1. همان، دعای 48.

2. همان، دعای 48.
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ــگاه  ــان و پناه ــار جهانی ــد و افتخ ــو می زنن ــت ت ــت و هدای ــل عنای ــه ذی ب
مؤمنینــش قــرار دادی .... پــروردگارا! کتــاب و قوانیــن و شــریعت خــود و 
ــارف و  ــر آنچــه از مع ــای دار و ه ــر پ ــه وســیله او ب ــرت را ب ســنت پیامب
اصــول دیــن تــو را ســتمکاران بــه ورطــه نابــودی کشــیده اند بــه وســیله او 
زنــده فرمــا و آلودگی هــا و انحرافاتــی کــه بــه وســیله ســتمکاران در راهــت 
بــه وجــود آمــده بــه وســیله او از دامــن دینــت بــزدای و خطــرات راهــت 
ــده و در راه  ــرای او مطیــع گردان ــردارد. مــا را ب ــان ب ــه وســیله او از می را ب

جلــب رضایــت او کوشــا ســاز.
ــترش  ــدد گس ــام درص ــه ام ــت ک ــن اس ــی روش ــه خوب ــوق ب ــات ف از جم
ــوده  ــوم شــیعی، ب ــن مفه ــوان مهم تری ــه عن ــت، ب ــوم امام ــاد شــیعی در مفه اعتق
ــود  ــف آن ب ــای مختل ــت در دوره ه ــات اهل بی ــی از اقدام ــوالً یک ــت. اص اس
کــه بــه مــردم نشــان دهنــد اهل بیــت رســول خــدا کــه تــا آن انــدازه در قــرآن 

و ســنت بــرای آنــان حقــوق و فضایــل آمــده چــه کســانی هســتند.
2-1-3- مبارزه با نحله های فکری باطل )نفی عقیده تشبیه و تجسیم(

ــادی و  ــداف عب ــه اه ــد، بلک ــه نمی یاب ــا خاتم ــه همین ج ــا ب ــدوده دعاه مح
فکــری و سیاســی دیگــری موردنظــر بــوده اســت. اشــاره بــه یــک مــورد فکــری 
 در مســجد رســول خدا مناســب اســت. بــه نقــل شــیخ مفیــد، امــام ســجاد
ــث  ــی در بح ــه گروه ــد ک ــه ش ــه متوج ــن لحظ ــود. در ای ــته ب ــه نشس در مدین
ــخنان  ــن س ــام از ای ــد. ام ــبیه می کنن ــق او تش ــه خل ــدا را ب ــود، خ ــادی خ اعتق
ــه  ــت و شــروع ب ــر رســول خــدا رف ــار قب برآشــفت، از جــا برخاســت و کن
ــود. آن حضــرت  ــده تشــبیه ب ــی کــرد کــه مضمــون آن نفــی عقی ــدن دعای خوان

ــد تضــرع کــرد:  ــه درگاه خداون چنیــن ب
ــی  ــِر َعَل ُروک بِالتَّْقِدی ــدَّ ــوک َو قَ ــٌة فََجَهُل ــُد َهیئَ ــْم تَْب َ ــک َو ل ــَدْت قُْدَرتُ َ ــی ب إِلَِه
َِّذیــَن بِالتَّْشــبِیِه َطَلبـُـوک  َغیــِر َمــا بـِـِه أَنـْـَت َشــبَُّهوک َو أَنـَـا بـَـِری ٌء یــا إِلَِهــی ِمــَن ال
لَیــَس كِمْثلِــک َشــی ٌء إِلَِهــی َو لـَـْم یْدِركــوک َو َظاِهــُر َمــا بِِهــْم ِمــْن نِْعَمــٍة َدلِیُلُهــُم 
ــْل  َ ــوک ب ُ ــٌة أَْن ینَاِول ــی َمْنُدوَح ــا إِلَِه ــک ی ــی َخْلِق ــوک َو فِ ــْو َعَرفُ َ ــک ل َعَلی
ْوک بَِخْلِقــک فَِمــْن ثـَـمَّ لـَـْم یْعِرفـُـوک َو اتََّخــُذوا بَْعــَض آیاتـِـک َربـّـًا فَبَِذلـِـک  َســوَّ
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ـِـِه الُْمَشــبُّهوَن نََعتُــوک؛1  ــا ب َوَصُفــوک فَتََعالَیــَت یــا إِلَِهــی َعمَّ
پــروردگارا ظاهــر شــد قــدرت تــو و هیئــت و شــکل از تــو ظاهــر نشــد، 
ــه خلــق کردنــد و وصــف تــو را  پــس تــو را نشــناختند و تــو را قیــاس ب
ــودی.  ــه آن متصــف نب ــو ب ــو و ت ــرای ت ــود از ب ــاس کــه ســزاوار نب ــه قی ب
پــروردگارا مــن بیــزارم از طایفــه کــه تــو را تشــبیه گرفتنــد مثــل تــو چیــزی 
نخواهــد بــود و تــرا درک نکردنــد و حــال اینکــه اگــر بخواهنــد بشناســند 
نعمت هــای ظاهــر تــو دلیــل ایشــان اســت پــروردگارا اگــر قصــد معرفــت 
ــو  ــایی ت ــرای شناس ــیعی اســت از ب ــات راه وس ــند مخلوق ــته باش ــرا داش ت
بلکــه تــرا بــا مخلــوق تــو مســاوی نمودنــد و از ایــن جهــت تــرا نشــناختند 
ــه آن متصــف  ــرا ب ــرا خــدا دانســتند و ت ــات ت ــات و عام و بعضــی از آی
ــف  ــرا وص ــبه ت ــه مش ــو از آنچ ــأن ت ــت ش ــد اس ــروردگارا بلن ــاختند پ س

نمودنــد.
ــای  ــا نحله ه ــارزه ب ــث مب ــام در بح ــه ام ــود ک ــت می ش ــن رو، ثاب از همی
فکــری باطــل نیــز وارد شــده و بــا زبــان دعــا آن گونــه کــه شایســته حــال ایــن 
ــرای  ــزاری و برائــت خــود را ب ــان کــرده و بی نحله هاســت انحــراف آن هــا را بی

ــته اند. ــش گذاش ــه نمای ــنی ب ــه روش ــان ب مردم
2-1-4- گسترش تفکر مهدویت و انتظار در جامعه شیعی

ــار آن  ــرت، انتظ ــاره حض ــه درب ــی ک ــر دعاهای ــاوه ب ــجاد ع ــام س ام
ــرای ســامتی و نصــرت او دارد، کلمــات و ســخنان  حضــرت، فــرج او، دعــا ب
نغــز و زیبایــی نیــز دربــاره مســائل مربــوط بــه آن حضــرت بیــان نمــوده اســت 

ــود: ــاره می ش ــی اش ــه نمونه های ــه ب ک
2-1-4-1- خالی نبودن زمین از حجت

تردیــدی نیســت کــه هرگــز زمیــن از حجــت و خلیفــه الهــی خالــی نبــوده 
و نخواهــد بــود. در ایــن زمینــه در قــرآن آیــات زیــادی آمــده از جملــه اینکــه 
فرمــود: »َوإِْذ َقــاَل َربـُّـک لِْلَمَائِکــِة إِنـِّـی َجاِعــٌل فـِـی اَلْرِض َخلِیَفــًة«2 در راســتای 

ــرار،  ــی،، حلیة االب ــه، ج 2، ص 89؛ بحران ــی معرفه االئم ــف الغمه ف ــی، كش ــی، ج 2، ص 153؛ اربل ــد، امال 1. مفی
ج 4، ص 295.

2. سوره بقره، آیه 30.
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همیــن امــر امــام ســجاد نیــز بــه ایــن مطلــب در بخش هــای مختلــف اشــاره 
ــة َو  کــرده ماننــد این کــه فرمــود: »التَْخُلــو ااَلْرُض الیــان تَُقــوَم الّســاَعُة مـِـْن ُحَجّ
لـَـْوال ذلـِـک لـَـْم یْعبـَـِد اهللُ؛1 زمیــن تــا روز قیامــت خالــی از حجــت نیســت، و اگــر 

حجــت الهــی نبــود، خــدا پرســتیده نمی شــد«.
ایــن حدیــث بــه خوبــی نشــان می دهــد کــه در ایــن زمــان نیــز حجــت الهــی 
ــی شــده از طــرف  ــد معصــوم باشــد و معرف ــام بای ــن ام وجــود دارد. منتهــی ای
ــوُن ااّل  ــا الیک ــاُم منّ ــود: »االم ــرت فرم ــه آن حض ــی، چنان ک ــان قبل ــدا و امام خ
َمْعُصومــًا َو لَیَســت العِْصَمــُة فــی ظاِهــِر الِخْلَقــِة َفیْعــَرَف بِهــا َو کذلـِـک الیکــوُن 
االّ َمنُْصوصــًا؛2 جــز معصــوم احــدی شایســته امامــت نیســت و چــون عصمــت 
یــک نشــان ظاهــری در خلقــت نیســت )کــه همــگان( بشناســند، بایــد امــام از 
ــه معــروف خــود در مســجد  ــن( و اعــام شــود.« و در خطب طــرف خــدا )تعیی
ــه فرمــود: »رســول خــدا، و وصــی او  ــن معاوی ــد ب جامــع شــام در حضــور یزی
علــی، ســید الشــهداء )حمــزه(، جعفــر طیــار، دو ســبط ایــن امــت و مهــدی 

]ایــن امــت[ از ماســت«.3
2-1-4-2- راز پنهان بودن و غیبت صغری و کبرای حضرت

قانــون عرضــه و تقاضــا در جوامــع بشــری همــواره و در همه جــا جــاری اســت 
و عرضــه، مطابــق تقاضــا می باشــد، در غیــر ایــن صــورت نظــام زندگــی بــه هــم 
خــورده و تعــادل خــود را از دســت می دهــد. ایــن قانــون تنهــا جنبــه اقتصــادی 
ــه  ــا، عرض ــدون تقاض ــت. ب ــاری اس ــز ج ــی نی ــائل اجتماع ــه در مس ــدارد بلک ن
بی فایــده اســت. نیــاز بــه رهبــر و پیشــوا بــرای جامعــه نیــز از ایــن فایــده و قانــون 

مســتثنا نبــوده و در قالــب اســتعداد و آمادگــی مــردم تحقــق پیــدا می کنــد.
امتحــان الهــی در هــر زمــان، متفــاوت و متناســب بــا رشــد و کمــال عقلــی 
مــردم آن زمــان اســت. در دوران غیبــت بــا غایــب شــدن حجــت خــدا، مــردم بــه 
ــوار،  1. صــدوق، 1400 ق، 186؛ طبرســی، اإلحتجــاج علــی أهــل اللجــاج، ج 2، ص 317؛ مجلســی، بحاراالن

ج 52، ص 92.
ــزات، ج 2، ص 66؛  ــوص و المعج ــداة بالنص ــات اله ــی، اثب ــار، ص 132؛ حرعامل ــه، معانی الخب 2. ابن بابوی

ــیرالقرآن، ج 3، ص 509. ــی تفس ــان ف ــی، البره بحران
3. صافی، منتخب االثر فی االمام الثانی العشر، ص 172.
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ــا منتظریــن واقعــی  ــه دیــن امتحــان می شــوند ت ــداری نســبت ب اســتقامت و پای
از غیرواقعــی تمیــز داده شــده و هــر کــدام پاداشــی در خــور موفقیــت در ایــن 
امتحــان بــه دســت آورنــد. حضــرت ســجاد نیــز ایــن معــارف را در قالــب 

ــد:  ــان فرمودن ــه بی دعــا و مناجــات خــود این گون
ــُد،  ــْد بَْع َ ــْم یول َ ــوا: ل ُ ــی یُقول ــُه حتّ ــاِس ِوالَدتُ ــی النّ ــی َعل ــا تَخف ــُم مِنّ ِ القائ

ــة؛1  ــِه بَیَع ــی ُعنُقِ ــد ف ــَس اِلح ــُرُج َو لَی ــَن یْخ ــُرَج حی لِیْخ
ــد:  ــه می گوین ــی ک ــا جای ــود ت ــی می ش ــردم مخف ــش از م ــا، والدت ــم م قائ
هنــوز متولــد نشــده اســت. تــا هنگامــی کــه ظهــور می کنــد بیعــت کســی 

در گــردن او نباشــد.
لـِـُع َعلــی  همچنیــن دربــاره مخفــی بــودن مــکان آن حضــرت فرمــود: »ال یَطّ
ــَرُه«؛2 »هیچ کــس از دوســت  ــِه اََحــٌد مـِـْن َولـِـی َوالَغیــِرهِ ااِّل الـَّـذی یلــی اَْم َمْوِضعِ
ــه متصــّدی  ــه جــز کســی ک ــع نمی شــود، ب ــگاه او مطل ــر دوســت از اقامت و غی

خدمتگــزاری اوســت«.
امام سجاد درباره انواع غیبت امام زمان )عج( نیز فرمود: 

اَِنّ لِْلقائـِـِم مِنـّـا َغیبَتَیــِن: اِحداُهمــا اَطــوُل مـِـَن ااُلخــری. اَّمــا ااُلولــی َفِســتَّة اَیامٍ 
َو ِســتََّة اَْشــُهر َو ِســَتّ َســنَواٍت َو اَّمــا ااْلُْخــری َفیُطــوُل اََمُدهــا َحتـّـی یْخــَرَج 
مـِـْن هــَذا ااْلْمــِر اَکثـَـُر َمــْن یُقــوُل بـِـِه، َفــا یثْبـُـُت َعَلیــِه االّ َمــْن َقــِوی یقِینـُـُه 
ــُه َو لـَـْم یِجــْد فــی نَْفِســِه َحَرجــًا مِّمــا َقَضینــا َو َســَلَّم لَنــا  ــْت َمْعِرَفتُ َو َصَحّ

اَْهــَل البَیــِت؛3 
بــرای قائــم مــا دو غیبــت اســت کــه یکــی از آن هــا طوالنی تــر از دیگــری 
اســت. امــا اولــی شــش ســال و شــش مــاه و شــش روز طــول می کشــد و 
امــا دومــی بــه قــدری طــول می کشــد کــه بیشــتر کســانی کــه بــه غیبــت 
او ایمــان داشــتند از اعتقــاد خــود بــر می گردنــد. فقــط کســانی بــر اعتقــاد 

1. ابن بابویــه، كمال الدیــن و تمام النعمــة، ج 1، ص 323؛ طبرســی، إعالم الــوری بأعــالم الهــدی، ص 428؛ 
ــوار، ج 51، ص 135. ــی، بحاراالن ــزات، ج 5، ص 81؛ مجلس ــوص و المعج ــداة بالنص ــات اله ــی، اثب حرعامل

2. مجلســی، بحاراالنــوار ج،52، ص 153؛ ج 53، ص 324؛ صافــی، منتخــب االثــر فــی االمــام الثانــی 
.253 و   251 ص   ،العشــر

 ،3. ابــن بابویــه، كمال الدیــن و تمام النعمــة، ج 1، ص 323؛ صافــی، منتخــب االثــر فــی االمــام الثانــی العشــر
251؛ مجلســی، بحاراالنوار، ج 51، ص 134.
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ــته  ــح داش ــناخت صحی ــم و ش ــن محک ــه یقی ــد ک ــتوار می مانن ــود اس خ
ــر آن هــا گــران نباشــد و تســلیم مــا اهل بیــت باشــند. باشــند و ســخنان مــا ب
بــه ایــن ترتیــب امــام در دوران خــود بــه مســأله مهدویــت و انتظــار توجــه 
و عنایــت ویــژه داشــته و اذهــان مســلمانان و شــیعیان را بــرای مواجــه بــا ایــن 

ــرد. ــاده می ک ــا و آم ــر مهی ام
2-1-4-3- فتنه های دوران غیبت و پاداش منتظران راستین

در آخرالزمــان فتنه هــای فراوانــی بــروز می کننــد، بــه همیــن دلیــل در 
ــدار داده  ــأله هش ــن مس ــه ای ــبت ب ــت نس ــرم و اهل بی ــر اک ــات پیامب روای
ــه  ــد، ب ــرار نگیرن ــا ق ــن فتنه ه ــر ای ــت تأثی ــد تح ــعی کنن ــان س ــا مؤمن ــده ت ش
روشــن گری بپردازنــد و دیگــران را نیــز هدایــت کننــد. آگاه کــردن مــردم نســبت 
ــت. ــی اس ــای فرهنگ ــن فعالیت ه ــی از مهم تری ــان یک ــای آخرالزم ــه فتنه ه ب

بنابــر روایــات ائمــه معصــوم انتظــار فــرج در دوران غیبــت امــام عصــر 
)عــج( از افضــل کارهــا اســت و بــه نــوع همــراه بــا بصیــرت آن توصیــه بســیار 
 شــده و بــرکات فراوانــی بــر آن مترتــب اســت. ازایــن رو، امــام زین العابدیــن
نیــز از ایــن مســأله غافــل نبــوده و در بخش هــای مختلــف حیــات گران قــدرش 

بــه ایــن مســأله توجــه داده مثــًا فرمــود:
ــَذ اهللُ  ــْن أََخ ــو االّ َم ِــِم الینُْج ــِل الُمْظل ــِع الَلّی ــٌن کقَِط ــَنّ فِتَ ــد لَتأتِی ــا اباخال  ی
ــٍة  ــُم اهللُ مِــْن کِلّ فِتْنَ ــم ینِْجیهِ ــُع العِْل ــُه اُولئــک َمصابیــُح الُهــدی َو ینابِی مِیثاَق

ــٍة؛1  ُمْظلَِم
ــای  ــون قطعه ه ــی همچ ــت( فتنه های ــتی )در دوران غیب ــد! به راس ای اباخال
شــب تــار هجــوم مــی آورد کــه از آن جــز کســانی کــه خــدا از آن هــا پیمــان 
گرفتــه رهایــی نمی یابــد. همان هــا چراغ هــای هدایــت و سرچشــمه 

ــک نجــات می بخشــد. ــه تاری ــر فتن ــا را از ه ــد آن ه ــه خداون ــد، ک علم ان
و همچنیــن فرمــود: »َمــْن ثَبـَّـَت َعلــی ِوالیتِنــا فــی َغیبـَـِة قائِِمنــا أَعطــاُه اهللُ اَْجــَر 
اَلــَف َشــهیٍد مِثـْـِل ُشــهداءِ بـَـْدرٍ َو اُُحــٍد؛ کســی کــه در زمــان غیبــت قائــم مــا بــر 
ــاداش هــزار شــهید مثــل  ــه او پ ــد ب ــد، خداون ــا ثابــت و اســتوار بمان والیــت م

1. مفید، امالی، 45؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 51، ص 135، ح 3.
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ــد«.1 ــدر و احــد عطــا می فرمای شــهیدان ب
ــود دارد، از  ــی وج ــار گران بهای ــج( آث ــدی )ع ــرت مه ــار حض ــرای انتظ ب
جملــه امــام ســجاد فرمــود: »اِنتِظــاُر الَفــَرِج مـِـن أَعَظــِم الَْعَمــِل؛ انتظــار فــرج 

ــد:  ــال اســت«2 و فرمودن ــن اعم از برتری
َ تََعالـَـی ِذكــُرُه أَْعَطاُهــْم ِمــَن الُْعُقــوِل َو اْلَْفَهــاِم َو الَْمْعِرفـَـِة   أَْهــِل كّل َزَمــاٍن ِلَنَّ اهللَّ
َمــاِن  َمــا َصــاَرْت بـِـِه الَْغیبَــُة ِعْنَدُهــْم بَِمْنِزلـَـِة الُْمَشــاَهَدِة َو َجَعَلُهــْم فـِـی َذلـِـک الزَّ
ــوَن  ــک الُْمْخَلُص ــیِف أُولَئِ ِ بِالسَّ ــوِل اهللَّ ــَدی َرُس ــَن ی ــَن بَی ــِة الُْمَجاِهِدی َ بَِمْنِزل
ِ ِســّراً َو َجْهــراً َو قـَـاَل انْتَِظــاُر الَْفَرِج  َعــاُة إِلـَـی ِدیــِن اهللَّ َحّقــًا َو ِشــیَعتُنَا ِصْدقــًا َو الدُّ

ِمــْن أَْعَظــِم الَْفــَرِج؛3
 اهــل زمــان غیبــت او کــه قائل بــه امامــت او و منتظر ظهــور او باشــند، برتر 
ــه  ــی ب ــدای تبارک وتعال ــرا خ ــند، زی ــر می باش ــان دیگ ــر زم ــان ه از مردم
آن هــا آن قــدر عقــل، فهــم و شــناخت عطــا فرمــوده اســت کــه غیبــت امــام 
در پیــش آن هــا چــون زمــان حضــور شــده اســت. خداونــد اهــل آن زمــان 
را هماننــد مجاهدانــی قــرار داده کــه در محضــر رســول اکــرم شمشــیر 
ــه  ــدگان ب ــی و دعوت کنن ــی و شــیعیان واقع ــا مخلصــان حقیق ــد، آن ه بزنن

دیــن خــدا در آشــکار و نهــان می باشــند. 
ــا را  ــرده و فتنه ه ــن ک ــت را تبیی ــأله مهدوی ــم مس ــام ه ــب ام ــن ترتی ــه ای ب
ــوالی  ــرج م ــتین ف ــران راس ــه منتظ ــاداش کســانی را ک ــم پ ــوده ه مشــخص نم

ــرده اســت. ــان ک خــود هســتند بی
2-1-4-4- یاران حضرت قائم )عج( و دوران ظهور

ــداد در  ــم و بی ــه ظل ــه در رکاب ایشــان علی ــاران آن حضــرت و کســانی ک ی
ــه مطــرح خواهــد  ــن مســائلی اســت ک ــه مهم تری ــد از جمل ــام می کنن ــان قی جه
شــد. بنابرایــن دو مســأله مهــم ائمــه بنــا بــه مقتضــای زمــان ایــن امــور را تبییــن 

نموده انــد.
حضــرت ســجاد در تفســیر آیــه »َحتّــی اِذا َرأْوا مــا یوَعــُدوَن َفَســیْعَلموَن 

1. حرعاملی، اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، 5،81؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 52، ص 125.
2. صافی، منتخب االثر فی االمام الثانی العشر، ص 244.

3. مجلسی، بحاراالنوار، ج 52، ص 122، صافی، منتخب االثر فی االمام الثانی العشر، ص 244.
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ــد آنچــه را کــه وعــده  ــه ببینن ــی ک ــُلّ عــدداً«؛1 هنگام ــراً َو أََق ــُف ناِص ــْن أْضَع َم
ــش  ــر و نفرات ــف ت ــاورش ضعی ــی ی ــه کس ــه چ ــد ک ــس می فهمن ــوند، پ می ش
کمتــر اســت، فرمــود: »یْعنــی القائـِـَم و انْصــاَرُه بِالنِْســبِة اِلْعدائـِـِه؛ مقصــود از مــا 

ــند«.2 ــمنان او می باش ــا دش ــاران او در مقایســه ب ــج( و ی ــم )ع ــدُوَن، قائ یوَع
در جای دیگر فرمودند: 

ــْوَق نََجِفکــْم بَِظْهــِر كوفــان فــی ثاَلثَمــأٍة َو بِْضَعــَة  ــْد َعــال فَ ...كأنـّـی بِصاِحبِکــْم قَ
َعَشــَر َرُجــال، َجبرئیــُل َعــْن یِمینــِه َو میکائیــُل ِعــْن ِشــمالِِه َو اِْســرافیُل أَماَمــُه، َمَعُه 
؛3  َوَجــلَّ رایــُة َرُســول اهلل قَــد نََشــرها الیْهــِوی بِهــا الــی قَــْوم االّ أَْهَلکُهــم اهللُ َعزَّ
گویــا صاحــب شــما )مهــدی( را می بینــم کــه پشــت کوفــه بــاالی نجــف 
در بیــن ســیصد و ســیزده نفــر قــرار گرفتــه، جبرئیــل از راســتش، و میکائیــل 
از ســمت چپــش و اســرافیل جلــو آن حضــرت قــرار دارنــد و بــا او پرچــم 
رســول خــدا اســت کــه آن را برافراشــته اســت و بــر قومــی فــرود نمی آیــد 

جــز آنکــه آن هــا را )بــه امــر( خــدای عزیــز و جلیــل هــاک می کنــد.
از ظهــور حضــرت مهــدی )عــج( بــرکات فراوانــی عایــد بشــریت می شــود؛ 

از جملــه، آنچــه حضــرت ســجاد فرمودنــد: 
َــِر الَحدیــِد  ــْم كُزب ِــُم أَْذَهــَب اهللُ َعــن ِشــیَعتنا العاَهــَة و َجَعــل قُُلوبَُه اذا قــاَم القائ
ــکاَم ااَلْرِض َو  ُــوَن ُح ــال َو یکون ــَن َرُج َة أْربَعی ــوَّ ــم قُ ــل ِمْنُه ُج َة الرَّ ــوَّ ــَل قُ َو َجَع

ــناَمها؛4  َس
ــد و  ــا دور می کن ــیعیان م ــج را از ش ــد رن ــد، خداون ــام کن ــم قی ــی قائ وقت
ــر  ــدرت ه ــد ق ــرار می دهــد و خداون ــا را چــون پاره آهــن ق ــای آن ه دل ه
مــرد از آن هــا را برابــر چهــل مــرد قــرار می دهــد و آن هــا حاکمــان زمیــن 

خواهنــد شــد.

1��سوره جن،  آیه 24.
2. قنــدوزی، ینابیــع المــوده لــذوی القربــی، 3، 84؛ طبــری، بشــاره المصطفــی لشــیعه المرتضی، ص 62؛ 

حائــری، 1422 ق، ص 32 و 242.
3. مفیــد، امالــی، ص 45؛ حرعاملــی، اثبــات الهــداة بالنصــوص و المعجــزات، ج 5، ص 181؛ مجلســی، 

بحاراالنــوار، ج 51، ص 135، ح 3.
ــب  ــه الغال ــات الحج ــی اثب ــب ف ــری، الزام الناص ــزدی حائ ــوار، ج 52، ص 364 و 317؛ ی ــی، بحاراالن 4. مجلس

ــج(، ص 139. )ع
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2-2- مبانی و اصول تربیتی
ــی  ــه مبان ــوان ب ــام ســجاد در صحیفــه ســجادیه را می ت ــی ام ســخنان تربیت
ــی،  ــه جاودانگ ــل ب ــی، می ــی، خداجوی ــتی، کمال جوی ــامل خوددوس ــی ش تربیت
خــوف و رجــاء، دوری از غفلــت، دنیادوســتی و اختیــار و اصــول تربیتــی 
ــزه  ــه عمــل، تقــوا، تــوکل و ایجــاد انگی ــزام ب شــامل هدایــت، تذکــر، زهــد، الت

دســته بندی کــرد.
2-2-1- ارتباطات انسانی

2-2-1-1- ارتباط انسان با خود )فطرت خداجوی انسان(
امــام ســجاد در نخســتین دعــای صحیفــه ســجادیه بــه فطــرت خداجــوی 

ــد:  ــرده می فرمای ــاره ک انســان اش
ــش  ــه خواســت خوی ــان را ب ــد و آن ــدگان را آفری ــدرت خــود، آفری ــه ق ب
ــان را در راه  ــه ای باشــد. ســپس آن ــه وجــود آورد؛ بی آنکــه از روی نمون ب
ــه خــود برانگیخــت.1  ــتی ب ــد و در راه دوس خواســت خویشــتن روان گردانی
فرمایــش امــام ســجاد دربــاره خداجویــی، در واقــع تفســیری اســت بــرای 
ــریفه  ــه ش ــه آی ــی ک ــش خداخواه ــودن گرای ــری ب ــورد فط ــرآن در م ــخن ق س

ــد:  ــال می فرمای ــد متع ــد دارد. خداون ــر آن تأکی ــرت ب فط
ــَل  ــا اَل تَْبِدی ــاَس َعَلیَه ــَر النَّ َّتــی فََط ِ ال ــَرَت اهللَّ ــا فِْط ــِن َحنِیًف ــْم َوْجَهــک لِلّدی فََأقِ

ــوَن؛2 ــاِس اَل یْعَلُم ــَر النَّ ــُم َو اَلكــنَّ أَكث ــُن الَْقی ِــک الّدی ِ َذال ــِق اهللَّ لَِخْل
ــان ها، از  ــه انس ــوی در هم ــه معن ــی و جذب ــش درون ــش و کش ــن گرای ای
ــی  ــه ای و از هــر جنســی وجــود دارد. همــه انســان ها حت ــژاد و قبیل هــر ن
ــش  ــوی و گرای ــه معن ــن جذب ــان از چنی ــرک و مادی گرای ــتان مش بت پرس
باطنــی برخوردارنــد و در باطــن، ذات خــود را بــه نیــروی مرمــوزی وابســته 
ــدون  ــد ب ــان نمی توان ــد. دل انس ــش می کنن ــرش کرن ــد و در براب می دانن

خــدا آرام بگیــرد، گرچــه در تعییــن مصــداق، گاهــی بــه خطــا مــی رود.3
دلیــل دیگــری کــه در صحیفــه نیــز تأییــد شــده، پنــاه بــردن انســان بــه نیــروی 

1. صحیفه سجادیه، دعای 1، بند 3 و 4.
2. سوره روم، آیه 30.

3. امینی، اسالم و تعلیم و تربیت، ج 1، ص 31.
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ــرو  ــا و درخواســت حــل مشــکات و ف ــاورای طبیعــی در گرفتاری ه ــوز م مرم
نشســتن توفان هــای ســخت زندگــی از درگاه او اســت. ایــن نیــز گــواه دیگــری 
ــار شــواهد  ــه در کن ــام فطــری اســت ک ــی و اله ــه درون ــن جاذب ــت ای ــر اصال ب
دیگــر، مــا را بــه وجــود چنیــن کشــش نیرومنــدی در درون وجودمــان بــه ســوی 

ــازد.1 ــدا آگاه می س خ
ــد:  ــن می فرمای ــن مســأله را چنی ــه محضــر الهــی ای ــرازی دیگــر ب ــام در ف ام
»َدَعوتـُـک ـ یــا َرّب ـ مِْســکینًا، ُمْســتَکینا، ُمشــفِقا، خائفــا، و ِجــًا، َفقیــرا، مضَطــّرا 
ــش، زاری  ــه دروی ــی ک ــن ـ در حال ــروردگار م ــدم ـ ای پ ــو را خوان ــک«؛2 ت اِلَی

ــو هســتم. ــز و بیچــاره درگاه ت ــاک، بی چی ــده، ترســان، هراســان، بیمن کنن
2-2-1-1-1- نشانه های خداجویی در انسان

ــه  ــی انســان ب ــری و درون ــش فط ــان گرای ــی، هم ــور از حــس خداجوی منظ
ــی جــز  ــی اســت و محّرک ــدای باطن ــک ن ــن حــّس ی ــال اســت. ای خــدای متع
ــم و  ــدون تعلی ــان، ب ــدا در انس ــه خ ــه ب ــس توج ــود ح ــدارد. وج ــرت ن فط
ــز بســان  ــه ایــن حــس فطــری نی ــودن آن اســت. البت آمــوزش، نشــانه فطــری ب

ــود. ــدار می ش ــی بی ــرایط خاص ــان در ش ــات انس ــایر احساس س
امــام نشــانه های خداجویــی در انســان را وجــود محبــت خــدا در قلــب 
ــی  ــّرْغ َقْلب ِــِه َو َف ــٍد َو آل ــی ُمَحمَّ ــّل َعل ــمَّ َص ــد: »اَلّلُه ــته و می فرمای ــان دانس انس
لَِمَحبَّتـِـک«؛3 »بــار خدایــا! بــر محمــد و آل او درود فرســت و دلم را برای دوســتی 
خویــش )از محبــت هــر چــه جــز خــودت( خالــی ســاز و گرایــش بــه انجــام 
دادن آنچــه مــورد رضــای خداســت«. همچنیــن در جــای دیگــر می فرمایــد: »َو 
اْمنُــْن َعَلــی بشــْوٍق اِلَیــک، َو بِالَْعَمــِل لـَـک بِمــا تُِحــبُّ َو تَرْضــی«؛4 »و بــه شــوق 
و دل باختگــی بــه خــود و بــه انجــام آنچــه دوســت داری و خشــنود می گــردی، 

بــر مــن منــت گــزار )توفیــق عطــا فرمــا( جــای می دهــد«.

1. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 16، ص 427.
2. صحیفه سجادیه، دعای 51، بند 10.

3. همان، دعای 21، بند 10.

4. همان، دعای 21، بند 13.
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ــواه اســت،  ــه خداخ ــه ای اســت ک ــان به گون ــی انس ــاختار روح ــن، س بنابرای
ــد و  ــه را نیاب ــد و خــدای یگان ــش و شــناخت خــود خطــا کن ــد در بین ــر چن ه
موجــود دیگــری را به جــای او بپرســتد »َو اَْهَوئُُهــْم َعَلیــک منانــت تَْرُزُقــُه َو ُهــَو 
یْعبُــُد َغیــَرک«؛1 »و خوارتریــن آن هــا نــزد تــو کســی اســت کــه تــو او را روزی 

ــتد«. ــو را می پرس ــز ت ــی و او ج می ده
2-2-1-2- ارتباط انسان با خدا

یکــی از اهــداف واســطه ای تربیــت در صحیفــه ســجادیه معرفــت خداســت. 
ایــن هــدف، کلیــد رســیدن بــه هــدف نهایــی اســت. شــناخت هــر چــه بیش تــر 
خــدا، نقــش مهمــی در قــرب بــه او دارد. بــدون شــناخت خداونــد تقــرب بــه او 
ــوکل  ــه اخــاق الهــی، کســب ایمــان و تقــوی، ت ــق ب ــر نیســت.2 تخل امکان پذی
ــناخت  ــت. ش ــر اوس ــه کامل ت ــر چ ــناخت ه ــرو ش ــه در گ ــره هم ــه او و غی ب
ــه  ــر چ ــس، ه ــد و برعک ــا می کن ــف را اقتض ــاط ضعی ــک و ارتب ــطحی، تمس س
ــود. ــتحکم تر می ش ــاط مس ــه ارتب ــردد، زمین ــر گ ــیع تر و عمیق ت ــناخت وس ش

ــجاد در  ــام س ــی حضــرت ام ــداف تربیت ــن اه ــی از مهم تری ــن رو یک ازای
ــن  ــت. بدی ــد اس ــناخت خداون ــر ش ــه بیش ت ــر چ ــت ه ــجادیه تقوی ــه س صحیف
منظــور، امــام در دعاهــای بســیاری بــه خداشناســی پرداختــه اســت و بــا اشــاره 
بــه موضوعاتــی چــون توحیــد و مراتــب آن، ذات خــدا و صفــات خــدا همچــون 
خالــق، قــادر، غــام، رحیــم، غنــی، قــوی، منعــم، عزیــز، حکیــم و... بــه تقویــت 
ــام ســجاد در نخســتین  ــد. حضــرت ام ــا کمــک می کن ــق شــناخت م و تعمی
دعــا، ضمــن حمــد و ســپاس خداونــد بــه شناســاندن خــدا می پــردازد و 

می فرمایــد: 
ــاُم  ــِه أَْوَه ــْن نَْعتِ ــَزْت َع ــَن، َو َعَج ــاُر النّاِظِری ــِه أَبَْص ــْن ُرْؤیتِ ــَرْت َع ــِذی قَُص ّ ال
ــًا؛3 ــیتِهِ اْختَِراع ــی َمِش ــمْ َعَل ــًا، وَ اْختََرَعُه ــَق ابْتَِداع ــهِ الَْخْل ــَدعَ بُِقْدَرتِ ــَن. ابْتَ الَْواِصِفی

ــه های  ــد و اندیش ــش ناتوان ان ــدگان از دیدن ــای بینن ــه دیده ه ــی ک خدای

1. همان، دعای 52، بند 2.
2. جوادی املی، مراحل اخالق در قرآن، ج 1، ص 341.

3. صحیفه سجادیه، دعای اول، بند 2 و 3.
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وصــف کننــدگان از عهــده وصفــش برنیاینــد. بــه قــدرت و توانایــی خــود 
ــه وجــود  ــش ب ــه اراده و خواســت خوی ــان را ب ــد، و آن ــدگان را آفری آفری

ــد.  ــه ای باش ــال و نمون ــه از روی مث ــدون این ک آورد ب
در ایــن دعــا، امــام بــا اشــاره بــه ذات خداونــد و این کــه قابل رؤیــت نیســت 
و همچنیــن بــا اشــاره بــه صفــت خالقیــت خداونــد، مــا را بــه معرفت و شــناخت 

خداونــد هدایــت می کنــد. 
ــه  ــد کــه شــناخت خــدا، عنایتــی اســت از ســوی خــدا ب ــه نمان ــه، ناگفت البت
ــل  ــد ولی نعمــت خــود را بشناســند و وظایــف خــود را از قبی ــا بتوانن ــدگان ت بن
ــه در  ــن زمین ــجاد در ای ــام س ــد. ام ــا کنن ــه او، ایف ــان ب ــکرگزاری و ایم ش

ــد:  ــا می فرمای ــتین دع نخس
َو الَْحْمــُد هلّلِ َعَلــی َمــا َعّرفَنـَـا ِمــْن نَْفِســِه، َو أَلَْهَمنـَـا ِمــْن ُشــکِرِه، َو فَتـَـَح لَنـَـا ِمــْن 
أَبـْـَواِب الِْعْلــِم بُِربُوبِیتـِـِه، َو َدلّنـَـا َعَلیــِه ِمــَن اإْلِْخــاَلِص لـَـُه فـِـی تَْوِحیــِدِه، َو َجنّبَنـَـا 

ِمــَن اإْلِلَْحــاِد َو الّشــک فـِـی أَْمــِرِه؛1
 ســپاس خدایــی را کــه خویشــتن را )علــم، قــدرت و حکمتــش را( بــه مــا 
ــه مــا الهــام نمــود و درهــای علــم  شناســاند و شــکر و ســپاس خــود را ب
بــه ربوبیــت و پروردگاریــش را بــر مــا گشــود. و بــر اخــاص در توحیــد 

ــود. ــان فرم ــش راهنمایی م و یگانگی
بنابرایــن، بــا توجــه بــه ایــن فرازهــا و دعاهــای فــراوان دیگــر کــه در صحیفــه 
ســجادیه آمــده اســت و تأکیــدی کــه امــام در ایــن زمینــه دارنــد، روشــن می شــود 
کــه یکــی از اهــداف تربیتــی صحیفــه ســجادیه هدایــت پیــروان بــه شــناخت خــدا 

و تصحیــح نظــام اعتقــادی آن هــا اســت.
2-2-1-3- ارتباط انسان با دیگران

ــی،  ــی، سیاس ــت: اجتماع ــه ای اس ــد جنب ــران چن ــا دیگ ــان ب ــاط انس ارتب
اقتصــادی و ... . بــه عنــوان نمونــه نحــوه ارتبــاط انســان بــا والدیــن دارای جنبــه 

ــت. ــی اس اجتماع
ــا  ــه دع ــارم ک ــای بیســت و چه ــور در دع ــن منظ ــرای ای ــجاد ب ــام س ام

1. همان، دعای اول، بند 10.
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ــف  ــادر و وظای ــدر و م ــخصیت واالی پ ــام و ش ــه مق ــت، ب ــن اس ــرای والدی ب
ــد:  ــوده، می فرماین ــاره نم ــان اش ــال آن ــدان در قب فرزن

الّلُهــّم َخّفــْض لَُهَمــا َصْوتـِـی، َو أَِطــْب لَُهَمــا کَامـِـی، َو أَلـِـْن لَُهَمــا َعِریکتـِـی، 
َو اْعِطــْف َعَلیهَِمــا َقْلبـِـی، َو َصیْرنـِـی بِهَِمــا َرفِیقــًا، َو َعَلیهَِمــا َشــفِیقًا؛1

ــایند و  ــخنم را خوش ــته و س ــان آهس ــر ایش ــم را در براب ــا! صدای بارخدای
ــه ایشــان  ــرا ب ــان کــن، و م ــا مهرب ــر آن ه ــم را ب ــرم نمــا، و دل ــم را ن خوی

ــردان. ــم گ ــان رحی ــر آن ــازگار و ب س
ــا  ــاط ب ــوص ارتب ــجادیه در خص ــه س ــی صحیف ــداف تربیت ــر از اه ــی دیگ یک
والدیــن، حق شناســی و سپاســگزاری از زحمــات و تــاش آنــان بــرای پــرورش 
و رشــد فرزنــدان اســت. همان طــور کــه کفــران نعمــت و اجتنــاب از توجــه بــه 
حــق منعــم، عقوبــت ابــدی را بــه دنبــال دارد، روی گردانــی از والدیــن و کوتاهــی 
ــم  ــرب الهــی می گــردد. یکــی از تعالی ــان موجــب دوری از مســیر ق در حــق آن
تربیتــی صحیفــه کــه از بارزتریــن مصادیــق حق شناســی دربــاره والدیــن اســت، 
 طلــب خیــر و برکــت بــرای آن هــا در قالــب دعاســت، حضــرت امــام ســجاد
می فرمایــد: »الّلُهــّم اْشــکْر لَُهَمــا تَْربِیتـِـی، َو أَثِبُْهَمــا َعَلــی تَکِرَمتـِـی، َو اْحَفــْظ لَُهَمــا 
ــی فـِـی ِصَغــِری«؛2 »بارخدایــا! آنــان را بــه پــرورش مــن جــزا ده  ــاُه مِنّ ــا َحفَِظ َم
و در گرامــی داشــتنم پــاداش ده، آنچــه در کودکــی از مــن محافظــت نموده انــد 

بــرای آن هــا نــگاه دار«.
همچنیــن امــام در فرازهــای دهــم و یازدهــم دعــا نیــز زحمــات و تاش هایــی 
کــه والدیــن در پــرورش و تربیــت فرزنــدان متحمــل شــده اند، اشــاره می کنــد، 
ســپس در حقشــان طلــب پــاداش و غفــران می کنــد و می فرمایــد: »الّلُهــّم َصــّل 
َعَلــی ُمَحّمــٍد َو آلـِـِه َو ُذّریتـِـِه، َو اْخُصــْص أَبـَـَوی بَِأفَْضــِل َمــا َخَصْصــَت بـِـِه آبـَـاَء 
ــه  ــرا ب ــادر م ــدر و م ــَن«؛ »پ ــَم الّراِحِمی ــا أَْرَح ــْم، ی ــَن َو أُّمَهاتِهِ ــادِک الُْمْؤمِنِی ِعبَ
بهتریــن چیــزی )پــاداش( کــه اختصــاص داده ای بــه آن پــدران و مــادران بنــدگان 

بــا ایمانــت، امتیــاز ده«.

1. همان، دعای 24، بند 6.
2. همان، بند 7.
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2-2-2- ایجاد انگیزه
ــد و در  ــزه می دان ــی را ایجــاد انگی ــن یکــی از اصــول تربیت ــام همچنی ام
دعــای بیســت و هفتــم )دعــا بــرای مــرزداران( بــرای آنکــه مــرزداران را تشــویق 

ــد:  ــا از دشــمن نترســند، می فرماین ــد ت کن
 بهشــت را برابــر چشمشــان قــرار ده و از آن بهشــت، آنچــه را در آن 
و  ارجمنــد  نشــیمن های همیشــگی و ســراهای  از  آمــاده ســاخته ای، 
ــون روان  ــامیدنی های گوناگ ــه آش ــه ب ــی ک ــارو و جوهای ــای زیب حوری ه
ــواع میوه هــا خــم گشــته و آویــزان شــده،  ــه ان شــده و درخت هایــی کــه ب
جلــو چشمشــان نمایــان کــن تــا کســی از ایشــان آهنــگ روی برگردانــدن 
و پشــت کــردن بــه دشــمن نکنــد و خیــال گریختــن از ماننــد خــود را بــه 

ــد.1 دل راه نده
ــا  ــی و ب ــن اصــل تربیت ــتفاده از ای ــا اس ــر ب ــای دیگ ــام ســجاد در دعاه ام
انگیزه هایــی ماننــد برشــماری ثــواب و عقــاب یــا لقــا و رضــای خــدا، مــا را در 
مســیر هدایــت بــه انتخــاب راه صحیــح ارشــاد کــرده اســت. امــام در پیشــگاه خــدا 
می فرمایــد: »و شــوق رســیدن بــه پــاداش وعــده شــده را روزی ام گــردان تــا )در 
ایــن دنیــا( مــزه چیــزی )بهشــت( را کــه تــو را بــرای آن می خوانــم، دریابــم.«2 »و 
بــرای آخرتــم، رغبــت و شــوق در عمــل )بندگــی( بــرای خــودت را روزی ام فرمــا 
تــا از ژرفــای وجــود، راســتی و درســتی بندگــی را بشناســم و بی رغبتــی در دنیــا 
بــر مــن دســت یابــد و کردارهــای نیــک را بــا شــوق بــه جــا آورم.«3 »تــو مــا را 
آفریــدی و )بــه نیکی هــا( امــر کــردی و )از زشــتی ها( نهــی فرمــودی و در ثــواب 

و پــاداش آنچــه مــا را بــه آن امــر کــردی، تشــویق فرمــودی.«4
بنابرایــن، بــا توجــه بــه ویژگــی اختیــار در انســان، بایــد بــرای جلــب انســان 
ــزه  ــر اســت، انگی ــی در ســعادتش مؤث ــدارد، ول ــش ن ــه آن گرای ــه ب ــه کاری ک ب

ایجــاد کــرد.

1. همان، دعای 27، بند 4.

2. همان، دعای 22، بند 9.

3. همان، دعای 22، بند 8.
4. همان، دعای 22، بند 89.
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2-2-3- میل به جاودانگی
ــاد و  ــه در نه ــی اســت ک ــه جاودانگــی، گرایشــی فطــری و طبیع ــش ب گرای
ــار انســان نیســت.1 آنچــه در  ــرار داده شــده اســت و در اختی سرشــت انســان ق
ــن  ــه آن، تعیی ــرار دارد، جهــت دادن ب ــار انســان ق ــش در اختی ــن گرای ــه ای زمین
ــاری اســت کــه انســان تحــت  ــوع رفت ــی آمدهــای آن و ن ــرای آن، پ مصــداق ب
ــان، در  ــاری بودنش ــی اختی ــبب ویژگ ــه س ــور ب ــن ام ــد. ای ــر آن برمی گزین تأثی

ــد. ــرار می گیرن ــت ق ــم و تربی ــوزه تعلی ح
ــا  ــدان«، »دع ــرای فرزن ــا ب ــد: »دع ــادی مانن ــای زی ــجاد در دعاه ــام س ام
ــر آن حضــرت تنــگ می شــد« و برخــی دعاهــای دیگــر،  هنگامــی کــه روزی ب
بــه ایــن ویژگــی انســان اشــاره کــرده اســت. از جملــه در دعــای بیســت و پنجــم، 
ــا دعــا بــرای فرزنــدان و درخواســت بقــا و طــول عمــر بــرای آن هــا در  امــام ب
بندهــای اول و دوم از خداونــد می خواهــد: »الّلُهــّم َو ُمــّن َعَلــی بِبََقــاءِ ُولـْـِدی َو 
بِإِْصَاِحهـِـْم لـِـی و بِإِْمتَاِعــی بِهـِـْم * إِلَهـِـی اْمــُدْد لـِـی فـِـی أَْعَمارِِهــْم، َو زِْد لـِـی فـِـی 
آَجالِهـِـْم«، »بــار خدایــا! بــر مــن منــت گــذار و نعمــت عطــا فرمــا بــا زنــده مانــدن 
فرزندانــم. بــار خدایــا! عمرشــان را بــرای مــن دراز گــردان و مــدت زندگی شــان 

را زیــاد کــن«.
امــام در ایــن فرازهــا، بقــای عمــر فرزنــدان را از درگاه الهــی می خواهــد و ایــن 

بــه ســبب »گرایــش بــه جاودانگی« اســت کــه در سرشــت انســان وجــود دارد.
ــه  ــی در صحیف ــی تربیت ــن، ویژگــی جاودانگــی خواهــی، یکــی از مبان بنابرای
ــرا خاســتگاه بســیاری از رفتارهــای پســندیده،  ــه شــمار مــی رود؛ زی ســجادیه ب
ــم آخــرت و از  ــرای عال ــه جــا آوردن رفتارهــای نیــک ب ماننــد بندگــی خــدا، ب
میــان رفتــن رفتارهــای ناپســندی همچــون آرزوهــای دراز، آزمنــدی و گناهــان 

ــاد در انســان اســت. زی
2-3- بیان انواع حقوق انسانی - الهی

از زمانــی کــه جوامــع بشــری شــکل گرفتنــد و روابــط اجتماعــی گســترش 
ــه منظــور تــداوم ایــن ارتباط هــا و  ــزوم ایجــاد قواعــد و قوانینــی ب پیــدا کــرد ل

1. مطهری، عدل الهی، ص 177.



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج2903

ســالم ســازی آن احســاس شــد و بــه همیــن علــت اندیشــمندان بــه فکــر تدویــن 
ــاره نوشــته  ــن ب ــادی در ای ــد و کتاب هــا و رســاله های زی قواعــد حقوقــی افتادن
ــات ناقــص وی  ــش و اطاع ــت ضعــف وجــودی بشــر و دان ــه عل ــا ب شــد. ام
اشــتباهات زیــادی در ایــن قوانیــن حقوقــی وجــود داشــت و اختــاف نظــرات 

نســبت بــه آن هــا بســیار بــود.
ــم و  ــرآن کری ــد از ق ــوان بع ــه می ت ــی ک ــع حقوق ــن مناب ــی از بزرگ تری  یک
نهج الباغــه آن را از جامع تریــن منابــع در دنیــای اســام دانســت رســاله حقوقــی 
امــام ســجاد اســت کــه در آن بــه بررســی حقــوق و وظایــف انســان در چنــد 
دســته پرداختــه شــده اســت از جملــه: حــق خداونــد، حــق نفــس و اعضــای بــدن، 
حــق افعــال عبــادی، حــق رعایــا، حــق رحــم، حــق دیگــران و حــق مــال کــه 51 

حــق مــورد بحــث رســاله را در ایــن هفــت دســته جــای داده انــد.
امــام زین العابدیــن در رســاله حقــوق وظایــف مؤمــن در برابــر خداونــد 
و مــردم را بــه شــکل گســترده بیــان نمــوده و ویژگــی روابــط ســالم و عادالنــه 
را توضیــح داده انــد و از آنجایــی کــه ائمــه بزرگــوار مــا برگزیدگانــی از طــرف 
خــدای متعــال و دارای علــم الهــی هســتند، دســتوراتی بــر مبنــای عقــل و انصاف 
کامــل ارائــه می دهنــد کــه در صحــت و درســتی آن هــا نمی تــوان شــکی داشــت 
و تنهــا کســانی کــه در میــان بشــر می تواننــد عدالــت را بــه نحــو کمــال تبییــن 

ــان می باشــند. ــد امام و اجــرا کنن
2-3-1-حقاهلل

ــس  ــق النف ــاس و ح ــق اهلل، حق الن ــه ح ــق ک ــه ح ــی از س ــای دین در آموزه ه
ــاز و روزه و حــج و  ــد نم ــوری مانن ــده اســت. حــق اهلل ام ــرده ش ــام ب ــد، ن باش
ــه  ــوری ک ــا ام ــف انجــام آن واجــب اســت و ی ــر مکل ــه ب زکات و ... اســت ک
ــه ضــروری  ــا و... ک ــراب و زن ــیدن ش ــد نوش ــوده، مانن ــی نم ــد از آن نه خداون

ــرد. ــاب ک اســت از انجــام آن اجتن
ــد:  ــرده می فرمای ــی ک ــاص معرف ــادت و اخ ــق اهلل را در عب ــدا ح ــام ابت ام
ــک  ــَت ذل ــاذا َفَعل ــیئا ف ــه ش ــرک ب ــده ال تُش ــک تعب ــر فانّ ــقُّ اهلّل االکب ــا َح »فاَءمَّ
نیــا َواالِخــَرةِ و یحفــظ  باخــاص  َجَعــَل لـَـک َعلــی نَفِســِه اَءن یکفِیــک اَءمــر الدُّ
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لــک مــا تحــّب منهــا.« و امــا حــق بزرگ تــر خداونــد آن اســت کــه او را بپرســتی 
و چیــزی را شــریک او قــرار ندهــی و اگــر از روی اخــاص چنیــن کنــی، خــدا 
بــر خــود مقــرر کــرده کار دنیــا و آخــرت تــو را بــه عهــده گیــرد و آنچــه از آن 

بخواهــی برایــت نگــه دارد.
در آغــاز بیــان ایــن حــق و رســیدن بــه نتیجه بســیار مهــم آن یعنــی حل وفصل 
همــه کارهــای دنیــا و آخــرت کــه مطلــوب همــه انسان هاســت، دو مطلــب بایــد 

روشــن شــود کلمــات عبــادت و اخاص.1
2-3-2. حق نفس و اعضای بدن

حــق النفــس، حقــی اســت کــه نفــس و جــان انســان بــر وی دارد و رعایــت 
ــوده  ــوق فرم ــام ســجاد در رســاله حق ــاره ام ــن ب آن ضــروری اســت. در ای
َوَجــل«؛2 حــق نفــس تــو  ِ َعزَّ اســت: »َحــقُّ نَْفِســَک َعَلیـْـَک أَْن تَْســتَْعِمَلَها بَِطاَعــِة اهللَّ

ایــن اســت کــه او را در راه اطاعــت خداونــد بــه کار گیــری.
ــرده و  ــرح ک ــدن را مط ــای ب ــس و اعض ــق نف ــام ح ــا، ام ــن مبن ــر همی ب

 : ینــد ما می فر
ــی  َ ــَؤّدی إِل ــِة اهلّل َفتُ ــی َطاَع ِ ــتَْوفِیَها ف ــَأْن تَْس ــک َف ــک َعَلی ــّق نَْفِس ــا َح َو أَّم
ــِدک  ــی ی َ ــُه َو إِل ــِرک َحّق ــی بََص َ ــُه َو إِل ــْمعِک َحّق ــی َس َ ــُه َو إِل ــانِک َحّق لَِس
حّقهــا َو إِلـَـی رِْجلـِـک حّقهــا َو إِلـَـی بَْطنـِـک َحّقــُه َو إِلـَـی َفْرِجــک َحّقــُه َو 

ـِـک؛ ــی َذل ـِـاهلّل َعَل ــتَعِیَن ب تَْس
ــه  ــی ب ــه تمام ــه او را ب ــت ک ــن اس ــو ای ــر ت ــودت ب ــس خ ــق نف ــا ح ام
فرمانبــرداری خــدا گمــاری و بــه زبانــت، حقــش را بپــردازی و بــه گــوش 
ــه  ــیاری( و ب ــش را )بس ــمت، حق ــه چش ــی( و ب ــش را )بده ــود، حق خ
ــه  ــی( و ب ــش را )بده ــت، حق ــه پای ــذاری( و ب ــش را )واگ ــتت، حق دس
ــر  ــردازی و ب ــش را بپ ــت، حق ــه عورت ــانی( و ب ــش را )برس شــکمت، حق

ــی. ــاری جوی ــدا ی ــق( از خ ــن )ادای ح ای
و ســپس حقــوق اعضــای بــدن ماننــد چشــم، گــوش، پــا، دســت، شــکم و 

ــد:  ــه می فرمای ــه این ک ــد از جمل ــان می کن ــهوت را بی ش
1. نراقی، شرح رساله حقوق امام سجاد، ص 26.

2. ابن بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص 619.
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َو أَّمــا َحــّق بََصــِرک َفَغّضــُه َعّمــا اَل یِحــّل لـَـک َو تـَـْرک ابْتَِذالـِـِه إاِّل لَِمْوِضــِع 
ِعبـْـَرةٍ تَْســتَْقبُِل بَِهــا بََصــراً أَْو تَْســتَفِیُد بَِهــا ِعْلمــاً َفــإِّن الْبََصــَر بـَـاُب ااِلْعتِبـَـارِ؛1

حــق چشــمت ایــن اســت کــه آن را از آنچــه بــر تو حــال نیســت فروبندی 
و مبتذلــش نســازی )و بــه کارش نبــری( مگــر بــرای جــای عبرت آمــوزی 
ــد  ــی بهره من ــیله آن از دانش ــه وس ــا ب ــی ی ــا کن ــدان بین ــده ات را ب ــه دی ک

ــوزی اســت. ــرا چشــم دروازه عبرت آم شــوی؛ زی
2-3-3- حقوق افعال عبادی

امــام ســجاد در ادامــه بــه حقــوق افعــال عبــادی پرداختــه حقــوق نمــاز، 
ــد:  ــد. می فرماین ــان می کن ــی را بی ــه و قربان روزه، صدق

ــانِک َو  ــی لَِس ــُه اهللُّ َعَل َ ــاٌب َضَرب ــُه ِحَج ّ ــَم أَن ــَأْن تَْعَل ــْومِ َف ــّق الّص ــا َح َو أَّم
ــارِ َو َهکــَذا  ــَن النّ ـِـِه مِ ــتَُرک ب ِــک لِیْس ــِرک َو َفْرِجــک َو بَْطن ــْمعِک َو بََص َس
ِــی  ــک ف ــکنَْت أَْطَراُف ــإِْن َس ــارِ َف ــَن النّ ــٌة مِ ــْوُم ُجنّ ــِث الّص ِــی الَْحِدی ــاَء ف َج
ــی  ِ ــِرُب ف ــا تَْضَط ــَت تََرکتََه ْ ــًا َو إِْن أَن ــوَن َمْحُجوب ــْوَت أَْن تَک ــا َرَج َحَجبَتَِه
ــَرةِ  ــا بِالنّْظ ــَس لََه ــا لَی ــی َم َ ــُع إِل ِ ــاِب َفتَّطل ــاِت الِْحَج ــُع َجنَبَ ــا َو تَْرَف حجابه
الّداِعیــِة لِلّشــْهَوةِ َو الُْقــّوةِ الَْخارَِجــِة َعــْن َحــّد التّقِیــِة هلِلّ لـَـْم تَْأَمــْن أَْن تَْخــِرَق 

ِــاهلّل؛ ــّوَة إاِّل ب ــُه َو ال ُق ــُرَج مِنْ ــاَب َو تَْخ الِْحَج
ــر  ــد ب ــه خداون ــرده ای اســت ک ــی روزه پ ــه بدان ــن اســت ک حــق روزه ای
ــو را  ــدان، ت ــا ب ــده ت ــکمت افکن ــورت و ش ــم و ع ــوش و چش ــان و گ زب
از آتــش بپوشــاند. و همچنیــن در حدیــث آمــده اســت: »روزه، ســپری در 
ــرده آرام داری )و  ــت را در آن پ ــر اندام های ــس اگ ــت.« پ ــر دوزخ اس براب
ــا را  ــر آن ه ــی و اگ ــوظ بمان ــه محف ــدوار شــوی ک ــدان در پوشــانی(، امی ب
رهــا کــردی کــه در پــرده خــود آشــفتگی کننــد )و تجــاوز نماینــد( و تــو 
خــود اطــراف آن پــرده را بلنــد کنــی و بــدان چــه نبایــد نگریســت بــه نظــر 
ــدا  ــزکاری خ ــرز پرهی ــارج از م ــی خ ــه نیروی ــی و ب ــهوت انگیز سرکش ش
ــرون  ــده شــود و از آن ب ــرده دری ــه آن پ ــان نیســتی ک ــر آری، در ام ســر ب

ــه خــدا نیســت.(.2 ــاهلل )نیرویــی جــز ب افتــی. و ال قــوه اال ب

1. نراقی، شرح رساله حقوق امام سجاد، ص 33 و 85.
 ،ص 173؛ یثربــی، ســیری در رســاله حقــوق امام ســجاد ،2. نراقــی، شــرح رســاله حقــوق امــام ســجاد

ج 3، ص 33.
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ــه  ــادی ک ــل عب ــر فع ــه ه ــد ک ــان می ده ــان نش ــه مؤمن ــام ب ــیله ام بدین وس
انجــام می دهنــد حقــی دارد کــه اگــر حــق آن ادا نشــود گویــی آن عمــل آن گونــه 

کــه صحیــح و کامــل اســت و مشــمول پــاداش اتــم بــه انجــام نرســیده اســت.
2-3-4- حق رعایا و پیشوایان

ــه  ــام ســجاد ب ــه ام ــی اســت ک ــا و پیشــوایان از دیگــر حقوق حــق رعای
ــد. حقــوق  ــان می فرمای ــد دســته بندی بی ــدام را در چن ــرده و هــر ک آن اشــاره ک
پیشــوایان را بــه حقــوق فرمانــروا و پیشــوا، حــق اســتاد و سرپرســت انســان بــه 
ــر آن هــا حکومــت  ــا را در چنــد دســته رعایایــی کــه ب مالکیــت و حقــوق رعای
دارنــد، در دانــش، حــق زن، حــق پــدر، حــق مــادر، حــق بــرادر، حــق فرزنــد، 
حــق کســی کــه بــه انســان نعمــت آزادی داده، حــق بــرده، حــق کســی کــه بــه 

ــرار می دهــد. ــام جماعــت ق انســان احســان کــرده، حــق مــؤذن و حــق ام
به عنوان نمونه می توان به این فراز از رساله اشاره کرد: 

ــُن  ــِه َو ُحْس ــُر لَِمْجلِِس ــُه َو التّْوقِی َ ــُم ل ــِم فَالتّْعِظی ــک بِالِْعْل ــّق َسائِِس ــا َح َو أَّم
ــی  ــا اَل ِغنَ ــک فِیَم ــی نَْفِس ــُه َعَل َ ــُة ل َ ــِه َو الَْمُعون ــاُل َعَلی ــِه َو اإْلِْقبَ ــتَِماِع إِلَی ااِلْس
َــُه  َــُه َعْقَلــک َو تَُحّضــَرُه فَْهَمــک َو تَُزكــی ل ــّرَغ ل ِــَأْن تَُف ــِم ب ــَن الِْعْل ــُه ِم ِــک َعْن ب
قَْلبـَـک َو تَُجّلــی لـَـُه بََصــَرک بِتـَـْرک الّلــّذاِت َو نَْقــِص الّشــَهَواِت َو أَْن تَْعَلــَم أَنـّـک 
فِیَمــا أَلَْقــی إِلَیــک َرُســولُُه إِلـَـی َمــْن لَِقیــک ِمــْن أَْهــِل الَْجْهــِل فََلِزَمــک ُحْســُن 
التّْأِدیــِة َعْنــُه إِلَیِهــْم َو اَل تَُخْنــُه فـِـی تَْأِدیــِة ِرَســالَتِِه َو الِْقیــاِم بَِهــا َعْنــُه إَِذا تََقّلْدتََها 

ِــاهلّل؛1 ــّوَة إاِّل ب ــْوَل َو ال قُ َو اَل َح
ــوزت(  ــتاد علم آم ــی اس ــد )یعن ــوزی اداره ات کن ــم آم ــه عل ــه ب ــق آنک ح
ــه  ــرام مجلــس او و نیــک گــوش دادن ب بزرگداشــت اوســت و حفــظ احت
ــود  ــه س ــه وی ب ــاری دادن ب ــه او و ی ــه( ب ــردن )و توج ــارش و رو ک گفت
خــودت تــا بتوانــد دانشــی را کــه نیــاز داری بــه تــو بیامــوزد، بدین�گونــه 
کــه ذهــن خــود را کامــًا مصــروف او ســازی و فهمــت را بــه او پــردازی و 
پاکدالنــه بــه )گفتــه( او دل دهــی و چشــمت را بــه روشــنی تمــام، بــا تــرک 
ــر  ــش( ب ــل دان ــر از تحصی ــی غی لذت هــا و کاهــش شــهوت ها )و آرزوهای
ــتاده )و  ــد فرس ــوزد بای ــو آم ــه ت ــه ب ــر چ ــی در ه ــه بدان او دوزی. و اینک

1. یثربی، سیری در رساله حقوق امام سجاد، ج 3، ص 67.



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج2943

ــر توســت کــه ایــن  ــان برســانی و ب ــه نادان نماینــده( او باشــی کــه آن را ب
ــانی و در ادای  ــان برس ــه آن ــه ای ب ــر گون ــه بهت ــب او ب ــالت را از جان رس
رســالتش بــه وی خیانــت نکنــی و چــون آن )رســالت( را بــر عهــده گرفتــی 
بــه نیابــت او بپــردازی. و ال حــول و ال قــوه اال بــاهلل. )و جنبــش و نیرویــی 

نیســت مگــر بــه خــدا(.
2-3-5- حق رحم

حــق رحــم را در همنشــین، دوســت، همســایه، معاشــر دســته بندی نمــوده و 
ــد:  ــر می فرمای ــت و معاش ــاره حــق هم صحب درب

َو أَّمــا َحــّق الّصاِحــِب فـَـَأْن تَْصَحبـَـُه بِالَْفْضــِل َمــا َوَجــْدَت إِلَیــِه َســبِیاًل َو إاِّل فـَـاَل 
ــّل ِمــَن اإْلِنَْصــاِف َو أَْن تُکِرَمــُه كَمــا یکِرُمــک َو تَْحَفَظــُه كَمــا یْحَفُظــک َو اَل  أَقَ
یْســبَِقک فِیَمــا بَینـَـک َو بَینـَـُه إِلـَـی َمکُرَمــٍة فـَـِإْن َســبََقک كافَْأتـَـُه َو اَل تَُقّصــَر بـِـِه 
َعّمــا یْســتَِحّق ِمــَن الَْمــَوّدِة تُْلــِزُم نَْفَســک نَِصیَحتـَـُه َو ِحیاَطتـَـُه َو ُمَعاَضَدتـَـُه َعَلــی 
َطاَعــِة َربـّـِه َو َمُعونَتـَـُه َعَلــی نَْفِســِه فِیَمــا اَل یُهــّم بـِـِه ِمــْن َمْعِصیــِة َربـّـِه ثـُـّم تَکــوُن 

َعَلیــِه َرْحَمــًة َو اَل تَکــوُن َعَلیــِه َعَذابــًا َو ال قـُـّوَة إاِّل بـِـاهلّل؛1
ــی و  ــی می یاب ــه راه ــه چندان ک ــت ک ــن اس ــت ای ــق هم صحب ــا ح و ام
ــه انصــاف  ــه دســت کم ب ــی وگرن ــی کن ــا او هم صحبت ــا احســان ب ــی ب توان
ــد  ــدازه ای کــه گرامــی ات مــی دارد، ارجمن ــه ان ــار کنــی و او را ب ــا او رفت ب
شــماری و همان گونــه کــه تــو را نگــه مــی دارد نگاهــش داری، و در هیــچ 
ــتی  ــر پیش دس ــد و اگ ــی نجوی ــو پیش ــر ت ــما ب ــه ش ــتی در میان گرامیداش
کــرد، جبرانــش کنــی و تــا آنجــا کــه شایســتگی دارد در دوســتی او کوتاهــی 
ــاور او در  ــدار و ی ــواه و نگه ــه خیرخ ــر آن داری ک ــود را ب ــورزی. خ ن
فرمان بــرداری پــروردگارش، و کمــک او بــه خویشــتن در اینکــه نافرمانــی 
ــه  ــی ن ــی باش ــر او( رحمت ــد ب ــپس )بای ــی. س ــد، باش ــروردگارش نکن پ

ــه خــدا(. ــی نیســت جــز ب ــاهلل )و نیروی ــوة اال ب ــی. و ال ق زحمت
2-3-6- حق مال

ــرار داده و  ــتانکار ق ــروت، بس ــریک، ث ــق ش ــال را در ح ــق م ــن ح همچنی
ــد: ــان می کن ــر نش ــروت خاط ــق ث ــاره ح درب

1. نراقی، شرح رساله حقوق امام سجاد، ص 189.
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ــِه َو  ــی ِحّل ــُه إاِّل فِ ــِه َو اَل تُْنِفَق ــْن ِحّل ــَذُه إاِّل ِم ــَأْن اَل تَْأُخ ــاِل فَ ــّق الَْم ــا َح  َو أَّم
اَل تَُحّرفَــُه َعــْن َمَواِضِعــِه َو اَل تَْصِرفَــُه َعــْن َحَقائِِقــِه َو اَل تَْجَعَلــُه إَِذا كاَن ِمــَن اهلّل 
ــُدک  ــُه اَل یْحَم ــْن لََعّل ــی نَْفِســک َم ــِه َعَل ِ ــَر ب َــی اهلّل َو اَل تُْؤثِ ــبَبًا إِل ــِه َو َس إاِّل إِلَی
ــِه بَِطاَعــِة َربّــک  ــی تَِركتِــک َو اَل یْعَمــَل فِی ــُه فِ َو بِالَْحــِری أَْن اَل یْحِســَن ِخاَلفَتَ
فَتَکــوَن ُمِعینــًا لـَـُه َعَلــی َذلـِـک أَْو بَِمــا أَْحــَدَث فـِـی َمالـِـک أَْحَســَن نََظــراً لِنَْفِســِه 
فَیْعَمــَل بَِطاَعــِة َربـّـِه فَیْذَهــَب بِالَْغنِیَمــِة َو تَبُــوَء بِاإْلِْثــِم َو الَْحْســَرِة َو النَّداَمــِة َمــَع 

ــّوَة إاِّل بـِـاهلّل؛1 ــِة َو ال قُ التّبَِع
 امــا حــق دارایــی ایــن اســت کــه آن را جــز از راه حــال بــه دســت نیاوری 
ــی و از  ــرج نکن ــا خ ــی و آن را بی��������������������������������������������������������������������ج ــرف نکن ــش ص ــه راه حال ــز ب و ج
ــدش داده  ــه نادرســت منتقــل نســازی و چــون خداون راه هــای درســتش ب
ــرارش  ــه خداســت ق ــیله نزدیکــی ب اســت جــز در راه خــدا و آنچــه وس
ــه بســا از  ــه کســی ک ــاز داری ب ــدان نی ــه خــود ب ــی ک ــی و در صورت نده
تــو سپاســگزاری هــم نکنــد )بیهــوده اش( ندهــی، و سزاســت کــه آن را بــه 
ــه  ــراث ننهــی ک ــه می ــس از خــود، ب ــروردگارت، پ ــرک طاعــت پ بهــای ت
بــه وارث کمــک کــرده باشــی تــا در راه طاعــت پــروردگارش بهتــر از تــو 
ــاه و  ــار گن ــرد و ب ــی آن را بب ــره نهای ــاند و به ــه مصــرف رس ــال را ب آن م
افســوس و پشــیمانی بــا پیامدهایــش بــر دوش تــو بمانــد. و ال قــوة اال بــاهلل 

)و نیرویــی نیســت جــز بــه خداونــد(.
2-3-7- حقوق دیگران

حضــرت حــق دیگــران را در حقــوق طرفیــن دعوا، مستشــیر، بزرگســاالن، 
ــاالن  ــق خردس ــاره ح ــد. درب ــای می ده ــئول و ... ج ــائل و مس ــاالن، س خردس

می فرمایــد: 
ــتُْر  ــُه َو الّس ــُو َعنْ ــُه َو الَْعْف ــُه َو تَْعلِیُم ــُه َو تَثْقِیُف ــِر َفَرْحَمتُ ــّق الّصغِی ــا َح َو أَّم
َعَلیــِه َو الّرفْــُق بـِـِه َو الَْمُعونـَـُة لـَـُه َو الّســتُْر َعَلــی َجَرائـِـِر َحَداثَتـِـِه َفإِنـّـُه َســبٌَب 

َــِة َو الُْمــَداَراُة لـَـُه َو تَــْرک ُمَماَحکتـِـِه َفــإِّن َذلـِـک أَْدنَــی لُِرْشــِدهِ؛2 لِلتّْوب
حــق خردســال، مهربانــی بــا اوســت و پــرورش و آمــوزش او و گذشــت از 

1. نراقی، شرح رساله حقوق امام سجاد)ع، ص 254.
2. ابــن شــعبه حرانــی، تحف العقــول، ص 270؛ مجلســی، بحاراالنــوار، ج 71، ص 15؛ نــوری، مستدرک الوســائل 

و مستنبط المســائل، ج 11، ص 167؛ یثربــی، ســیری در رســاله حقــوق امــام ســجاد، ج 3، ص 45.
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ــر  ــا او و کمــک بــه وی و پرده پوشــی ب ــر او و نرمــی ب او و چشم پوشــی ب
ــدن  ــار آم ــه او شــود، و کن ــه موجــب توب ــه اوســت ک ــای کودکان لغزش ه
ــه رشــد وی  ــن )روش( ب ــرا ای ــردن او؛ زی ــک ک ــاب از تحری ــا او و اجتن ب

ــت. ــر اس نزدیک ت

نتیجه
 ،از بررســی گونه هــای مختلــف احادیــث و روایــات منقــول از امام ســجاد
مشــخص می شــود کــه امــام بــا توجــه بــه شــرایط عصــر خــود، تمامــی آن چــه 
بایــد بــه مــردم گفتــه می شــد در قالــب ادعیــه و بــه زبــان ســاده و روانــی کــه 
ــه مباحــث  ــان نمــوده اســت. از جمل ــود بی ــرای مردمــان آن عصــر قابل فهــم ب ب
آئینــی مذهبــی ماننــد صلــوات بــر پیامبــر و اهل بیــت، بیــان اهمیــت مســأله 
ــی  ــری انحراف ــای فک ــا نحله ه ــارزه ب ــامی، مب ــه اس ــت جامع ــت و زعام امام
ــت و  ــت مهدوی ــر اهمی ــأله پ ــاد مس ــام ابع ــان تم ــکل گرفته در آن دوران و بی ش
موعــود شناســی. همچنیــن ایــن امــام بزرگــوار از بیــان مســائل تربیتــی نیــز غافــل 
ــا  ــاط انســان ب ــط بشــری اعــم از ارتب ــاره گونه هــای مختلــف رواب ــوده و درب نب
ــر  ــر و موفق ت ــاط بهت ــای ارتب ــه و راهکاره ــخن گفت ــران س ــود و دیگ ــدا، خ خ
ــر  ــی نزدیک ت ــرب اله ــه ق ــه آن چــه ایشــان را ب ــوده و انســان ها را ب ــان نم را بی

ــون شــده اســت. ــد رهنم می کن
ــه و  ــر جامع ــم ب ــی حاک ــط اجتماع ــت رواب ــه اهمی ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
لــزوم رعایــت قواعــد و قوانیــن بــرای تــداوم ارتباطــات و سالم ســازی آن امــام 
ســجاد در رســاله ای مســتقل بــه نــام رســاله حقــوق بــه بیــان حقــوق مختلــف 
انســانی از جملــه حــق خداونــد، حــق نفــس و اعضــای بدن، حــق افعــال عبادی، 
حــق رعایــا، حــق رحــم، حــق دیگــران و حــق مــال پرداختــه و در قالــب ایــن 
هفــت گــروه 51 حــق را بیــان می کنــد کــه اگــر ایــن حقــوق بــه صــورت کامــل 
در جوامــع و ارتباطــات انســانی حاکــم شــود بســیاری از مشــکات امــروزی در 

بخش هــای مختلــف مرتفــع خواهــد شــد.
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روش تفسیری امام سجاد                                                                                                  
احـد داوری1

چکیده
روش تفســیری بــه منابــع مورداســتفاده مفســران در یافتــن مــراد جــدی 
ــم  ــد در فه ــن آن می توان ــه تبیی ــردد ک ــالق می گ ــال اط ــد متع خداون
 ــت ــیری اهل بی ــی روش تفس ــد و بررس ــاری کن ــیر ی ــر تفاس بهت
ــرآن،  ــان ق ــن معلم ــیر آگاه تری ــق تفاس ــم عمی ــر فه ــالوه ب ــد ع می توان
ــرای مفســران و پیــروان آن هــا به عنــوان راهنمــا، راهگشــا و الگــو  ب
ــث از  ــت بح ــر اهمی ــس از ذک ــتار پ ــن نوش ــنده در ای ــد. نویس باش
روش تفســیری حضــرت علــی بــن الحســین، بــا تحلیــل روایــات 
تفســیری و ادعیــه آن حضــرت ســعی نمــوده اســت تــا روش تفســیری 
ــن نتیجــه برســد  ــه ای ــت ب ــان کــرده و درنهای امــام ســجاد را بی
ــرآن  ــد از: ق ــرت عبارت ان ــیری حض ــای تفس ــن روش ه ــه مهم تری ک
بــه قــرآن، قــرآن بــه روایــت، اســتفاده از منابــع تاریخــی، اســتعانت از 
عقــل برهانــی و تفســیر بــر اســاس علــم امامــت کــه گاهــی در تفســیر 
ــت. ــده اس ــن روش استفاده ش ــان از چندی ــورت همزم ــه به ص ــک آی ی

 ،واژگان کلیــدی:  روش تفســیری، روایــات تفســیری امــام ســجاد
تفســیر، تأویــل، امــام ســجاد، قــرآن کریــم.

مقدمه
ــواره  ــرآن هســتند و هم ــای ق ــت همپ ــن، اهل بی ــث ثقلی ــر اســاس حدی ب
ــا  ــی ی ــق قرآن ــن حقای ــذا در تبیی ــود؛ ل ــد ب ــرآن خواهن ــار ق ــت در کن ــا قیام ت
ــان  ــا را بی ــن روش ه ــن و بهتری ــاب آســمانی، دقیق تری ــم کت ــا فه ــه راه کاره ارائ

1. دانشجوی دكتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن كریم، دانشکده تفسیر و معارف قرآن.
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خواهنــد کــرد، ائمــه بــا توجــه بــه نیــاز بشــر بــه تفســیر و تبییــن آیــات قــرآن 
ــا،  ــایر ویژگی ه ــار س ــا را در کن ــوان آن ه ــاس می ت ــن اس ــر ای ــد، ب پرداخته ان
ــای  ــی از نقش ه ــر یک ــت، به بیان دیگ ــز دانس ــیری نی ــای تفس ــان روش ه معلم
ــم اســلوب و  ــای تفســیری، تعلی ــان روایت ه اساســی اهل بیــت در ضمــن بی
روش فهــم قــرآن بــوده اســت1 و رهیافــت بــه روش صحیــح تفســیر کــه همــان 
ــی روش  ــه بررس ــا ب ــی دارد ت ــر آن م ــا را ب ــت م ــم اس ــخان در عل روش راس
تفســیری آن هــا بپردازیــم تــا عــاوه بــر جداســازی ســره از ناســره، روش صحیح 
ــق  ــن دقی ــه جهــت تدوی ــد ب ــم؛ هرچن ــه دهی ــز ارائ ــوان الگــو نی تفســیری به عن
ــک از اهل بیــت را  ــر ی ــد به طــور مجــزا روش تفســیر ه روش تفســیری، بای
تحلیــل کــرد، در ایــن میــان بررســی روش تفســیری امــام ســجاد از جهاتــی 
حائــز اهمیــت خــاص اســت کــه اهمیــت تفســیر امــام ســجاد را هــم بــرای 
ــت  ــاص تثبی ــور خ ــیعه به ط ــرای ش ــم ب ــد و ه ــات می کن ــلمانان اثب ــوم مس عم
ــوان  ــوم مســلمانان به عن ــرای عم ــن الحســین ب ــی ب ــد، حضــرت عل می نمای
یکــی از تابعــان دانشــمند مطــرح اســت و علمــای فریقیــن بــه مقــام شــامخ علمی 
ــه  ــه نزدیکــی ب ــا توجــه ب ــان ب ــد2 و بررســی تفســیر تابع آن حضــرت معترف ان
ــراث علمــی مســلمانان  ــه می ــوده و ازجمل ــات، دارای اهمیــت ب ــزول آی ــان ن زم
اســت3. به ویــژه کــه امــام چندیــن نفــر از تابعــان مفســر را تربیت کــرده اســت4 
و افــرادی همچــون ابوحمــزه ثمالــی و جابــر جعفــی و ابــو خالــد کابلــی بیــش 
از دیگــر مفّســران از امــام روایــت کرده انــد5 و الزم اســت تــا روش تفســیِر 
اســتاد ایــن شــاگردان تبییــن گــردد. از ســوی دیگــر حضــور عالمــان اهــل تســنن 
ــای  ــی و فعالیت ه ــگاه واالی علم ــر جای ــی آن حضــرت، بیانگ ــس علم در مجال
ــی از  ــی ایشــان اســت، در محضــر درس آن حضــرت حت ــد علمــی و حدیث مفی
ــری از  ــتند، زه ــور داش ــه حض ــی از بنی امی ــنت و گاه ــل س ــی از اه گروه های

1. تفسیر و مفسران، ج 1، ص 446 و 447
2. حیاة اإلمام زین العابدین ، ج 1، ص 123- 148

3. تفسیر التابعین، ج 2، ص 913
4. تفسیر و مفسران، ج 1، ص 253 و 254

5. طبقات مفسران شیعه، ص 153
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ــار ازجملــه ایــن افــراد  ــه درب ــزرگان علــم و فقــه آن روزگار و از وابســتگان ب ب
بــود1. شــخصیت حضــرت در نــزد اهــل تســنن تاانــدازه ای اســت کــه حتــی در 
صحیــح بخــاری و صحیــح مســلم نیــز روایاتــی از حضــرت نقل شــده اســت2.

ــه  ــا ب ــلم و بن ــر و س ــروی از پیامب ــه پی ــار ب ــه اطه ــیعه، ائم ــدگاه ش از دی
ــِم«3  ِــی الْعِْل اِســُخوَن ف ــُه إاِلَّ اهللُّ َوالرَّ ــُم تأویل ــا یْعَل آیــات قــرآن ازجملــه آیــه »َوَم
ــنت  ــند4 و س ــرآن می باش ــی ق ــه معان ــراد ب ــن اف ــم و آگاه تری ــخان در عل از راس
ــا از  ــه جنبه ه ــت در هم ــر هدای ــرف دیگ ــت دارد5 از ط ــیر حجی ــا در تفس آن ه
ــرآن اســت  ــا، نحــوه فهــم ق ــن جنبه ه ــام اســت6 و یکــی از مهم تری ــف ام وظای
ــوان  ــی آن به عن ــه در معرف ــرآن ازجمل ــت ق ــر اهمی ــام ب ــد ام ــه تأکی ــژه ک به وی
ــد  ــرای حــال و حــرام8 و... نیازمن ــرآن ب ــودن ق ــان ب ــروردگار7 و فرق ــن پ خزائ
ــن  ــده ای ــود گوین ــه روش خ ــر ک ــت و چه بهت ــودن آن اس ــمند ب ــم و روش فه
ــا  ــس ب ــر ان ــادی ب ــد زی ــه تأکی ــژه ک ــردد. به وی ــتخراج گ ــم اس ــخنان در فه س
ــیری  ــث تفس ــر احادی ــناخت بهت ــود9. ش ــده می ش ــرت دی ــیره حض ــرآن در س ق
ــرات بررســی روش تفســیری آن حضــرت  ــر ثم ــام از دیگ ــده از ام صادرش
ــه الگویــی مناســب در روش  ــوان ارائ ــد کــه هــدف اصلــی را می ت اســت هرچن

تفســیری دانســت.

1. شرح نهج البالغة، ج 8، ص 172.
ــح،  ــع الصحی ــح بخــاری، ج 2، ص 257 و 258 و 259، ج 4، ص 41، ج 6، ص 123، ج 7، 123؛ الجام 2. صحی

ج 3، ص 136؛ ج 4، ص 33 و 34، ج 7، ص 141.
3. سوره آل عمران، آیه 7.

4. كافی، ج 1، ص 528؛ بصائر الدرجات، ج 1، ص 204؛ تفسیر القمی، ج 1، ص 97.
5. منطق تفسیر قرآن، ج 2، ص 105-107

6. العقیدة االسالمیة، ص 200-203؛ پیام قرآن؛ ج 9، ص 116 و 117
ْهــِری، قـَـاَل: َســِمْعُت َعلِــی بـْـَن الُْحَســیِن یُقــوُل: »آیــاُت الُْقــْرآِن َخَزائـِـُن، فَکلََّمــا فُتَِحــْت ِخَزانـَـٌة،  7. عــِن الزُّ

ــا فی هــا« )الکافــی، ج 4، ص 618(. ــَر َم َــک أَْن تَْنُظ ــی ل یْنبَِغ
8. »َو فُْرقَانًا فََرْقَت بِِه بَیَن َحاَللِک َو َحَراِمک« )صحیفه سجادیه دعای 42 بند 2(

ــوَن  ــَد أَْن یک ــُت بَْع ــا اْستَْوَحْش ــِرِب، لََم ــِرِق َو الَْمْغ ــَن الَْمْش ــْن بَی ــاَت َم ــْو َم َ ــد: »ل ــام می فرماین ــه ام 9. ازجمل
الُْقــْرآُن َمِعــی«؛ الکافــی، ج 4، ص 603؛ همچنیــن امــام بارهــا بــه تــالوت زیبــای قــرآن پرداختــه به طوری كــه 
ِ، قَــاَل: »كاَن َعلِــی بـْـُن الُْحَســیِن أَْحَســَن النَّــاِس َصْوتــًا بِالُْقــْرآِن، َو  نقل شــده اســت: َعــْن أَبـِـی َعْبــِد اهللَّ

وَن، فَیِقُفــوَن بِبَابـِـِه یْســَمُعوَن قَِراَءتَــه«  )همــان، ص 633(. ــقَّاُؤوَن یُمــرُّ كاَن السَّ
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ــن  ــل بیانگــر ای ــام، حداق ــه شــرایط زندگــی ام از طــرف دیگــر توجــه ب
نکتــه خواهــد بــود کــه در ســخت ترین شــرایط هــم می تــوان بــا قــرآن مأنــوس 
شــد و بــه تبییــن معــارف قــرآن از طریــق تفســیر روشــمندانه آیــات پرداخــت. 
گفتنــی اســت علــی بــن الحســین بــن ابیطالــب، ملقــب بــه »زین العابدیــن« 
ــه  ــد و در ســال 95 در مدین ــارم شــیعیان در ســال 38 متول ــام چه و »ســجاد« ام
بــه شــهادت رســید.1 آن حضــرت در محــرم ســال 61 پــس از فاجعــه کربــا بــه 
ــت  ــه دوره امام ــوط ب ــده مرب ــه از حضــرت نقل ش ــی ک ــید و روایات ــت رس امام
حضــرت اســت، دورانــی کــه خفقــان شــدیدی بــر زندگــی حضــرت حاکــم بــود 
به طوری کــه امــام تعــداد محبــان واقعــی خــود را در مکــه و مدینــه کمتــر از 20 
نفــر می دانــد2 و در تشــبیهی در تشــبیهی مــردم زمــان خــود را بــه شــش دســته 
ــگال  ــان چن ــد کــه می ــان را همچــون گوســفندانی می دان ــد و مؤمن تقســیم می کن
ــدید  ــرل ش ــت3 و کنت ــده اس ــوک درمان ــگ و خ ــاه و س ــرگ و روب ــیر و گ ش

حکومــت جبــار امــوی بــر امــام را چنیــن بیــان کــرده اســت:
ــِه، َو  ــَة ُمْدیتِ ِــی ُظبَ ــَحَذ ل ــِه، َو َش ــیَف َعَداَوتِ ــی َس ــی َعَل ــُدوٍّ انْتََض ــْن َع ــْم ِم فَک
ــِوی َصَوائِــَب  َد نَْح ــَل ُســُموِمِه، َو َســدَّ ِــی قََواتِ ــبَا َحــّدِه، َو َداَف ل ِــی َش ــَف ل أَْرَه
ــُروَه، َو  ــوَمنِی الَْمک ــَر أَْن یُس ــتِِه، َو أَْضَم ــُن ِحَراَس ــی َعی ــْم َعنّ ــْم تَنَ َ ــَهاِمِه، َو ل ِس
ــی  ِ ــَب ل ــِدِه، َو نََص ــی بَِمکای ِ ــاٍغ بََغان َ ــْن ب ــْم ِم ــِه... َو ك ــاَق َمَراَرتِ ــی ُزَع یَجّرَعنِ
ــبُِع  ــاَء السَّ ــی إِْضبَ َ ــَأ إِل ــِه، َو أَْضبَ ــَد ِرَعایتِ ــی تََفقُّ ِ ــِدِه، َو َوكَل ب ــَرک َمَصای َش
لَِطِریَدتـِـِه انْتَِظــارا النْتَِهــاِز الُْفْرَصــِة لَِفِریَســتِِه، َو ُهــَو یْظِهــُر لـِـی بََشاَشــَة الَْمَلــِق، َو 

ــِق4 ِة الَْحنَ ــدَّ ــی ِش ــی َعَل ِ یْنُظُرن
ــام  ــن از نی ــر م ــه شمشــیر دشــمنی اش را در براب ــس چه بســا دشــمنی ک پ
برکشــیده و لبــه تیغــش را بــرای مــن تیــز کــرده و تیغــه اش را بــرای مــن 
ــا آب مخلــوط ســاخته  ــرای مــن ب صیقــل داده و زهرهــای مرگبــارش را ب
ــرار  ــدف ق ــد ه ــا نمی رون ــه خط ــز ب ــه هرگ ــی ک ــر تیرهای ــرا در براب و م

1. االرشاد، ج 2، ص 137.
2. الغارات، ج 2، ص 573؛ شرح نهج البالغه، ج 4، ص 104

3. الخصال، ج 1، ص 339
4. صحیفه سجادیه، دعای 49 بند 5 الی 8.
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ــه اســت  داده و چشــم نگاهبانــش هیــچ گاه از مــن برداشــته نشــده و نخفت
و در دل خواســته کــه شــر و بدیــم بــه مــن برســد و قصــد نمــوده کــه از 
ــه مــن بنوشــاند... و چــه بســیار ظالمــی کــه  آب تلــخ و ناگــوار آن شــر ب
ــکارش را  ــن دام ش ــر م ــود و در براب ــتم نم ــن س ــر م ــه ب ــر و حیل ــا مک ب
گســترانید و مراقبــت و جســتجویش را بــر روی مــن متمرکــز ســاخت و در 
کمیــن مــن نشســت آن ســان کــه درنــدگان در کمیــن شکارشــان می نشــینند 
ــد  ــه خویش ان ــکار طعم ــرای ش ــت ب ــگ آوردن فرص ــه چن ــار ب و در انتظ
درحالی کــه دشــمن مــن در ظاهــر بــه مــن روی خــوش نشــان می دهــد و 
ــد. ــگاه می کن ــن ن ــه م ــد ب ــمی تن ــا خش ــال ب ــد و درعین ح ــق می گوی تمل
ــق  ــان حقای ــه تشــبیه، بی ــان ب ــه و قائ ــش مرجئ ــا پیدای ــی ب از لحــاظ عقیدت
ــا مشــکات عدیــده ای مواجــه  اســام نــاب محمــدی ازجملــه تفســیر آیــات ب
ــادان  ــردم ن ــه م ــت ب ــکارا نمی توانس ــی آش ــام حت ــه ام ــود؛ به طوری ک ــده ب ش
ــه  ــی ک ــذا گاه ــد؛ ل ــخ ده ــد پاس ــبیه می کردن ــات تش ــه مخلوق ــدا را ب ــه خ ک
چنیــن مباحثــی در مســجد پیامبــر مطــرح می شــد خــود را بــه کنــار قبــر پیامبــر 
ــان  ــا زب ــد می کــرد و ب می رســاند و به صــورت مناجــات صــدای خویــش را بلن
ــه مــردم  ــا عقایــد صحیــح را ب ــان جــاری می ســاخت ت ــر زب دعــا ســخنانی را ب
ــی بَــَدْت  بیــان کنــد ازجملــه در یکــی از ایــن مــوارد چنیــن دعــا می کنــد: »إِلَهِ
ُروک بِالتَّْقِدیــِر َعَلــی َغیــِر َمــا بـِـِه أَنـْـَت  ُقْدَرتـُـک َو لـَـْم تَبـْـُد َهیئـَـٌة َفَجَهُلــوک َو َقــدَّ
ِــک  ــَس کِمثْل ــوک لَی ــبِیِه َطَلبُ ــَن بِالتَّْش َِّذی ــَن ال ــی مِ ــا إِلَهِ ــِری ٌء ی ــا بَ َ ــبَُّهوک َو أَن َش

َشــی ء«1.
بــا توجــه بــه اهمیــت روش تفســیری امــام ســجاد پژوهشــگران دراین باره 
ــه 8 صفحــه ای  ــه مقال ــد؛ ازجمل ــن کرده ان ــی تدوی ــی کــرده و مقاله های تاش های
ــم  ــه قل ــر ب ــگ کوث ــماره 57 فرهن ــیری« در ش ــای تفس ــجاد و روش ه ــام س »ام
محمدعلــی اســدی نســب و مقالــه 17 صفحــه ای »امــام ســجاد و قــرآن« کــه 
ــی کنــدری؛ عــذرا میثاقــی در شــماره 68 فصلنامــه بینــات  توســط ســهیا جال
چاپ شــده اســت. همچنیــن مقالــه ای کــه از ســوی منصــور پهلــوان و معصومــه 
آگاهــی در شــماره 27 فصلنامــه ســفینه بــا عنــوان »جایــگاه تأویــل در روایــات 

1. كشف الغمة، ج 2، ص 89؛ االرشاد، ج 2، ص 153.
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تفســیری امــام ســجاد« منتشرشــده اســت. البتــه هــر یــک از مقــاالت فــوق 
ــه بررســی روش  ــی ب ــا جزئ ــی ی ــه به طورکل ــی ک ــب و پایان نامه های ــایر کت و س
ــرح  ــث را مط ــه هایی از بح ــدام گوش ــد1 هرک ــت پرداخته ان ــیری اهل بی تفس
کــرده و چه بســا اشــکاالتی نیــز دارنــد مثــًا گاهــی بــه روایاتــی اســتناد کرده انــد 

کــه منافــی عصمــت انبیــاء اســت.2
ــؤاالت  ــن س ــه ای ــخ ب ــال پاس ــه دنب ــش ب ــن پژوه ــوق در ای ــان ف ــا بی ب
هســتیم: حضــرت علــی بــن الحســین به عنــوان یــک مســلمان عالــم از چــه 
ــرای تفســیر قــرآن بهــره گرفتــه اســت؟ در مرحلــه باالتــر حضــرت  شــیوه ای ب
ــات  ــیر آی ــرای تفس ــیوه ای ب ــه ش ــی از چ ــک تابع ــوان ی ــن به عن زین العابدی
ــاالی حضــرت در دیــدگاه  ــاز به مراتــب ب قــرآن اســتفاده کــرده اســت؛ و اگــر ب
ــام چهــارم شــیعیان،  ــه ذهــن می رســد کــه ام ــن ســؤال ب ــم ای شــیعه دقــت کنی
ــرآن  ــات ق ــرای تفســیر آی ــی ب ــا روش های حضــرت ســجاد از چــه روش ی

ــرده اســت؟ بهــره ب
بــرای پاســخ بــه ســؤاالت فــوق بــا جمــع آوری اطاعــات بــه شــیوه کتابخانه ای 
و ســپس تحلیــل روایــات تفســیری نقل شــده از امــام ســجاد ســعی شــده تــا 

ــد از:  ــد عبارت ان ــت آم ــه دس ــگاه ها ب ــایت ها و دانش ــف س ــتجوهای مختل ــه در جس ــواردی ك ــه م 1. ازجمل
مکاتــب تفســیری، ج 1، ص 29-136؛ بنگــری، عبــداهلل، روش و مبانــی تفســیر اهل بیــت؛ اســتاد راهنمــا: 
محمدهــادی معرفــت، دانشــکدۀاصول دیــن قــم، 1379؛ رســتمی، علی اكبــر، روش شناســی تفســیر معصومــان، 
ــه شــکل كتــاب نیــز از  اســتاد راهنمــا: محمدهــادی معرفــت، دانشــگاه علــوم اســالمی رضــوی، 1379 )كــه ب
ــه ســجادیه در  ــد، بررســی نقــش صحیف ــوری، امی ــز منتشرشــده اســت(، صب ــن نی ــاب مبی ســوی انتشــارات كت
تفســیر قــرآن، اســتاد راهنمــا: محســن صمدانیــان، دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه اصفهــان، 1387، 
ــدرس  ــت م ــز تربی ــی، مرك ــر حجت ــا: محمدباق ــج تفســیری اهل بیــت، اســتاد راهنم ــد، منه شــریفانی، محم
دانشــگاه قــم، 1373. خوش رنــگ، محبوبــه، گونــه شناســی مکتــب تفســیری امــام ســجاد »« بــا تأكیــد بــر 

جریانــات عصــری، اســتاد راهنمــا: محســن قاســم پــور، دانشــگاه كاشــان، 1391.
2. »امــام ســجاد و روش هــای تفســیری«، ص 30 و 31. در روایتــی كــه از علــل الشــرایع )ج 1، ص 45 و 46( 
نقــل كــرده از قــول خداونــد خطــاب بــه حضــرت یعقــوب بــه دلیــل عــدم اطعــام فــردی در روز جمعــه آمده 
اســت: »تــو بنــده مــرا ذلیــل كــردی و بــه ایــن ســبب غضــب مــرا برانگیختــی و تــو مســتحق تأدیــب و نــزول 
عقوبــت مــن شــدی و بــالی مــن دامن گیــر تــو و فرزنــدت خواهــد شــد.« كــه ایــن روایــت بــا عصمــت انبیــاء 
ســازگار نیســت. هرچنــد تفســیر نمونــه آن را فقــط تــرک اولــی دانســته و توجیــه می كنــد. )تفســیر نمونــه، ج 

9، ص 347(.
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مهم تریــن روش هــای تفســیری حضــرت روشــن گــردد؛ البتــه در کنــار روایــات 
تفســیری از ادعیــه نقل شــده حضــرت به ویــژه صحیفــه ســجادیه نیــز استفاده شــده 

اســت. در ایــن میــان توجــه بــه نــکات زیــر ضــروری می نمایــد:
الــف( محــور بررســی روایاتــی اســت کــه از حضــرت بــه دســت مــا رســیده1 
یــا از برخــی ادعیــه برداشــت می شــود، بی شــک یافتــن روایــات جدیــد احتمــال 
تغییــر در تبییــن روش تفســیری را بــه ارمغــان خواهــد آورد. البتــه فقــط روایــت 
ــه  ــه همــه روایــات. میــزان روایــات ب تفســیری مــورد مطالعــه قــرار می گیــرد ن
برخــی عوامــل نیــز بســتگی دارد، ازجملــه: نیــاز مســلمانان بــه تفســیر و مراجعــه 
ــرای فهــم  ــرای رفــع نیــاز، تــوان علمــی و اعتقــادی مخاطبــان ب بــه حضــرت ب
مطالــب تفســیری )توجــه امــام بــه ســطح علمــی و اعتقــادی مخاطبــان(2، وجــود 
ــات  ــیدن روای ــیری، رس ــث تفس ــان مباح ــرای بی ــب ب ــای مناس ــرایط و فض ش
ــا،  ــه آن ه ــی ب ــر و دسترس ــرن اخی ــد و ق ــل های بع ــه نس ــرت ب ــول از حض منق
عــدم جعــل، ســهو و اشــتباه راویــان در نقــل احادیــث امــام و... همچنیــن تبییــن 
کامــل روش تفســیری امــام نیازمنــد بررســی روش تفســیری شــاگردان و ســایر 
ــه جهــت اختصــار از بررســی آن در ایــن  معاصــران حضــرت نیــز اســت کــه ب

ــردد. ــودداری می گ ــال خ مج

ــه بیــش از 296 روایــت می رســد كــه  1. طبــق یــک بررســی آمــاری، روایــات تفســیری امــام ســجاد، ب
انــواع ایــن روایــات و تعــداد آن هــا بــه شــرح زیــر اســت:

ــده كــه 99 روایــت  ــات شــرح دهن ــات و الفــاظ و روای ــات تبیین گــر آی ــات تفســیری: شــامل روای ــف: روای ال
اســت.

ــه  ــد ك ــتناد می ده ــرآن اس ــات ق ــه آی ــر را ب ــع عص ــه وقای ــی ك ــامل روایات ــاس: ش ــتناد و اقتب ــات اس ب: روای
تعــداد آن بــه 84 روایــت اســت

ــن  ــر و باط ــداق ظاه ــده مص ــن و تعیین كنن ــای باط ــر معن ــات بیان گ ــامل روای ــق: ش ــری و تطبی ــات ج ج: روای
بــوده و تعــداد آن بــه 63 روایــت می رســد

د: روایــات علــوم قــرآن: شــامل روایــات بیانگــر شــأن نــزول، قرائــت، فضایــل آیــات و اولیــن و آخریــن آیــات 
نازلــه كــه 37 روایــت را در بــردارد.

هـ: روایات احکام: این قسمت 15 روایت در بردارد.
و: روایــات عمــل بــه مضمــون آیــه كــه شــامل 8 روایــت هســت. )»امــام ســجاد و قــرآن، جایــگاه قــرآن 

در روایــات تفســیری امــام ســجاد«، ص 25(.
2. در مورد ادعیه چون مخاطب خداست چنین موردی مطرح نمی شود.



307 روش تفسیري امام سجاد

ب( در بررســی ســندی فقــط بــه حداقــل ممکــن اکتفــا شــده اســت؛ یعنــی 
تطبیــق محتــوای روایــت بــا کلیــات اســام و عــدم مخالفــت بــا اصــول مســلم 
شــریعت نظیــر عصمــت لحــاظ شــده اســت، چراکــه بررســی تک تــک روایــات 
ــجادیه  ــه س ــول از صحیف ــب منق ــورد مطال ــه در م ــد، البت ــر می طلب ــی دیگ مجال

قائــل بــه تواتــر هســتیم.1
ج( در روش تفســیر بــا علــم امامــت اشــاره خواهــد شــد کــه امــام هماننــد 
ــم  ــرای فه ــف تفســیری ب ــای مختل ــه اســتفاده از روش ه ــازی ب ــردم نی ســایر م
ــم دیگــران اســت.  ــرای فه ــد ب ــان می کنن ــر آنچــه بی ــد و ه ــات وحــی ندارن آی

ــت(. ــی مجزاس ــوان پژوهش ــی به عن ــئله قابل بررس ــن مس )ای
د( بررســی مســئله تأثیــر شــرایط زمانــی در روش تفســیر حضــرت و مقایســه 
روش تفســیری آن امــام بــا ســایر تابعــان از موضوعــات مرتبــط بــا ایــن پژوهــش 

بــوده کــه مجــال دیگــری می طلبــد.
هـــ( در مــورد هــر یــک از آیــات و مثال هــای ذکرشــده نیــاز بــه توضیحــات 
بــرای فهــم بهتــر مفهــوم آیــه اســت کــه بــه جهــت رســالت بحــث و اختصــار 

بــه حداقــل ممکــن اکتفــا شــده اســت.

مفهوم شناسی
ــده  ــه خوانن ــام ب ــد انتقــال پی ــرای تلقــی همســان از واژگان و تکمیــل فراین ب
ــش  ــه در پژوه ــح داد ک ــات را توضی ــی واژگان و اصطاح ــد برخ ــر بای ناگزی
ــد.  ــل دارن ــد تحلی ــی در فراین ــت خاص ــود و اهمی ــه می ش ــه کار گرفت ــرر ب مک
ازایــن روی بــه دلیــل اختاف نظــر علمــا، واژه تفســیر، تأویــل و اصطــاح روش 
ــام  ــوان تعریــف روشــنی از »روش تفســیری ام ــا بت ــن می گــردد ت تفســیری تبیی

ــه نمــود. ســجاد« ارائ
ــی  ــد و ه ــرآن المجی ــا كالق ــناد فإنه ــة االس ــن جه ــا م ــاجدین، ام ــید الس ــن س ــا م ــی أنه ــا ف ــک لن 1. »و ال ش
متواتــرة مــن طــرق الزیدیــة ایضــًا و امــا مــن حیــث العبــارة فهــی اظهــر ان یذكــر فهــو كالقــرآن المجیــد فــی 
نهایــة الفصاحــة و امــا مــن جهــة االحاطــة بالعلــوم االلهیــة فهــو ایضــًا ظاهــر لمــن كان ادنــی معرفــة بالعلــوم.« 
ــایخ  ــناد و مش ــیعة، ج 15، ص 18؛ »اس ــف الش ــی تصانی ــة ال ــز ر. ک. الذریع ــوار، ج 107، ص 59. نی )بحاراالن

ــه«، ص 69-26(. ــه كامل ــان صحیف راوی
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الف( تفسیر و تأویل
تفســیر »بیــان مفــاد اســتعمالی آیــات قــرآن و کشــف مــراد خداونــد و مقاصــد 

الهــی از آن بــر مبنــای قواعــد ادبیــات عــرب و اصــول محــاوره عقائــی اســت.«1
»تأویــل« قــرآن، طبــق ظاهــر آیــات کریمــه )آیاتــی کــه دربردارنــده کاربــرد 
ــم از  ــه آن، آن قس ــوط ب ــات مرب ــت( و روای ــم اس ــرآن کری ــورد ق ــل در م تأوی
معانــی و مصادیــق آیــات کریمــه اســت کــه جــز خــدای متعــال و راســخان در 
علــم ]نبــی اکــرم و ائمــه اطهــار[ کســی آن را نمی دانــد و فهمیــدن آن بــر 

ــر نیســت.2 ــات عــرب و اصــول محــاوره امکان پذی ــای ادبی مبن
بنــا بــر معنــای تفســیر و تأویــل مقصــود از احادیــث تفســیری، احادیثی اســت 
کــه بــه شــأنی از شــئون آیــات قــرآن کریــم )از قبیــل نــزول، قرائــت، بیــان معنای 
ــوط باشــد3 به بیان دیگــر  ــل( مرب ــا تأوی ــل ی ــی، تنزی ــای باطن ــان معن ظاهــری، بی
روایــت تفســیری روایتــی اســت کــه بخشــی از آیــه، در آن مذکــور باشــد و یــا 
روایــت، ناظــر بــه آیــه ای باشــد کــه خــود آیــه در حدیــث مذکــور نیســت امــا 
ــم آن را  ــه فه ــا زمین ــه و ی ــه پرداخت ــد در آن آی ــراد خداون ــان م ــه بی ــث، ب حدی
فراهــم ســاخته اســت4؛ بنابرایــن معنــای باطنــی کــه امــام در احادیــث خــود بــه 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــاره کرده اســت در محــدوده بررس ــا اش آن ه

ب( روش تفسیری
محققــان در مــورد روش تفســیر معنــای یکســانی ارائــه نکرده انــد5، لیکــن در 
ایــن نوشــتار مقصــود از »روش«، اســتفاده از ابــزار یــا منبــع خــاص، در تفســیر 
قــرآن اســت کــه معانــی و مقصــود آیــه را روشــن ســاخته و نتایــج مشــخصی را 
بــه دســت دهــد.6 بــه تعبیــر دیگــر »روش تفســیری« اســتفاده از منابــع ویــژه در 

کشــف مــراد جــدی خداونــد اســت.7

1. روش تفسیر قرآن، ص 12؛ مکاتب تفسیری، ج 1، ص 16.
2. روش تفسیر قرآن، ص 18.

3. اسباب اختالف حدیث، ص 466-465.
4. روایات تفسیری شیعه: گونه شناسی و حجیت، ص 6.

5. تفسیر فریقین، ص 29-27.
6. منطق تفسیر قرآن، ج 2، ص 22؛ روش های تفسیر قرآن، ص 165.

7. تفسیر فریقین، ص 30 و 34.
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روش های تفسیری امام سجاد
امــام ســجاد بــرای کشــف مــراد جــدی خداونــد از آیــات قــرآن کریــم از 
ــن آن هــا را  ــع( اســتفاده کــرده اســت کــه مهم تری ــا مناب ــزار ی چندیــن روش )اب

ــر برشــمرد: ــه شــرح زی ــوان ب می ت

الف( روش تفسیر قرآن به قرآن
روش تفســیر قــرآن بــه قــرآن، قدیم تریــن روش تفســیری اســت کــه توســط 
پیامبــر و ســلم و ســپس ائمــه اهل بیــت مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت1 و 
نمونه هایــی از اســتفاده امــام ســجاد از ایــن روش تفســیری یافــت می شــود، 

: زجمله ا
عــن أبــی جعفــر، عــن أبیــه قــال: مــا بعــث اهلّل نبیــا اال أعطــاه اهلّل مــن 
ــًا لـِـکّل  العلــم مــا خــأ النبــی فانــه أعطــاه مــن العلــم کًا، فقــال »تِبْیان
َّــِذی  ــال: »ال ــی ءٍ« و ق ــْن کّل َش ــواِح مِ ْ ِــی الْل ــُه ف َ ــا ل ــال: »َو کتَبْن ــی ءٍ« و ق َش
ــن اهلّل  ــع م ــده و لمــن ال یق ــر أن عن ــم یخب ــاِب« و ل ــَن الْکت ــٌم مِ ــَدُه ِعْل ِعنْ
َِّذیــَن اْصَطَفینــا مـِـْن  علــی الجمیــع و قــال لمحّمــد »ثـُـمَّ أَْوَرثْنـَـا الْکتــاَب ال
ِعبادِنــا« فهــذا الــکل و نحــن المصطفــون و قــال النّبــی: فیمــا ســأل ربــه: 
»َرّب زِْدنـِـی ِعْلمــًا« فهــی الزیــادة الّتــی عندنــا مــن العلــم الــذی لــم یکــن 
عنــد أحــد مــن النبیــاء و الوصیــاء و ال ذریــة النبیــاء غیرنــا فهــذا العلــم 

ــا و فصــل الخطــاب؛2 ــا و البای ــا المنای علمن
ــد:  ــرت فرمودن ــه حض ــرده ک ــل ک ــجاد نق ــام س ــر از ام ــام باق ام
ــم  ــمتی از عل ــه قس ــر اینک ــرد مگ ــوث نک ــری را مبع ــچ پیامب ــد هی خداون
ــم را  ــه عل ــه هم ــام ک ــر اس ــز پیامب ــت، به ج ــرده اس ــاء ک ــه وی اعط را ب
ــی فرســتاده  ــر کتاب ــرای پیامب ــه ب ــرده اســت، چراک ــه حضــرت اعطــاء ک ب
ــی  ــرت موس ــرای حض ــه ب ــت، درحالی ک ــی ءٍ«3 اس ــکّل َش ِ ــًا ل ــه »تِبْیان ک
ــرای جانشــین  ــی ءٍ«4 و ب ــْن کّل َش ــواِح مِ ْ ِــی الْل ــُه ف َ ــا ل ــارت »َو کتَبْن ــا عب ب

1. منطق تفسیر قرآن، ج 2، ص 51.
2. تفسیر فرات، ص 47؛ بحاراالنوار، ج 26، ص 64 و 65؛ مسند اإلمام السجاد، ج 1، ص 419.

3. سوره نحل، آیه 89.
4. سوره اعراف، آیه 145.
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ــان کــرده اســت  ــاِب«2 بی ــٌم مِــَن الْکت ــَدُه ِعْل َّــِذی ِعنْ ــر »ال ــا تعبی ســلیمان1 ب
ــرت  ــرای حض ــه ب ــد، درحالی ک ــم را دارا بودن ــمتی از عل ــط قس ــه فق ک
ــمَّ  ــود: »ثُ ــوده ب ــا فرم ــی را عط ــاء قبل ــه انبی ــم هم ــلم عل ــد و س محم
َِّذیــَن اْصَطَفینــا مـِـْن ِعبادِنــا«3 و مــا همــان بنــدگان برگزیــده  أَْوَرثْنـَـا الْکتــاَب ال
پــروردگار هســتیم کــه ایــن علــم را بــه ارث برده ایــم و زمانــی کــه پیامبــر 
ــرده و عــرض نمــود: »َرّب  ــم بیشــتر ک ــد درخواســت عل اســام از خداون
ــک از  ــه هیچ ی ــت اســت ک ــا اهل بی ــزد م ــادت در ن ــن زی ــًا«4 ای ـِـی ِعْلم زِْدن
انبیــاء و اوصیــا و فرزنــدان انبیــاء غیــر از مــا نداشــتند و همــان علــم »منایــا، 

ــا و فصــل الخطــاب« اســت. بای
 در روایــت دیگــری امــام بــرای تبییــن معنــای واژه ای در آیــه 18 ســوره ســبأ 

از آیــات 59 کهــف، 82 یوســف و 8 طــاق کمــک گرفتــه اســت.5
ــود؛  ــاهده می ش ــرت مش ــه حض ــرآن در ادعی ــه ق ــرآن ب ــیر ق ــی تفس گاه
به عنــوان نمونــه حضــرت در دعــای وداع بــا مــاه رمضــان از درگاه احدیــت بــا 
اســتناد بــه آیــات 160 ســوره انعــام، 261 بقــره و 245 بقــره درخواســت می کنــد 

تــا خداونــد حســنات مــاه رمضــان را مضاعــف نمایــد:
ــی  ــْم فِ ــُد ِربَْحُه ــاِدک، تُِری ــْوِم َعَلــی نَْفِســک لِِعبَ ــی السَّ َّــِذی ِزْدَت فِ َو أَنْــَت ال
ــَت  ــک، فَُقْل ــاَدِة ِمْن ــک، َو الّزی ــاَدِة َعَلی ــْم بِالِْوفَ ــک، َو فَْوَزُه َ ــْم ل ُمتَاَجَرتِِه
ــا، َو  ــُر أَْمثالِه ــُه َعْش ــنَِة فََل ــاَء بِالَْحَس ــْن ج ــَت: »َم ــُمک َو تََعالَی ــاَرک اْس تَبَ

َّــِذی ِعْنــَدُه ِعْلــٌم  ِ َجــلَّ َشــْأنُُه- قــاَل ال ِ َعــْن قَــْوِل اهللَّ 1. »َعــْن أَبـِـی َســِعیٍد الُْخــْدِری قَــاَل: َســَألُْت َرُســوَل اهللَّ
ِمــَن الْکتــاِب قَــاَل َذاک َوِصــی أَِخــی ُســَلیَماَن بْــِن َداُود« )امالــی، صــدوق، ص 564(.

2. سوره نمل، آیه 40
3. سوره فاطر، آیه 32
4. سوره طه، آیه 114.

5. »عــن أبــی حمــزة الثمالــی، قــال: ســئل علــی بــن الحســین عــن قولــه تعالــی: »َو َجَعْلنــا بَینَُهــْم َو بَیــَن 
ــال:  ــون انهــا مکــة، ق ــال: یقول ــا یقــول النــاس فی هــا قبلکــم بالعــراق؟ ق ــال: م ــا فی هــا« ق ــی باَركن َّتِ ــَری ال الُْق
و هــل رأیــت الســوق اكثــر منــه بمکــة، قــال: فمــا هــو؟ قــال: انمــا عنــی بــه الرجــال قــال: و أیــن ذلــک فــی 
ــا« و قــال: »َو  ــِر َربّه ــْن أَْم ــْت َع ــٍة َعتَ ــْن قَْری ــه عــّز و جــّل »َو كَأیــْن ِم كتــاب اهلّل؟ قــال: أو مــا تســمع الــی قول
تِْلــک الُْقــری أَْهَلکناُهــْم« و قــال: »َو ْســئَِل الَْقْریــَة« أ فتســأل القریــة او الرجــال أو العیــر، قــال: مــن هــم؟ قــال: 
 ،نحــن هــم و قــال: »ِســیُروا فی هــا لَیالـِـی َو أَیامــًا آِمنِیــَن« أی آمنیــن مــن الزیــغ«؛ )مناقــب آل ابــی طالــب

ــام الســجاد ج 1، ص 414.( ج 4، ص 130؛ اإلحتجــاج، ج 2، ص 313؛ مســند اإلم
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ــوَن  ــَن یْنِفُق َِّذی ــُل ال ــَت: »َمثَ ــال یْجــزی إِالَّ مثلهــا«1 َو قُْل ــیئَِة فَ ــْن جــاَء بِالسَّ َم
ــْنبَُلٍة  ــی كّل ُس ــنابَِل فِ ــْبَع َس ــْت َس ــٍة أَنْبَتَ ــِل َحبَّ ِ كَمثَ ــبِیِل اهللَّ ــی َس ــْم فِ أَْموالَُه
 َ َّــِذی یْقــِرُض اهللَّ ُ یضاِعــُف لَِمــْن یشــاُء«2، َو قُْلــَت: »َمــْن َذا ال ِمائـَـُة َحبَّــٍة، َو اهللَّ
ــنَّ  ــْن نََظائِِرِه ــَت ِم ْ ــا أَنَْزل ــَرًة«3. َو َم ــًا كثِی َــُه أَْضعاف ــُه ل ــنًا فَیضاِعَف قَْرضــًا َحَس
ــْن  ِــک ِم ــْم بَِقْول َّــِذی َدلَْلتَُه ــَت ال ــنَاِت. َو أَنْ ــِف الَْحَس ــْن تََضاِعی ــْرآِن ِم ــی الُْق فِ
ــْم  َ ــْم ل ــتَْرتَُه َعْنُه ــْو َس َ ــا ل ــی َم ــْم َعَل ُه ــِه َحظُّ ــِذی فِی َّ ــک ال ــک َو تَْرِغیبِ َغیبِ

ــه.4  تُْدِرك

ب(روش تفسیر قرآن به روایت
ــه  ــرآن ب ــوم؛5 در روش ق ــر معص ــل و تقری ــول، فع ــی ق ــت یعن روای
روایــت، بــرای تفســیر یــک آیــه، بــه روایــات نقل شــده از معصومــان 
ــد،6 در برخــی  ــه را تفســیر می کنن ــات، آی ــه کمــک آن روای اســتناد کــرده و ب
 ،ــر ــخنان پیامب ــد از س ــراد خداون ــم م ــرای فه ــجاد ب ــام س ــوارد ام م
ــه از  ــد ک ــتفاده می کن ــنین اس ــه و حس ــرت فاطم ــی، حض ــام عل ام
ــال در  ــم. به عنوان مث ــر می کنی ــت تعبی ــه روای ــرآن ب ــیر ق ــه روش تفس آن ب
تفســیر منســوب بــه امــام حســن عســکری،، در ضمــن روایتــی نقل شــده 
ــِن  ْحم ِ الرَّ ــِم اهللَّ ــای »بِْس ــین،، معن ــن الحس ــی ب ــام عل ــخصی از ام ــه ش ک
ِحیــِم« را پرســید. آن حضــرت در پاســخ وی حدیثــی را از پــدرش کــه او  الرَّ
ــان  ــود، در بی ــرده ب ــل ک ــان،، نق ــر مؤمن ــم از امی ــرادرش و او ه ــم از ب ه
معنــای بســم اهلّل الّرحمــن الّرحیــم ذکــر فرمــود.7 برحســب ایــن روایــت امــام 

1. سوره انعام: آیه 160.
2. سوره بقره، آیه 261.

3. همان، آیه 245.
4. صحیفه سجادیه، دعای 45 بند 13.

ــان  ــیعه، هم ــاد ش ــق اعتق ــوم، طب ــراد از معص ــتار م ــن نوش ــة، ص 13-17؛ در ای ــم الدرای ــی عل ــات ف 5. دراس
ــت. ــده اس ــانی گرفته ش ــای یک س ــه معن ــث ب ــنت و حدی ــر، س ــت، خب ــت؛ و روای ــوم هس ــارده معص چه

6. منطق تفسیر قرآن، ج 2، ص 90 و 91.
ِحیــِم؟ فقــال: علــی  ْحمــِن الرَّ ِ الرَّ 7. »... قــام رجــل الــی علــی بــن الحســین،، فقــال: اخبرنــی مــا معنــی بِْســِم اهللَّ
بــن الحســین حدثنــی ابــی، عــن اخیــه الحســن، عــن امیرالمؤمنیــن،، ان رجــال قــام الیــه فقــال: یــا امیرالمؤمنیــن 
ِحیــِم مــا معنــاه؟ فقــال: ان قولــک اهلّل اعظــم اســم مــن اســماء اهلل عزوجــل و هــو  ْحمــِن الرَّ ِ الرَّ اخبرنــی عــن بِْســِم اهللَّ
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ِحیــِم« را کــه نخســتین آیــه قــرآن اســت بــا  ْحمــِن الرَّ ِ الرَّ ســجاد،، »بِْســِم اهللَّ
ــرده اســت.1 ــان، تفســیر ک ــر مؤمن ــی از امی حدیث

 اســتناد بــه ســخن معصومــان پیشــین عــاوه بــر تکریــم و زنــده نگه داشــتن 
ــد  ــادآوری می کن ــه عمــوم مــردم ی ــات را ب ــه روای ــاد آن هــا، مراجعــه ب ــام و ی ن
ــی  ــد. تفســیر روای ــرای مخاطــب ایجــاد می کن ــر ب ــرش بهت ــه پذی و گاهــی زمین
ــرای آن  ــی ب ــای گوناگون ــی دارد2 و کارکرده ــی و عقل ــی، روای ــتندات قرآن مس
ــر مصــداق  ــه ب ــق آی ــه، تطبی ــح آی ــه: تفســیر و توضی قابل تصــور اســت، ازجمل
ــوخ در  ــخ و منس ــات ناس ــان آی ــکام، بی ــات االح ــات آی ــان جزئی ــاص، بی خ
احادیــث، بیــان شــأن نــزول آیــات در احادیــث، بیــان بطــن و تأویــل آیــات در 
احادیــث، آمــوزش روش صحیــح تفســیر قــرآن، بیــان چگونگــی روش تفســیر 

ــه قــرآن و بیــان معــارف قــرآن.3 قــرآن ب
 در حدیثــی تفســیر آیــه مباهلــه را از امــام حســن مجتبــی امــام ســجاد
ــَدُه  ــَن َجَح ــٍد ِحی ــی( لُِمَحمَّ َ ُ )تََعال ــاَل اهللَّ ــت: »... َفَق ــرده اس ــل ک ــن نق چنی
ــا َو أَبْناَءکــْم َو نِســاَءنا  َــْوا نَــْدُع أَبْناَءن ــْل تَعال ــْوُه: »َفُق ــاِب َو َحاجَّ ــِل الْکتَ ــَرُة أَْه کَف
ِ َعَلــی الْکاذِبِیــَن«4  ــْل َفنَْجَعــْل لَْعنَــَت اهللَّ َو نِســاَءکْم َو أَنُْفَســنا َو أَنُْفَســکْم ثُــمَّ نَبْتَهِ
ــای َو أَِخــی، َو  ــَن إِی ـِـی، َو مِــَن الْبَنِی ــِس َمَعــُه أَب ِ مِــَن الْنُْف َفَأْخــَرَج َرُســوُل اهللَّ
ــُه َو  ــُه َو َدُم ــُه َو لَْحُم ــُن أَْهُل ــًا، َفنَْح ــاِس َجِمیع ــَن النَّ ــَة مِ ــی َفاِطَم ــاءِ أُمّ ــَن النَّس مِ

ــا«.5 ــُه َو ُهــَو مِنَّ نَْفُســُه، َو نَْحــُن مِنْ

االســم الــذی ال ینبغــی ان یســمی بــه غیــر اهلل و لــم یتســّم بــه مخلــوق فقــال الرجــل فمــا تفســیر قــول اهلل؟ قــال هــو 
الــذی یتألــه الیــه عنــد الحوائــج و الشــدائد كل مخلــوق عنــد انقطــاع الرجــاء مــن جمیــع مــن دونــه و تقطع االســباب 
مــن كل مــا ســواه و ذلــک كل متأنـّـس فــی هــذه الدنیــا و متعّظــم فی هــا و ان عظــم غنــاه و طغیانــه و كثــر حوائــج 
مــن دونــه الیــه فانهــم ســیحتاجون حوائــج ال یقــدر علیهــا فینقطــع الــی اهلل حیــن ضرورتــه و فاقتــه حتــی اذا كفــی 
هّمــه عــاد الــی شــركه ...« )البرهــان فــی تفســیر القــرآن، ج 1، ص 104 حدیــث 12، تفســیر منســوب بــه امــام حســن 

عســکری، ج 1، ص 27(.
1. مکاتب تفسیری، ج 1، ص 124 و 125.

2. منطق تفسیر قرآن، ج 2، ص 89.
3. همان، ص 108 -115.
4. سوره آل عمران، آیه 61.

5. المالی، ص 564.
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ج( روش تفسیر تاریخی
قــرآن کریــم کتــاب هدایــت اســت و قصــص و تاریــخ پیامبــران و مردمــان 
ــرای  ــاِب«1 ب ــی االلب ــرٌة الُول ــم عب ــی َقصصه ــد کاَن ف ــه »لق ــق آی ــین را طب پیش
عبــرت گیــری دیگــران بیــان کــرده اســت. امــام ســجاد در تفســیر برخــی از 
آیــات بــرای دیگــران از قصــص و تاریــخ اســتفاده کرده انــد؛ چراکــه آگاهــی از 
ــرای فهــم بهتــر بعضــی  جزئیــات داســتان های قــرآن کریــم در برخــی مــوارد ب
 ــجاد ــام س ــار ام ــی در گفت ــای تاریخ ــان ماجراه ــد. بی ــک می کن ــات کم آی
را می تــوان در دو گــروه عمــده دســته بندی کــرد: قســمت هایی از تاریــخ 
ــخ  ــوان »تاری ــا عن ــی اســت ب ــای قبل ــا و امت ه ــای انبی ــه ماجراه ــوط ب ــه مرب ک
ــام و  ــت اس ــه ام ــوط ب ــه مرب ــخ ک ــمت هایی از تاری ــته« و قس ــای گذش امت ه
ــزول آیــات قــرآن  ــا عنــوان »ســبب ن ــزول آیــات قــرآن کریــم اســت ب زمــان ن

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــم« موردبررس کری

 بخش اول: تاریخ امت های گذشته
امــام ســجاد گاهــی بــرای تبییــن برخــی عبــارت قــرآن و رفــع شــبهاتی از 
ماجراهــای تاریخــی ذکرشــده در قــرآن، توضیحاتــی از تاریــخ امت هــای قبلــی 
بیــان کرده انــد، ازجملــه شــیخ صــدوق در تفســیر عبــارت »لـَـْو ال أَْن َرأی بُْرهــاَن 
َربـّـِه«2 حدیثــی از حضــرت آورده اســت: عــن علــی بــن الحســین أنــه قــال: 
ــز  ــرأة العزی ــال: قامــت ام ّــِه« ق ــْو ال أَْن َرأی بُْرهــاَن َرب َ فــی قــول اهلّل عّزوجــّل »ل
إلــی الصنــم، فالقــت علیــه ثوبــا فقــال لهــا یوســف: مــا هــذا؟ قالــت: أســتحیی 
مــن الصنــم أن یرانــا فقــال لهــا یوســف: أ تســتحیین ممــن ال یســمع و ال یبصــر و 
ال یفقــه و ال یــأکل و ال یشــرب و ال أســتحیی أنــا ممــن خلــق االنســان و عّلمــه 

فذلــک قولــه عّزوجــّل: »لـَـْو ال أَْن َرأی بُْرهــاَن َربـّـِه«3
ــا  ــای آن ه ــر قربانی ه ــل و ذک ــل و هابی ــرای قابی ــن ماج ــر تبیی ــه دیگ نمون

1. سوره یوسف، آیه 111.
2. همان، آیه 24.

 ،ج 2، ص 45؛ مســند اإلمــام الســجاد ،ص 82؛ عیــون أخبــار الرضــا ،3. صحیفــه االمــام رضــا
ج 1، ص 406.
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اســت کــه امــام بــه گوســفندی چــاق و خوشــه هایی پوســیده اشــاره می کنــد کــه 
از قابیــل پذیرفتــه نشــد و قصــد کشــتن هابیــل را نمــود و تفصیــل ماجرا را تــا تولد 

فرزنــد دیگــری بــرای آدم و حــوا بــه نــام هبــة اهلل را بیــان فرمــوده اســت1

بخش دوم: سبب نزول آیات قرآن کریم )تاریخ صدر اسالم(
رویــداد یــا پرسشــی را کــه بــه اقتضــای آن قســمتی )یــک آیــه یــا بخشــی از آن 
و یــا چنــد آیــه و یــا یــک ســوره( از قــرآن کریــم همزمــان یــا در پــی آن نازل شــده 
اســت »ســبب نــزول« می گوینــد و مجمــوع ایــن رویدادهــا و پرســش ها »اســباب 
ــک  ــات کم ــر آن آی ــم بهت ــرای فه ــی از آن ب ــه آگاه ــود2 ک ــده می ش ــزول« نامی ن
ــن  ــا تبیی ــه ی ــوم آی ــر مفه ــدن بهت ــرای فهمان ــی ب ــام ســجاد گاه ــد3، ام می کن
ــه ذکــر ســبب نــزول آن اقــدام کــرده اســت کــه اغلــب در آیــات  مصادیــق آن ب
ــاِس  ــَن النَّ ــه »َو مِ ــه در تفســیر آی ــل اهل بیــت اســت ازجمل ــه فضای ــوط ب مرب
ُ َرُؤٌف بِالْعِبــادِ«4 امــام ســجاد فرموده  ِ َو اهللَّ َمــْن یْشــِری نَْفَســُه ابْتِغــاَء َمْرضــاِت اهللَّ
اســت کــه دربــاره علــی نازل شــده اســت: قــال علــی بــن الحســین نزلــت 
ُ َرُؤٌف بِالْعِبادِ«5  ِ َو اهللَّ فــی علــی »َو مـِـَن النَّــاِس َمــْن یْشــِری نَْفَســُه ابْتِغــاَء َمْرضــاِت اهللَّ
و در روایــت دیگــر آمــده اســت: »عــن علــی بــن الحســینفی قــول اهلّل عــّز 
ِ« قــال: نزلــت فــی  و جــّل »َو مِــَن النَّــاِس َمــْن یْشــِری نَْفَســُه ابْتِغــاَء َمْرضــاِت اهللَّ

6».ــراش رســول اهلّل ــی ف ــات عل ــن ب ــی حی عل
ــی«7 از  َ َرم ــنَّ اهللَّ ــَت َو لک ــَت إِْذ َرَمی ــا َرَمی ــه »َو م ــیر آی ــن در تفس همچنی
ــن  ــاول رســول اهلّل و ســّلم علــی ب حضــرت نقل شــده اســت کــه فرمــود: »ن

1. تفســیر قمــی، ج 1، ص 165؛ المیــزان فــی تفســیر القــرآن، ج 5، ص 319؛ مســند اإلمــام الســجاد، ج 1، 
ص 388 و 389.

2. روش تفسیر قرآن، ص 119؛ اسباب النزول، ص 20.
3. اإلتقــان فــی علــوم القــرآن، ج 1، ص 120-123؛ أســباب النــزول القرآنــی، ص 26 – 39؛ اســباب النــزول، 

ص 102-69.
4. سوره بقره، آیه 207.

5. روضة الواعظین، ج 1، ص 104؛ مسند اإلمام السجاد، ج 1، ص 383.
6. المالی، ص 446؛ مسند اإلمام السجاد، ج 1، ص 383.

7. سوره انفال، آیه 17.
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أبــی طالــب قبضــة مــن تــراب آلتــی رمــی بهــا فــی وجــوه المشــرکین فقــال 
ــی««.1 َ َرم ــَت َو لکــنَّ اهللَّ ــَت إِْذ َرَمی ــا َرَمی اهلّل »َو م

ــَربُوَن  ــراَر یْش ــر »إِنَّ الْبْ ــوره ده ــات س ــیر آی ــن در تفس ــام زین العابدی ام
ــرده اســت:  ــر ک ــل ماجــرا را ذک ــام تفصی ــوراً ...«2 ام ــا کاُف ــْن کْأٍس کاَن مزاجه مِ
»عــن جعفــر بــن محّمــد، عــن أبیــه عــن جــّده قــال مــرض الحســن و 

الحســین مرضــا شــدیداً...«3
ــل  ــه فضای ــوط ب ــرت مرب ــده از حض ــای ذکرش ــبب نزول ه ــه س ــه هم  البت
ــی زن  ــکام4، معرف ــریع اح ــی تش ــی چگونگ ــه گاه ــت، بلک ــت نیس اهل بی
موهوبــه5 و ســبب نــزول ســوره لیــل )مربــوط بــه رفتــار دو همســایه در مدینــه(6 

ــه تاریــخ صــدر اســام آمــده اســت. ــوط ب ــات مرب ــز در روای نی

1. تفسیر العیاشی، ج 2، ص 52؛ مسند اإلمام السجاد، ج 1، ص 392.
2. سوره انسان، آیات 8-5.

3. تفسیر فرات، ص 520 – 526؛ بحاراالنوار، ج 35، ص 249؛ مسند اإلمام السجاد، ج 1، ص 427.
4. »عــن علــی بــن الحســین قــال: قلــت لــه: متــی فرضــت الصــالة علــی المســلمین علــی مــا هــم الیــوم 
ــی  ــاد زاد ف ــلمین الجه ــی المس ــب اهلّل عل ــالم و كت ــوی االس ــوة و ق ــرت الدع ــن ظه ــة حی ــال: بالمدین ــه؟ ق علی
الصــالة رســول اهلّلســبع ركعــات، فــی الظهــر ركعتیــن و فــی العصــر ركعتیــن و فــی المغــرب ركعــة و فــی 
ــی الرض و تعجیــل  ــزول الملئکــة ال ــّر الفجــر علــی مــا فرضــت علیــه بمکــة، لتعجیــل ن العشــاء ركعتیــن و أق
عــروج مالئکــة الّلیــل إلــی الســماء فــکان مالئکــة اللیــل و مالئکــة النهــار یشــهدون مــع رســول اهلّل الفجــر 
و لذلــک قــال اهلّل: »َو قـُـْرآَن الَْفْجــِر إِنَّ قـُـْرآَن الَْفْجــِر كاَن َمْشــُهوداً« یشــهده المســلمون و تشــهده مالئکــة الّلیــل و 

ــام الســجاد، ج 1، ص 411 و 412(. ــار« )تفســیر العیاشــی، ج 2، ص 309؛ مســند اإلم مالئکــة النه
ــْت نفس هــا لِلنَّبِــی« ان شــریک الزدیــة الّتــی  ــًة إِْن َوَهبَ ــَرأًَة ُمْؤِمنَ 5. »عــن علــی بــن الحســین فــی قولــه »َو اْم

وهبــت نفس هــا للنّبــی« )مجمــع الزوائــد، ج 7، ص 92؛ مســند اإلمــام الســجاد، ج 1، ص 418(.
6. عــن علــی بــن الحســین قــال كان رجــل مؤمــن علــی عهــد النّبــی فــی دار لــه حدیقــة و لــه جــار 
لــه صبیــة فــکان یتســاقط الرطــب مــن النخلــة فیبشــر صبیانــه فیاكلونــه، فیــذرون الموســر فیخــرج الرطــب، مــن 
جــوف أفــواه الصبیــة، فشــکی الرجــل ذلــک الــی النبــی فأقبــل وحــده الــی الرجــل فقــال بعنــی حدیقتــک 
هــذه بحدیقــة فــی الجنــة فقــال لــه الموســر ال أبیعــک عاجــال بآجــل فبکــی النبــی و رجــع نحــو المســجد، 
فلقــی أمیــر المؤمنیــن علــی بــن أبــی طالــب. فقــال یــا رســول اهلّل مــا یبکیــک ال أبکــی اهلّل عینیــک فأخبــره 
خبــر الرجــل الضعیــف و الحدیقــة فأقبــل أمیــر المؤمنیــن نحــو الرجــل الموســر حتــی اســتخرجه مــن منزلــه و 
قــال لــه بعنــی دارک، قــال الموســر بحائطــک الحســینی فصفــق علــی یــده و دار الــی الضعیــف فقــال لــه دور إلــی 
دارک فقــد ملککهــا اهلّل رّب العالمیــن و أقبــل أمیــر المؤمنیــن و نــزل جبرئیــل فقــال لــه یــا محّمــد اقــرأ »َو 
اللَّیــِل إِذا یْغشــی الــی آخــر الســورة فقــام النّبــی فقبــل بیــن عینیــه ثــم قــال بأبــی أنــت و أمــی و قــد انــزل 

فیــک هــذه الســورة كاملــة« )تفســیر فــرات، ص 565؛ مســند اإلمــام الســجاد، ج 1، ص 432(.
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د( روش تفسیر عقلی
در میــان روش هــای تفســیری، روش تفســیر عقلــی از جایــگاه ویــژه ای 
برخــوردار اســت و تعبیرهــا و تعریف هــای گوناگونــی از آن شــده اســت. در میــان 
ــا آن شــده  ــه و اشــاعره( برخوردهــای متفاوتــی ب مذاهــب کامــی )شــیعه، معتزل
ــی تحــت  ــادی و گاه ــوان روش تفســیر اجته ــن روش، به عن ــی از ای اســت. گاه
عنــوان یکــی از اقســام روش تفســیر بــه رأی از آن یــاد می شــود. گاهــی هــم بــا 
گرایــش فلســفی تفســیر، یکســان انگاشــته می شــود.1 آیــت اهلل جــوادی آملــی در 
مــورد »تفســیر قــرآن بــه عقــل« می نویســد: یکــی از منابــع علــم تفســیر و اصــول 
بررســی و تحقیــق، بــرای دســت یابی بــه معــارف قرآنــی، عقــل برهانــی اســت کــه 
از مغالطــه، وهــم و تخیــل محفــوظ باشــد... تفســیر عقلــی، یــا بــه تفّطــن عقــل از 
شــواهد داخلــی و خارجــی صــورت می پذیــرد؛ بــه اینکــه عقــل فرزانــه و تیزبیــن، 
معنــای آیــه ای را از جمع بنــدی آیــات و روایــات دریابــد کــه در ایــن قســم، عقــل 
نقــش »مصبــاح« دارد و نــه بیــش از آن؛ و چنیــن تفســیر عقلــی مجتهدانــه، چــون 
ــردد،  ــور محســوب می گ ــه مأث ــق می شــود، جــزو تفســیر ب ــی محق ــع نقل از مناب
نــه تفســیر عقلــی، یــا بــه اســتنباط برخــی از مبــادی تصــوری و تصدیقــی از منبــع 
ذاتــی عقــل برهانــی و علــوم متعارفــه صــورت می پذیــرد کــه در ایــن قســم، عقــل 
نقــش منبــع دارد، نــه صــرف مصبــاح. بنابرایــن، تفســیر عقلــی، مخصــوص موردی 
اســت کــه برخــی از مبــادی تصدیقــی و مبانــی مســتور و مطــوی برهــان مطلــب 
به وســیله عقــل اســتنباط گــردد و آیــه موردبحــث بــر خصــوص آن حمــل شــود.2 

بــا ایــن توضیــح می تــوان روش تفســیر عقلــی قــرآن را چنیــن تعریــف نمــود:
اســتفاده ابــزاری از برهــان و قرائــن عقلــی در تفســیر، بــرای روشــن کــردن مفاهیم 
و مقاصــد آیــات قــرآن؛ کــه در ایــن صــورت عقــل، منبــع و ابزار تفســیر قرآن شــده و 
احــکام و برهان هــای عقلــی، قرائنــی بــرای تفســیر آیــات قــرار می گیــرد. از ایــن عقل 

بــا عنــوان عقــل اکتســابی و احــکام عقلــی قطعــی یــا عقــل برهانــی یاد می شــد.3

1. منطق تفسیر قرآن، ج 2، ص 141.
2. تسنیم، ج 1، ص 169- 172.

3. منطق تفسیر قرآن، ج 2، ص 155.
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َّــی َفــکاَن  نمونــه ای از تفســیر عقلــی را می تــوان در تفســیر آیــه »ثـُـمَّ َدنــا َفتََدل
قــاَب َقْوَســیِن أَْو أَْدنــی«1 ماحظــه کــرد:

ِــی بْــَن الُْحَســیِن بْــِن  ــَألُْت زین العابدیــن َعل ــاَل َس ــارٍ َق ـِـِت بْــِن دِینَ ــْن ثَاب َع
ِ َجــلَّ َجَالـُـُه َهــْل یوَصــُف بَِمــکاٍن َفَقــاَل  َعلـِـی بـْـِن أَبـِـی َطالـِـٍب َعــِن اهللَّ
ــاَل  ــَماءِ َق َــی السَّ ــٍد إِل ــِه ُمَحمَّ ــا أُْســِری بِنَبِی َــی َعــْن َذلـِـک ُقْلــُت َفَلمَّ تََعال
ــَماَواِت َو َمــا فیهــا مـِـْن َعَجائـِـِب ُصنْعِــِه َو بََدائـِـِع َخْلقـِـِه  لِیِریــُه َمَلکــوَت السَّ
َّــی َفــکاَن قــاَب َقْوَســیِن أَْو أَْدنــی َقــاَل  َوَجــلَّ ثـُـمَّ َدنــا َفتََدل ِ َعزَّ ُقْلــُت َفَقــْوُل اهللَّ
ــَماَواِت ثـُـمَّ  ِ َدنـَـا مـِـْن ُحُجــِب النُّــورِ َفــَرأَی َمَلکــوَت السَّ َذاک َرُســوُل اهللَّ
َّــُه فـِـی الُْقــْرِب  َــی َمَلکــوِت الْْرِض َحتَّــی َظــنَّ أَن َّــیَ نََظــَر مِــْن تَْحتـِـِه إِل تََدل

مـِـَن الْْرِض کَقــاِب َقْوَســیِن أَْو أَْدنـَـی2.
 امــام ســجاد در پاســخ ثابــت بــن دینــار کــه ســؤال کــرده بــود: 
آیــا خداونــد دارای مــکان اســت؟ فرمــود: خداونــد از نیاز بــه مکان 
منــزه اســت. ثابــت ســؤال می کنــد: پــس چگونــه خداونــد دربــاره 
َّــی َفــکاَن قــاَب َقْوَســیِن  معــراج پیامبــر می فرمایــد: ثـُـمَّ َدنــا َفتََدل
أَْو أَْدنــی؟ امــام می فرمایــد: مقصــود از آن رســول خــدا و ســلم 
ــمان ها  ــوت آس ــد و ملک ــور ش ــای ن ــک پرده ه ــه نزدی ــت ک اس
ــای خــود ملکــوت  ــر پ ــد و در زی ــر ش ــد و ســپس نزدیک ت را دی
زمیــن را نگریســت تــا جایــی کــه گمــان کــرد کــه به انــدازه فاصلــه 
ــن نزدیــک شــده اســت. منظــور آن اســت  ــه زمی دو ســر کمــان ب
ــد و ملکــوت  ــک ش ــی نزدی ــای نوران ــه حجاب ه ــر ب ــه پیامب ک
آســمان ها را نگریســت ســپس و از ناحیــه زیــر بــه ملکــوت زمیــن 
نــگاه کــرد تــا جایــی کــه خیــال کــرد آن قــدر نزدیــک شــده اســت 

ــده اســت. ــر گردی ــا نزدیک ت ــدازه دو طــرف کمــان ی ــه به ان ک

هـ( روش تفسیر با علم امامت
ــا  ــی تفســیر ب ــم و تعلــم هســتند؛ ول ــل تعلی همــه روش هــای فوق الذکــر قاب
ــن  ــکام و تعیی ــل اح ــان تفصی ــن، بی ــف تبیی ــای مختل ــت در گونه ه ــم امام عل

1. سوره نجم، آیات 8 و 9.
2. علل الشرائع، ج 1، ص 131 و 132؛ االمالی للصدوق، ص 150.
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مصــداق باطنــی قابــل تعلیــم و تعلــم بــرای عمــوم مســلمانان نبــوده و مخصوص 
مقــام امامــت هســتند؛ توضیــح آنکــه بــر طبــق اعتقــاد شــیعه، ائمــه مأموریــت 
ــرو  ــد و قلم ــوی را دارن ــادی و معن ــای م ــام جنبه ه ــان ها در تم ــت انس هدای
ــذا بایــد ســهمی بســیار  ــا و آخــرت اســت؛ ل مأموریتشــان جســم و جــان و دنی
ــام  ــده انج ــی از عه ــد به خوب ــا بتوانن ــند ت ــته باش ــی داش ــم وراثت ــزرگ از عل ب
ایــن مســئولیت برآینــد و حتــی می تــوان گفــت نخســتین شــرط بــرای تصــدی 
ــی  ــه تمــام معــارف دین مقــام امامــت علــم و آگاهــی و دانــش اســت نســبت ب
ــع  ــت و اداره جوام ــت و هدای ــم و تربی ــر تعلی ــردم و آنچــه در ام ــای م و نیازه
ــام  ــه انج ــز ب ــئولیت هرگ ــن مس ــی ای ــان علم ــدون چن ــت و ب ــانی الزم اس انس
نمی رســد.1 بــر ایــن اســاس امــام تفســیر برخــی از آیــات را مطــرح کــرده اســت 
کــه بــا شــیوه های معمولــی یعنــی بــر اســاس قواعــد عقایــی محــاوره و ادبیــات 
ــدی  ــد به صــورت تعب ــا بای ــن شــیوه ی ــذا در ای عــرب قابل دسترســی نیســتند، ل
ــا بایــد حجیــت  از امــام ایــن احادیــث را پذیرفــت )هماننــد عمــوم شــیعیان( ی
ــرد2، درهرصــورت  ــات ک ــی اثب ــی و نقل ــل عقل ــر اســاس دالی ــام را ب ســخن ام
ایــن شــیوه اختصاصــی معصومــان بــوده و از ســایر علمــا پذیرفتنــی نیســت.
تفســیر امــام بــر اســاس علــم امامــت را در دو گــروه کلــی می تــوان 
ــن  ــات االحــکام« و »تعیی ــل آی ــات و تفصی ــی آی ــن معان ــرد: »تبیی ــته بندی ک دس

ــق«. ــری و تطبی ــی و ج ــداق باطن مص

الف( تبیین معانی آیات و تفصیل آیات االحکام
امــام زین العابدیــن گاهــی بــه بیــان معنــای آیــات قــرآن کریــم 
ــد، بی شــک در  ــه نماین ــر ســخن خــود ارائ ــی ب ــدون اینکــه دلیل ــد، ب پرداخته ان
ــیر  ــه تفس ــت ب ــم امام ــام از روی عل ــه ام ــت ک ــوان گف ــواردی می ت ــن م چنی
ــورِ  ِــی الصُّ ــَخ ف ــه »َو نُفِ ــاره آی ــی از حضــرت درب ــه وقت ــه اســت، ازجمل پرداخت
ــِه  ُ ثُــمَّ نُفِــَخ فِی ــماواِت َو َمــْن فـِـی الْْرِض إاِلَّ َمــْن شــاَء اهللَّ ــَق َمــْن فـِـی السَّ َفَصعِ

1. پیام قرآن؛ ج 9، ص 116 و 117.
2. بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن در دیدگاه فریقین، ص 187-151.
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ــؤال  ــه اول و دوم س ــن دو نفخ ــه بی ــُروَن«1 و فاصل ــاٌم ینُْظ ــْم قِی ــإِذا ُه ــری َف أُْخ
می شــود می فرمایــد: هــر آنچــه خــدا بخواهــد، آنــگاه چگونگــی آن را توضیــح 

می دهــد:
ــن  ــئل ع ــینقال: س ــن الحس ــی ب ــن عل ــة، ع ــی فاخت ــن اب ــر ب ــن ثوی ع
النفختیــن کــم بینهمــا؟ قــال: مــا شــاء اهلّل فقیــل لــه فاخبرنــی یــا ابــن رســول 
اهلّل کیــف ینفــخ فیــه فقــال النفخــة الولــی فــان اهلّل یأمــر إســرافیل فیهبــط إلــی 
الرض و معــه الصــور و للصــور رأس واحــد و طرفــان و بیــن طــرف کّل رأس 
ــد  ــرافیل و ق ــة إس ــاذا رأت المائک ــال: ف ــن الســماء و الرض ق ــا بی ــا م منهم
هبــط الــی الدنیــا و معــه الصــور قالــوا: قــد أذن اهلّل فــی مــوت أهــل الرض و 

فــی مــوت أهــل الســماء...؛2
ــام  ــوَن«3 از ام ــْومِ یبَْعثُ ــی ی ــْرَزٌخ إِل َ ــْم ب ــْن َورائِهِ ــه »َو مِ ــل آی ــیر ذی در تفاس
ــر  ــن الحســین: ان القب ــی ب ــال عل ــده اســت: »ق ــن روایت ش ــجاد چنی س

ــران«.4 ــر النی ــن حف ــرة م ــة أو حف ــاض الجن ــن ری روضــة م
ــت و  ــی حکم ــت،5 و گاه ــح داده اس ــای واژه ای را توضی ــی معن ــام گاه ام

1. سوره زمر، آیه 68.
2. تفسیر قمی، ج 2، ص 252؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج 17، ص 321.

3. سوره مؤمنون، آیه 100.
4. خصال، ج 1، ص 119؛ تفسیر قمی، ج 2، ص 93؛ مسند اإلمام السجاد، ج 1، ص 414.

ــن  ــی علــی ب ــال ل ــه قــال ق ــد، عــن أبی ــن محّم ــت، عــن الصــادق جعفــر ب ــن ثاب ــال اول: »عــن عمــرو ب 5. مث
ْفــَح الَْجِمیــَل« قــال العفــو مــن غیــر عتــاب«  الحســین زیــن العابدیــن  فــی قــول اهلّل عــز و جــّل »فَاْصَفــِح الصَّ

ــی للصــدوق، ص 336؛ مســند اإلمــام الســجاد، ج 1، ص 410(. )المال
مثــال دوم: »حّدثنــا محّمــد بــن القاســم الســترآبادی، قــال: حّدثنــا یوســف بــن محّمــد بــن زیــاد و علــی بــن 
محّمــد بــن ســیار، عــن أبویهمــا، عــن الحســن بــن علــی، عــن أبیــه، علــی بــن محّمــد عــن أبیــه، محّمــد بــن 
علــی، عــن أبیــه علــی بــن موســی الرضــا، عــن أبیــه موســی بــن جعفــر، عــن أبیــه جعفــر بــن محّمــد، عــن 
َّــِذی َجَعــَل لَکــُم اْلَْرَض  أبیــه محّمــد بــن علــی، عــن أبیــه علــی بــن الحســین فــی قــول اهلّل عّزوجــل: »ال
فِراشــًا« )بقــره: 22( قــال: جعل هــا مالئمــة لطبائعکــم موافقــة لجســادكم لــم یجعلهــا شــدیدة الحّمــی و الحــرارة 
فتحرقکــم و ال شــدیدة البــرد فتجمدكــم و ال شــدیدة طیــب الّریــح فتصــدع هاماتکــم و ال شــدیدة النتــن فتعطبکــم 
و ال شــدیدة اللیــن فتغرقکــم و ال شــدیدة الصالبــة فتمتنــع علیکــم فــی دوركــم و أبنیتکــم و قبــور موتاكــم. لکنـّـه 
عّزوجــّل جعــل فیهــا مــن المتانــة مــا تنتفعــون بــه و تتماســکون و تتماســک علیهــا أبدانکــم و بنیانکــم و جعــل 
فیهــا مــا تنقــاد بــه لدوركــم و قبوركــم و كثیــر مــن منافعکــم فلذلــک جعــل الرض فراشــا لکــم، ثــم قــال عــّز و 
ــم  ــا لمنافعک ــا و نجوم ه ــمس ها و قمره ــا ش ــد فی ه ــا یری ــم محفوظ ــن فوقک ــقفا م ــاء أی س ــماء بن ــّل و الّس ج
ثــّم قــال عــّز و جــّل: و أنــزل مــن الســماء مــاء یعنــی المطــر نّزلــه مــن العلــی لیبلــغ قلــل جبالکــم و تاللکــم و 
هضــا بکــم و أوهادكــم. ثــّم فرقــه رذاذا و وابــال و هطــال و طــاّل لتنشــفه أرضوكــم و لــم یجعــل ذلــک المطــر نــازال 
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فلســفه ای از احــکام را تبییــن کــرده اســت1 و گاهــی تبییــن حضــرت را می تــوان 
از ادعیــه صحیفــه ســجادیه بــه دســت آورد، به عنــوان نمونــه تفســیر عبــارت »إِْن 
ــد  ــر فهمی ــارت زی ــوان از عب ــبِیًا«2 را می ت ــلُّ َس ــْم أََض ــْل ُه ــامِ بَ ــْم إاِلَّ کالْنْع ُه
ــت تر از آن  ــه پس ــوان و بلک ــد حی ــه ح ــان را ب ــا انس ــکر نعمت ه ــدم ش ــه ع ک
ــادِهِ َمْعِرَفــَة َحْمــِدهِ َعَلــی َمــا  َّــِذی لـَـْو َحبَــَس َعــْن ِعبَ ِ ال می رســاند: »َو الَْحْمــُد هلِلَّ
ُفــوا فـِـی  أَبَْاُهــْم مـِـْن مِنَنـِـِه الُْمتَتَابَِعــِة، َو أَْســبََغ َعَلیهـِـْم مـِـْن نَِعِمــِه الُْمتََظاِهــَرةِ، لَتََصرَّ
َــْو کانُــوا کَذلـِـک  ــْم یْشــکُروُه. َو ل ــُعوا فـِـی رِْزقـِـِه َفَل ــْم یْحَمــُدوُه، َو تََوسَّ ـِـِه َفَل مِنَن
ــی  ِ ــَف ف ــا َوَص ــوا کَم ــِة َفکانُ ــّد الْبَهِیِمی ــی َح َ ــانِیِة إِل ــُدودِ اإْلِنَْس ــْن ُح ــوا مِ لََخَرُج

ُمْحکــِم کتَابـِـِه: »إِْن ُهــْم إاِلَّ کالْنْعــامِ بـَـْل ُهــْم أََضــلُّ َســبِیًا««3.
ــامٍ  ــِة أَی َ ــاُم ثَاث ــه »َفِصی ــاره قســم در تفســیر آی ــرای کف ــن ب ــام روزه گرفت ام
ــاَرُة أَیمانِکــْم، إِذا َحَلْفتُــْم«4 را ســه روز متوالــی می دانــد: »عــن الزهــری  ذلـِـک کفَّ
عــن علــی بــن الحســین قــال: صیــام ثاثــة أیــام فــی کفــارة الیمیــن واجــب 

علیکــم قطعــة واحــدة فیفســد أرضیکــم و أشــجاركم و زروعکــم و ثماركــم، ثــم قــال عــّز و جــّل »فََأْخــَرَج بـِـِه 
ِ أَنـْـداداً« )بقــره: 22( أی أشــباها و أمثــاال مــن الصنــام الّتــی ال تعقــل و  ِمــَن الثََّمــراِت ِرْزقــًا لَکــْم فـَـال تَْجَعُلــوا هلِلَّ
ال تســمع و ال تبصــر و ال تقــدر علــی شــی ء و أنتــم تعلمــون أنّهــا ال تقــدر علــی شــی ء مــن هــذه النعــم الجلیلــة 
الّتــی أنعــم علیکــم ربّکــم تبــارک و تعالــی« )التوحیــد: ص 403 و 404؛ عیــون اخبــار الرضــا، ج 1، ص؛ 

137؛ مســند اإلمــام الســجاد، ج 1، ص 383(.
1. »عــن علــی بــن الحســین: فــی تفســیر قولــه تعالــی: »َو لَکــْم فـِـی الِْقصــاِص َحیــاٌة« اآلیــة )بقــره: 179( و 
لکــم یــا امــة محّمــد فــی القصــاص حیــاة لن مــن هــّم بالقتــل فعــرف أنــه یقتــّص منــه فکــّف لذلــک عــن القتــل 
كان حیــاة للــذی هــّم بقتلــه و حیــاة لهــذا الجافــی الـّـذی أراد أن یقتــل و حیــاة لغیرهمــا مــن النــاس اذ اعلمــوا أن 
القصــاص واجــب ال یجســرون علــی القتــل مخافــة القصــاص یــا أولــی البــاب: اولــی العقــول لعلکــم تتقــون ثــم 
قــال: عبــاد اهلّل هــذا قصــاص قتلکــم لمــن تقتلونــه فــی الدنیــا و تفنــون روحــه أ فــال انبئکــم باعظــم مــن هــذا 
القتــل و مــا یوجبــه اهلّل علــی قائلــه ممــا هــو أعظــم مــن هــذا القصــاص؟ قالــوا بلــی یــا بــن رســول اهلّل قــال: 
أعظــم مــن هــذا القتــل أن یقتلــه قتــال ال یجبــر و ال یحیــی بعــده أبــدا قالــوا: مــا هــو؟ قــال: ان یضلــه عــن نبــّوة 
محّمــد و عــن والیــة علــی بــن أبــی طالــب و یســلک بــه غیــر ســبیل اهلّل و یغیــر بــه باتبــاع طریــق اعــداء علــی 
و القــول بامامتهــم و دفــع علــی عــن حقــه و جحــد فضلــه و ان ال یبالــی باعطائــه واجــب تعظیمــه، فهــذا هــو 
القتــل الـّـذی هــو تخلیــد المقتــول فــی نــار جهنــم، خالــدا مخلــدا ابــداً، فجــزاء هــذا القتــل مثــل ذلــک الخلــود 

فــی نــار جهنــم«. )اإلحتجــاج، ج 2، ص 319؛ مســند اإلمــام الســجاد، ج 1، ص 384(.
2. سوره اعراف، آیه 179؛ سوره فرقان، آیه 44.

3. صحیفه سجادیه، دعای اول بند 8 و 9
4. سوره مائده، آیه 89.
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ــاَرُة أَیمانِکــْم، إِذا  لمــن لــم یجــد االطعــام، قــال اهلّل »َفِصیــاُم ثَاثـَـِة أَیــامٍ ذلـِـک کفَّ
َحَلْفتُــْم« کل ذلــک متتابــع لیــس بمفتــرق«5

ب( تعیین مصداق باطنی و تطبیق با مصادیق
ــان هایی  ــا انس ــوس ی ــوادث محس ــات و ح ــا واقعی ــات ب ــن روش آی در ای
خــاص تطبیــق می یابــد، در فراینــد تطبیــق، مفهــوم آیــات، چهــره ای عینــی بــه 
ــم و  ــرآن کری ــات ق ــی از آی ــعه دادن مفهوم ــر توس ــرد. به بیان دیگ ــود می گی خ
تفســیر کــردن آن در زمــان جــاری در ایــن بخــش مــورد تحلیــل قــرار می گیــرد، 
الزم بــه یادســپاری اســت کــه هــم ذکــر معانــی باطنــی و هــم تعییــن مصادیــق 
آیــات هــر دو فقــط از طریــق علــم امامــت طــرح می گــردد. هرچنــد بیــان بطــن 
ــی در تفســیر  ــد و گاه ــه کمــک می کن ــق آی ــم عمی ــا را در فه ــه، م ــل آی و تأوی
ــی از  ــل و بطــن، جزئ ــی ازنظــر اصطاحــی، تأوی ــر می گــذارد؛ ول ــز تأثی ــه نی آی
ــران آن اســت کــه بطــن و  ــا روش مرســوم مفّس ــد؛ ام ــه شــمار نمی آی تفســیر ب
ــق  ــی از تطبی ــد.6 نمونه های ــیر می آورن ــای تفس ــز در کتاب ه ــه را نی ــل آی تأوی

معانــی آیــات بــر معانــی باطنــی را چنیــن اســت:
  می دانــد: »عــن زین العابدین امــام منظــور از گواهــان بــر مــردم را اهل بیــت

فــی قوله تعالــی »لِتَکونـُـوا ُشــَهداَء َعَلی النَّــاِس« قــال نحن هم«7
ــه اصحــاب  ــوط ب ــًا«8 مرب ُ َجِمیع ــُم اهللَّ ــْأِت بِک ــوا ی ــا تَکونُ ــَن م ــه »أَی ــام آی ام
ــن  ــید العابدی ــن س ــی ع ــد الکابل ــی خال ــن أب ــد: »ع ــج( می دان حضــرت قائم)ع
ــر  ــة عش ــة و ثاث ــهم ثاثمائ ــن فرش ــودون ع ــینقال: المفق ــن الحس ــی ب عل
ــا  ــَن م ــّل »أَی ــول اهلّل عّزوج ــو ق ــة و ه ــدر فیصبحــون بمک ــل ب ــّدة أه رجــا ع

9»ــم ــم أصحــاب القائ ــًا« ه ُ َجِمیع ــُم اهللَّ ــْأِت بِک ــوا ی تَکونُ
5. تفسیر العیاشی، ج 1، ص 338، بحاراالنوار، ج 101، ص 226؛ مسند اإلمام السجاد، ج 1، ص 389.

6. منطق تفسیر قرآن، ج 2 ص 112
7. مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص 129؛ مسند اإلمام السجاد، ج 1، ص 385.

8. سوره بقره، آیه 148.
 ،ــجاد ــام الس ــند اإلم ــح، ج 3، ص 1156؛ مس ــج و الجرائ ــة، ص 654؛ الخرائ ــام النعم ــن و تم 9. كمال الدی

ج 1، ص 383.
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َّــا نَْأتـِـی الْْرَض نَنُْقُصهــا  امــام زین العابدیــن در تفســیر آیــه »أَ َو لـَـْم یــَرْوا أَن
ــی  ــال: کان عل ــر ق ــی جعف ــن أب ــر، ع ــن جاب ــد: »ع ــا«1 می فرمای ــْن أَْطرافِه مِ
بــن الحســین یقــول: إنّــه یســّخی نفســی فــی ســرعة المــوت و القتــل فینــا 
َّــا نَْأتـِـی الْْرَض نَنُْقُصهــا مِــْن أَْطرافِهــا« و هــو ذهــاب  َــْم یــَرْوا أَن قــول اهلّل: »أَ َو ل

العلمــاء2«
امــام مــراد از اهــل الذکــر در آیــه »َفْســئَُلوا أَْهــَل الّذکــِر إِْن کنْتـُـْم ال تَْعَلُمــوَن«3 
را اهل بیــت می دانــد و بــر شــیعیان واجــب اســت کــه بــه آن هــا مراجعــه کننــد: 
 :َقــاَل: َســِمْعتُُه یُقــوُل: »َقــاَل َعلـِـی بـْـُن الُْحَســیِن ،َعــْن أَبـِـی الَْحَســِن الّرَضــا
ــَس  ــا لَی ــیَعتِنَا َم ــیَعتِهِْم، َو َعلــی ِش ــَس َعلــی ِش ــا لَی ــْرِض َم ــِة مِــَن الَْف ــی الْئِمَّ َعَل
ــْم ال  ــِر إِْن کنْتُ ــَل الّذک ــئَُلوا أَْه ــاَل »َفْس ــَألُونَا، َق ــلَّ أَْن یْس َوَج ُ َعزَّ ــُم اهللَّ ــا، أََمَرُه َعَلینَ
ــا، َو إِْن  ــئْنَا أََجبْنَ ــَواُب، إِْن ِش ــا الَْج ــَس َعَلینَ ــَألُونَا، َو لَی ــْم أَْن یْس ــوَن« َفَأَمَرُه تَْعَلُم

ِشــئْنَا أَْمَســکنَا«4
ذکر سه نکته در اینجا ضروری است:

1. گاهــی از بیــان امــام می تــوان فهمیــد کــه مــراد تفســیر آیــه قــرآن و تبییــن 
مصــداق آن اســت، ازجملــه از عبــارت زیــر می تــوان فهمیــد کــه امــام مصــداق 
ــْن  ِــی َع ــد: »الثَُّمال ــان می کن ــد بی ــوره حم ــتَقِیَم«5 را در س ــَراَط الُمس ــا الّص »اهِدنَ
ِ ُدوَن  تـِـِه ِحَجــاٌب َفــَا هلِلَّ ِ َو بَیــَن ُحجَّ َعلـِـی بـْـِن الُْحَســیِن َقــاَل: لَیــَس بَیــَن اهللَّ
ِ َو نَْحــُن الّصــَراُط الُْمْســتَقِیُم َو نَْحــُن َعیبـَـُة ِعْلِمــِه َو  تـِـِه ِســتٌْر نَْحــُن أَبـْـَواُب اهللَّ ُحجَّ

نَْحــُن تََراِجَمــُة َوْحیــِه َو نَْحــُن أَْرکاُن تَْوِحیــِدهِ َو نَْحــُن َمْوِضــُع ِســّره«6
ــه  ــت ن ــه اس ــل آی ــداق کام ــن مص ــام تعیی ــدف ام ــوارد ه ــی م 2. در برخ
ــرار  ــل ق ــورد تجزیه وتحلی ــد م ــورد بای ــر م ــه در ه ــه البت ــداق ک ــار مص انحص
گیــرد، به عنــوان نمونــه امــام در تعییــن مصــداق کســانی کــه جــان خــود را درراه 

1. سوره رعد، آیه 41.
2. الکافی، ج 1، ص 93؛ مسند اإلمام السجاد، ج 1، ص 400.

3. سوره نحل، آیه 43؛ سوره انبیاء، آیه 7.
4. الکافی، ج 1؛ ص 526؛ بصائر الدرجات، ص 38.

5. سوره حمد، آیه 6.
6. معانی االخبار، ص 35؛ بحاراالنوار، ج 24، ص 12.
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ِ َو  خــدا می فروشــند )آیــه َو مِــَن النَّــاِس َمــْن یْشــری نَْفَســُه ابْتِغــاَء َمْرضــاِت اهللَّ
ُ َرُؤٌف بِالْعِبــادِ(1، اولیــن مصــداق را معرفــی کــرده اســت کــه اولیــن کســی کــه  اهللَّ
جــان خــود را درراه خداونــد فروخــت، امــام علــی اســت: »عــن علــی بــن 
الحســین قــال: إن أول مــن شــری نفســه ابتغــاء مرضــاة اهلّل علــی ابــن أبــی 

2.»طالــب
3. در برخــی مــوارد می تــوان از یــک روایــت امــام چندیــن روش را 
برداشــت نمــود، به عنــوان نمونــه از ایــن روایــت هــم می تــوان روش قــرآن بــه 
قــرآن و هــم روش تبییــن بــا علــم امامــت را برداشــت کــرد کــه بیانگــر محــدود 
نبــودن بــه روش تفســیری خــاص و بــه بیانــی جامعیــت تفســیر حضــرت امــام 

ســجاد اســت:
ــن  ــی ب ــألت عل ــال: س ــل، ق ــن رج ــه ع ــن أبی ــب، ع ــن غال ــداهلل ب ــن عب »ع
الحســین عــن قــول اهلّل: »َو ال یزالـُـوَن ُمْختَلِِفیــَن«3 قــال: عنــی بذلــک مــا 
خالفنــا مــن هــذه المــة و كلهــم یخالــف بعضهــم بعضــًا فــی دینهــم و أمــا قوله: 
ــا مــن المؤمنیــن و  ــْم«4 فأولئــک اولیاؤن ِــک َخَلَقُه ــنْ َرِحــَم َربُّــک َو لِذل »إاِلَّ َم
ــْل  ــم: »َرّب اْجَع ــول إبراهی ــا تســمع لق ــة أ م ــة الطیب ــن الطین ــم م ــک خلقه لذل
ِ«5 قــال: ایانــا  هــذا بََلــداً آِمنــًا َو اْرُزْق أَْهَلــُه ِمــَن الثََّمــراِت َمــْن آَمــَن ِمْنُهــْم بـِـاهللَّ
عنــی و أولیائــه و شــیعته و شــیعة وصیــه قــال: »َو َمــْن كَفــَر فَُأَمتُّعــُه قَلِیــاًل ثـُـمَّ 
ُه إِلــی َعــذاِب النَّــاِر«6 قــال: عنــی بذلــک و اهلّل مــن جحــد وصیــه و لــم  أَْضَطــرُّ

یتّبعــه مــن أمتــه و كذلــک و اهلّل حــال هــذه االمــة«7

1. سوره بقره، آیه 207.
ــجاد، ج 1،  ــام الس ــند اإلم ــب، ج 2، ص 64، مس ــی طال ــب آل اب ــل، ج 1، ص 130؛ مناق ــواهد التنزی 2. ش

ص 385.
3. سوره هود، آیه 118
4. سوره هود، آیه 119
5. سوره بقره، آیه 126
6. سوره بقره، آیه 126

7. تفسیر العیاشی، ج 2، ص 164؛ مسند اإلمام السجاد، ج 1، ص 400.
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نتیجه
یکــی از نقش هــای اساســی اهل بیــت در ضمــن بیــان روایت هــای 
تفســیری، تعلیــم اســلوب و روش فهــم قــرآن بــوده اســت و رهیافــت بــه روش 

ــم اســت. ــح تفســیر کــه همــان روش راســخان در عل صحی
ــت خــاص  ــز اهمی ــی حائ ــام ســجاد از جهات بررســی روش تفســیری ام
ــان  ــی از تابع ــوان یک ــلمانان به عن ــوم مس ــرای عم ــرت ب ــرا آن حض ــت زی اس
دانشــمند مطــرح و مورداحتــرام علمــی فریقیــن اســت و چندیــن مفســر 
ــم و  ــخان در عل ــیعه از راس ــدگاه ش ــند و از دی ــرت می باش ــاگردان حض از ش
آگاه تریــن افــراد بــه معانــی قــرآن اســت کــه در دوران اختنــاق شــدید سیاســی 
ــه  ــیعیان را برعهده گرفت ــت ش ــبهه امام ــه و مش ــی مرجئ ــرق کام ــش ف و پیدای
ــه  ــد ک ــدان می یاب ــت دوچن ــذا بررســی روش تفســیری حضــرت اهمی اســت، ل
بــا جمــع آوری روایــات تفســیری و در نظــر گرفتــن ادعیــه نقل شــده از حضــرت 
بــه شــیوه کتابخانــه ای و تحلیــل روایــات، ســعی شــده تــا مهم تریــن روش هــای 

تفســیری حضــرت روشــن گــردد.
مقصــود از احادیــث تفســیری، احادیثــی اســت کــه بــه شــأنی از شــئون آیــات 
قــرآن کریــم )از قبیــل نــزول، قرائــت، بیــان معنــای ظاهــری، بیــان معنــای باطنی، 
تنزیــل یــا تأویــل( مربــوط اســت و »روش تفســیری« اســتفاده از منابــع ویــژه در 
ــه ایــن  ــرای نیــل ب ــد اســت کــه امــام ســجاد ب کشــف مــراد جــدی خداون
مقصــود از چندیــن روش )ابــزار یــا منابــع( اســتفاده کــرده اســت کــه مهم تریــن 

آن هــا را می تــوان بــه شــرح زیــر برشــمرد:
ــان  ــت معصوم ــه روای ــرآن ب ــرآن، روش تفســیر ق ــه ق ــرآن ب روش تفســیر ق
ــخ صــدر  ــخ امت هــای گذشــته و تاری پیشــین، روش تفســیر تاریخــی )تاری
ــا عنــوان اســباب نــزول آیــات(، روش تفســیر عقلــی )عقــل برهانــی(  اســام ب
و روش تفســیر بــا علــم امامــت کــه شــامل دو گــروه کلــی تبییــن معانــی آیــات 
ــا  ــق ب ــی و تطبی ــداق باطن ــن مص ــن تعیی ــکام و همچنی ــات االح ــل آی و تفصی

ــردد. ــق می گ مصادی
ــرآن  ــات ق ــرای تفســیر آی ــی ب ــع گوناگون ــا و مناب ــام ســجاد از ابزاره ام
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ــه از روش هــای مختلــف اســتفاده  ــک آی اســتفاده کــرده و چه بســا در تفســیر ی
ــت روش  ــا جامعی ــت )ی ــیری اهل بی ــت روش تفس ــه جامعی ــت ک ــرده اس ک
ــرای  ــه عمــل ائمــه ب ــد اهل بیــت( را می رســاند. چراک ــورد تأیی تفســیر م

عمــوم پیروانشــان الگــو و مــورد اســتناد اســت.
ــیر  ــد روش تفس ــه بای ــت، البت ــری اس ــل یادگی ــمند و قاب ــام روش ــیر ام تفس
ــم  ــم و تعل ــل تعلی ــرا قاب ــود؛ زی ــتثناء نم ــت را از آن اس ــم امام ــای عل ــر مبن ب
ــه  ــد ب ــه می توانن ــروان ائم ــا پی ــت اســت؛ ام نیســت و اختصاصــی اهل بی
روایــاِت صحیــِح تفســیِر ائمــه بــر اســاس علــم امامــت اســتناد کننــد حتــی اگــر 
ــی  ــی محــاوره دلیل ــد عقای ــا قواع ــرف ی ــن تفاســیری از ع ــرای چنی ــد ب نتوانن

ــد. ــه نماین ارائ
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ــران،  ــامیه، ای ــة، اس ــام النعم ــن و تم ــــــــــــــــــــــــــــ، کمال الدی

تهــران، 1395 ق.
ــــــــــــــــــــــــــ، الأمالی، کتابچی، ایران، تهران، 1376 ش.

ــران،  ــان، ای ــر جه ــا، نش ــار الرض ــون أخب ــــــــــــــــــــــــــــ، عی
تهــران، 1378 ق.

ــــــــــــــــــــــــــــ، خصــال، جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه، ایران، 
قــم، 1403 ق.

ــــــــــــــــــــــــــــ، علــل الشــرایع، انتشــارات مکتبــة الــداوری، ایران، 
ــا. ــم، بی ت ق

ــــــــــــــــــــــــــــ، معانــی الاخبــار، انتشــارات اســامی، ایــران، قــم، 
1361 ش.

احســانی فر لنگــرودی، محمــد، اســباب اختــلاف حدیــث، دارالحدیــث، ایــران، 
قــم، 1385 ش.

اربلــی، علــی بــن عیســی، کشــف الغمــة فــی معرفــة الائمــة، داراالضــواء، لبنــان، 
بیــروت، 1405 ق.

اســدی نســب، محمدعلــی، »امــام ســجاد و روش هــای تفســیری«، فرهنــگ 
کوثــر، شــماره 57، بهــار 83.

آقابــزرگ طهرانــی، محمــد محســن، الذریعــة الــی تصانیــف الشــیعة، داراالضواء، 
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ــروت، 1403 ق. لبنان، بی
بابایی، علی اکبر، مکاتب تفسیری، سمت، ایران، تهران، 1381 ش.

ــت،  ــه بعث ــیرالقرآن، مؤسس ــی تفس ــان ف ــلیمان، البره ــن س ــم ب ــی، هاش بحران
ــم، 1374 ش. ــران، ق ای

بخــاری، محمــد بــن اســماعیل، صحیــح البخــاری، دارالفکــر، لبنــان، بیــروت، 
1401 ق.

بنگــری، عبــداهلل، روش و مبانــی تفســیر اهل بیت)پایان نامــه(، دانشــکدٔه 
ــم، 1379 ــن، ق ــول دی اص

ــع(،  ــی، اصــول، مناب ــخ، مبان ــن )تاری ــیر فریقی ــم، تفس ــور، عبدالکری بهجــت پ
ــم، 1391 ش. ــران، ق ــس، ای ــار نفی آث

پهلــوان، منصــور و معصومــه آگاهــی، »جایــگاه تأویــل در روایــات تفســیری 
امــام ســجاد«، مجلــه ســفینه، ش 27، تابســتان 1389.

پهلــوان، منصــور، »اســناد و مشــایخ راویــان صحیفــه کاملــه«، علــوم حدیــث، 
ــال 1378. ش 12، س

حســن بــن علــی عســکری، التفســیر المنســوب إلــی الإمــام الحســن 
ــم، 1409 ق. ــران، ق ــج( ، ای ــدی )ع ــام المه ــة اإلم ــر مدرس ــکری، نش العس
ثقفــی، ابراهیــم بــن محمــد، الغــارات، سلســله انتشــارات انجمــن آثــار ملــی، 

ایــران، تهــران، 1395 ق.
جالــی کنــدری، ســهیا و عــذرا میثاقــی، »امــام ســجاد و قــرآن، جایــگاه 

قــرآن در روایــات تفســیری امــام ســجاد«، بینــات، ش 68، زمســتان 1389.
جوادی آملی، عبداهلل، تسنیم، اسراء، ایران، قم، زمستان 1388 ش.

ــران،  ــامی، ای ــگ اس ــر فرهن ــر نش ــباب النزول، دفت ــر، اس ــی، محمدباق حجت
تهــران، 1376 ش.

ــع  ــل، مجم ــد التفضی ــل لقواع ــواهد التنزی ــداهلل، ش ــن عب ــداهلل ب ــکانی، عبی حس
ــران،  ــاد اإلســامی، ای ــة و اإلرش ــوزارة الثقاف ــة ل ــة اإلســامیة التابع ــاء الثقاف إحی

تهــران، بی تــا
خضیری، محمد بن عبداهلل، تفسیرالتابعین، دارالوطن، عربستان، ریاض، 1420 ق.
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خوش رنــگ، محبوبــه، گونــه شناســی مکتــب تفســیری امــام ســجاد بــا تأکیــد 
بــر جریانــات عصــری )پایان نامــه(، دانشــگاه کاشــان، 1391.

ــران،  ــی، محمــود، روش تفســیر قــرآن، پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، ای رجب
ــم، 1383 ش. ق

 ، معصومــان تفســیر  روش شناســی  و  آسیب شناســی  علی اکبــر،  رســتمی،   
ــت، 1380 ش. ــران، رش ــن، ای ــاب مبی کت

ــگاه  ــه(، دانش ــان )پایان نام ــیر معصوم ــی تفس ــر، روش شناس ــتمی، علی اکب رس
ــوی، 1379. ــامی رض ــوم اس عل

رضایــی اصفهانــی، محمدعلــی، منطــق تفســیر قــرآن، جامعــة المصطفــی، ایران، 
قــم، 1387 ش.

ــم،  ــران، ق ــام صــادق، ای ــدة الاســلامیة، مؤسســه ام ــر، العقی ســبحانی، جعف
1386 ش.

القــرآن،  علــوم  فــی  الإتقــان  بکــر،  ابــی  بــن  عبدالرحمــن  ســیوطی، 
ق.  1421 بیــروت،  لبنــان،  دارالکتاب العربــی، 

ــان،  ــواء، لبن ــن ، دارالض ــام زین العابدی ــاة الإم ــر، حی ــی،   باق ــریف قرش ش
بیــروت، 1409 ق.

شــریفانی، محمــد، منهــج تفســیری اهل بیت)پایان نامــه(، مرکــز تربیــت 
ــم، 1373. ــگاه ق ــدرس دانش م

ــه(،  ــرآن )پایان نام ــیر ق ــجادیه در تفس ــه س ــش صحیف ــی نق ــد، بررس ــوری، امی صب
دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه اصفهــان، 1387.

صفــار، محمــد بــن حســن، بصائرالدرجــات فــی فضائــل آل محّمــد، کتابخانــه 
آیــت اهلل مرعشــی نجفــی، ایــران، قــم، 1404 ق.

طباطبایــی، محمدحســین، المیــزان فــی تفســیر القــرآن، دفتــر انتشــارات اســامی 
جامعــٔه مدرســین حــوزه علمیــه، ایــران، قــم، 1417 ق.

ــی،  ــر مرتض ــاج، نش ــل اللج ــی أه ــاج عل ــی، الإحتج ــن عل ــد ب ــی، احم طبرس
ــهد، 1403 ق. ــران، مش ای

طوسی، محمد بن حسن، الأمالی، دارالثقافة، ایران، قم، 1414 ق.
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   ،ــین ــن الحس ــی ب ــی محمدعل ــجاد أب ــام الس ــند الإم ــزاهلل، مس ــاردی، عزی عط
ــران، 1379 ش. ــران، ته ــارد، ای عط

عقیقــی بخشایشــی، عبدالرحیــم، طبقــات مفســران شــیعه، نویــد اســام، ایــران، 
قــم، 1387 ش.

علــی بــن الحســین، صحیفــه ســجادیه، ترجمــه: علــی شــیروانی، دار الفکــر، 
ایــران، قــم، 1382 ش.

علــی بــن موســی، صحیفــه الامــام رضــا، امــام هشــتم، تحقیــق: 
ــران، مشــهد، 1406 ق ــام رضــا، ای ــی ام ــدی نجــف، کنگــره جهان محمدمه

عنایت، غازی، أسباب النزول القرآنی، دارالجیل، لبنان، بیروت، 1411 ق.
ــامیة،  ــة االس ــة العلمی ــی، مکتب ــعود، تفسیرالعیاش ــن مس ــد ب ــی، محم عیاش

ایــران، تهــران، 1380 ق.
ــة(،  ــاس الهدای ــص مقب ــة )تلخی ــم الدرای ــی عل ــات ف ــر، دراس ــاری، علی اکب غف
 ،ــادق ــام ص ــگاه ام ــانی دانش ــوم انس ــعه عل ــق و توس ــز تحقی ــمت و مرک س

ــران،138 ش. ــران، ته ای
ــن،  ــرة المتعظی ــن و بصی ــة الواعظی ــد، روض ــن احم ــد ب ــابوری، محم ــال نیش فت

ــم، 1375 ش. ــران، ق ــی، ای ــارات رض انتش
ــی، مؤسســه چــاپ و نشــر وزارت  ــرات الکوف ــیر ف ــم، تفس ــن ابراهی ــرات ب ف

ــران، 1410 ق. ــران، ته ــامی، ای ــاد اس ــگ و ارش فرهن
قطب الدیــن راونــدی، ســعید بــن هبــة اهلل، الخرائــج و الجرائــح، مؤسســه امــام 

مهــدی )عــج(، ایــران، قــم، 1409 ق.
قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، دارالکتاب، ایران، قم، 1404 ق.
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، دارالحدیث، ایران، قم،  1429 ق.

مجلســی، محمدباقــر بــن محمدتقــی، بحارالانــوار الجامعــة لــدرر اخبــار الائمــة 
الاطهــار، مؤسســة الوفــاء، لبنــان، بیــروت، 1403 ق.

مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، دارالفکر، لبنان، بیروت، بی تا.
ــران،  ــد، ای ــادی، تفســیر و مفســران، مؤسســه فرهنگــی تمهی ــت، محمده معرف

ــم، 1379 ش. ق
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مفیــد، محمــد بــن محمــد، الإرشــاد فــی معرفــة حجــج اللــه علی العبــاد، کنگــره 
شــیخ مفیــد، ایــران، قــم، 1413 ق.

ــامیة،  ــب االس ــه، دارالکت ــیر نمون ــکاران، تفس ــر و هم ــیرازی، ناص ــکارم ش م
ــران، 1379 ش. ــران، ته ای

ــران،  ــران، ته ــامیة، ای ــب االس ــرآن، دارالکت ــام ق ــیرازی، ناصــر، پی ــکارم ش م
ش.  1377

ــت«،  ــی و حجی ــه شناس ــیعه: گون ــیری ش ــات تفس ــدی، »روای ــزی، مه مهری
ــار 1389. ــث، ش 55، به ــوم حدی عل

مؤدب، سیدرضا، روش های تفسیر قرآن، اشراق، ایران، قم، 1380 ش.
ــدگاه فریقیــن،  ــح اهلل، بررســی تطبیقــی مبانــی تفســیر قــرآن در دی نجــارزادگان، فت

ــم/ تهــران، 1388 ش. ــران، ق پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، ســمت، ای
هیثمــی، علــی بــن ابــی بکــر، مجمــع الزوائــد و منبــع الفوائــد، دارالکتــب العلمیة، 

ــروت، 1408 ق. لبنان، بی



 بررسی تجلی قرآن در دعای عرفه امام سجاد 
بر اساس نظریه بینامتنیت

امید جهان بخت لیلی1
چکیده

ــی اســت  ــد نقــد ادب ــاص(، یکــی از رویکردهــای جدی  بینامتنیــت )تن
ــی و  ــه بررس ــا ب ــت ت ــر آن داش ــگران را ب ــیاری از پژوهش ــه بس ک
تحلیــل روابــط بیــن متــون روی آورنــد. ایــن نظریــه بــه وجــود رابطــه 
و تعامــل بیــن متــون تأکیــد دارد؛ از ایــن رو، ارتبــاط میــان متن حاضر 
بــا متــن غایــب، ایــن فرصــت را بــرای خواننــده فراهــم می کنــد تــا بــا 

تفکــر و تعمــق بیشــتری بــه خوانــش یــک متــن بپــردازد.
 قــرآن کریــم، از دیربــاز سرچشــمه و مایــه الهــام متــون دیگــر بــوده 
اســت. از جملــه ایــن متــون، صحیفــه ســجادیه اســت کــه در آن امــام 
ســجاد بــا بهره گیــری از مضامیــن و مفاهیــم قرآنــی درصــدد نشــر 
ــا و  ــان دع ــه زب ــوده و توانســته اند ب ــاب محمــدی ب فرهنــگ اســالم ن
نیایــش، میــان کالم خویــش و آیــات قــرآن پــل ارتباطــی ایجــاد نماینــد.
 مقالــه حاضــر بــر آن اســت تــا بــه بررســی تجلــی قــرآن در دعــای 
ــی،  ــی- تحلیل ــه روش توصیف ــردازد و ب ــجاد بپ ــام س ــه« ام »عرف
ــزان  ــه می ــا، و در نتیج ــن دع ــرآن در ای ــات ق ــاب آی ــی بازت چگونگ
تأثیرگــذاری قــرآن بــر صحیفــه ســجادیه را بــر اســاس نظریــه 
بینامتنیــت تبییــن نمایــد. نتایــج بــه دســت آمــده، حاکــی از تأثیرپذیری 
ــاظ  ــه لح ــه« ب ــای »عرف ــرآن در دع ــجاد از ق ــام س ــه ام آگاهان

ــد. ــون می باش ــاختار و مضم س
واژگان کلیــدی:  قــرآن، امــام ســجاد، صحیفــه ســجادیه، دعــای 

عرفــه، بینامتنیــت.
1. استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیالن.
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1� مقدمه
و  بزرگ تریــن  نهج البلاغــه،  و  مجیــد  قــرآن  از  پــس  ســجادیه،  صحیفــه   
ــه آن  ــه ای ک ــی رود؛ به گون ــمار م ــه ش ــیعیان ب ــای ش ــه گران به ــن گنجین مهم تری
ــد  ــد1. خداون ــور آل محمــد خوانده ان را أخــت القــرآن، انجیــل اهل بیــت و زب
در آن، چشــمه های حکمــت و حقایــق نبــوی را بــر زبــان مبــارک امــام علــی 
بــن الحســین جــاری ســاخته و مشــتمل بــر 54 دعــا در زمینه هــای عقیدتــی، 
ــن طبیعــی و احــکام  ــاره ای از قوانی ــی، اجتماعــی، سیاســی، و پ فرهنگــی، تربیت

ــد. ــرعی می باش ش
 و انجیــل اهل بیــت دلیــل این کــه صحیفــه ســجادیه را زبــور آل محمــد 
نامیده انــد، ایــن اســت کــه ایــن صحیفــه هماننــد زبــور و انجیــل کــه از ســوی 
 خــدا بــر زبــان حضــرت داوود و عیســی جــاری شــد، بــر زبــان امــام ســجاد

جــاری شــده اســت.2
ــون  ــی همچ ــام معصوم ــه ام ــس ک ــن ب ــجادیه همی ــه س ــت صحیف  در اهمی
ــات  ــا، مناج ــن دعاه ــش در ای ــدای خوی ــا خ ــاجدین ب ــید الس ــرت س حض
ــار،  ــن پرب ــوای ژرف و مضامی ــر محت ــاوه ب ــذا ع ــت؛ ل ــرده اس ــش می ک و نیای
ــام  ــد. ام ــوردار می باش ــی برخ ــز از ارزش واالی ــب نی ــده و مخاط ــر گوین از نظ
ــه  ــر بخشــی بیشــتر ب ــوذ و تأثی ــه منظــور نف ــا ب ــن دعاه ــان ای ســجاد در بی

ــته اند.  ــره جس ــرآن به ــات ق ــم و فرمایش ــش از مفاهی کام
مقالــه حاضــر بــر آن اســت تــا تعامــل قــرآن و صحیفــه ســجادیه را در دعــای 
چهــل و هفتــم موســوم بــه دعــای عرفــه، بــر اســاس رویکــرد بینامتنیــت بررســی 

ــد: ــل پاســخ گوی ــه پرســش های ذی ــد، و ب نمای
الف(تأثیرپذیــری امــام ســجاد از قــرآن در دعــای عرفــه بــه چــه میــزان 

اســت؟
ب( اَشکال بینامتنی قرآنی در دعای عرفه کدامند؟

ج( هدف امام سجاد از وام گیری آیات قرآن چیست؟
1. ریاض السالکین، ص 4 و 5.

2. بحارالنوار، جلد 107، ص 61.
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2� نظریه بینامتنیت
 تنــاص یــا بینامتنیــت، ترجمــه اصطــاح فرانســوی)intertextxuality( اســت که 
در لفــظ بــه معنــای بافتــن و در هــم تنیدگــی، و در اصطــاح بــه معنــای: تبــادل 
و یــا پیوســتگی اســت1. »ایــن اصطــاح، نخســتین بــار در اواخــر دهــه شــصت 
ــار  ــتنباط از آث ــا اس ــتوا« ب ــا کریس ــاری »ژولی ــگر بُلغ ــط پژوهش ــادی توس می
اســتادش »میخائیــل باختیــن« بــه عرصــه نقــد ادبــی وارد گردیــد«.2 بــر اســاس 
ــون  ــا مت ــل ب ــودآگاه، در فضــای تعام ــا ناخ ــه ی ــن، آگاهان ــر مت ــه، ه ــن نظری ای
ــروری  ــده ای ض ــت را پدی ــتوا، بینامتنی ــرد، کریس ــکل می گی ــود ش ــش از خ پی
ــا یکدیگــر  ــرای تمــام متــون دانســته و متــون گوناگــون را در حــال گفتگــو ب ب
ــه  ــه منزل ــه ها و ب ــا و اندیش ــه ای از نقل قول ه ــن را مجموع ــک مت ــد، و ی می دان

شــکل تحــول یافتــه دیگــر متــون بــه شــمار مــی آورد.3 
ــر  ــد ه ــی، فاق ــواه غیرادب ــی و خ ــواه ادب ــا را خ ــن، متن ه ــردازان نوی نظریه پ
ــار از  ــا سرش ــه متن ه ــد ک ــن باورن ــر ای ــد و ب ــتقل می دانن ــای مس ــوع معن ن
ــان  ــد. آن ــی می دانن ــی آن را بینامتن ــردازان کنون ــه نظریه پ ــتند ک ــی هس پیوندهای
معتقدنــد کــه خوانــش یــک متــن، مــا را در شــبکه ای از ارتباطــات و روابــط متنی 
ــا معناهــای آن، ردیابــی  ــا ی ــرد کــه تفســیر کــردن متــن و کشــف معن فــرو می ب
ایــن روابــط اســت؛ بنابرایــن خوانــدن، بــه فراینــد حرکــت میــان متن هــا تبدیــل 
ــای  ــام متن ه ــن و تم ــک مت ــن ی ــه بی ــت ک ــزی اس ــز چی ــا نی ــود و معن می ش
ــه آن هــا ارجــاع داده می شــود و ربــط پیــدا می کنــد، موجودیــت  دیگــری کــه ب
ــبکه ای از  ــده، وارد ش ــرون آم ــتقل بی ــن مس ــب از مت ــن ترتی ــه ای ــد و ب می یاب

ــود.4 ــی می ش ــط بینامتن رواب
 تنــاص، دارای انــواع گوناگونــی اســت و می توانــد بــه عنــوان ابزاری مناســب 
ــده  ــه خوانن ــم ب ــی و مفاهی ــال معان ــز انتق ــر مخاطــب، و نی ــر ب ــر بهت ــرای تأثی ب

1. از متن تا بینامتن، ص 16.
2. ساختار و تأویل متن، جلد 4، ص 626.

3. محمد عزام، النص الغائب، ص 36.
4. از متن تا بینامتن، ص 16.
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مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بــه منظــور درک بهتــر مســأله »بینامتنیــت« در متــون، 
می تــوان بــه پرســش های ذیــل تأمــل و درنــگ نمــود: آیــا بــدون یــاری گرفتــن 
ــته ها  ــر نوش ــه دیگ ــاره ب ــا بی اش ــید؟ آی ــوان اندیش ــه ها، می ت ــر اندیش از دیگ
می تــوان نوشــت؟ آیــا متنــی خــود بســنده هســت کــه تنهــا یــک خوانــش یگانــه 
داشــته باشــد؟ پذیــرش پاســخ منفــی بــه ایــن پرســش ها، خــود بــه معنــای بــه 

رســمیت شــناختن مفهومــی اســت کــه امــروزه آن را بینامتنیــت می خوانیــم.1
ــای داده و در  ــی را در خــود ج ــون مختلف ــی، مت ــر متن ــاس، ه ــن اس ــر ای  ب
شــکل جدیــدی آن هــا را بازآفرینــی کــرده اســت؛ بــه گونــه ای کــه از ایــن متــون، 
چیــزی جــز اشــاراتی باقــی نمانــده اســت. کریســتوا، دو اصطــاح »متــن حاضــر« 
و »متــن غایــب« را وارد مباحــث بینامتنــی نمــود؛ متــن موجــود را متــن حاضــر، 
ــا پنهــان  ــا آن هــا تعامــل داشــته، متــن غایــب ی ــی ب ــی را کــه متــن کنون و متون
نامیده انــد و می افزایــد کــه متــن حاضــر، حاصــل یــک فراینــد تبدیــل عملیــات، 
ــه  از متــن پنهــان می باشــد2. وی، ارتبــاط بیــن متــن حاضــر و متــن غایــب را ب
ــی  ــرار؛ نف ــا اجت ــی ی ــی جزی ــد از: نف ــه عبارت ان ــوده، ک ــته تقســیم نم ــه دس س

متــوازی یــا امتصــاص؛ نفــی کلــی یــا ِحــوار.3
نفــی جزیــی یــا اجتــرار: در ایــن نــوع از روابــط بینامتنــی، نویســنده جزیــی 
ــب  ــن غای ــه مت ــن حاضــر ادام ــی آورد و مت ــن خــود م ــب را در مت ــن غای از مت
اســت و کمتــر ابتــکار و نــوآوری در آن وجــود دارد. 4در اینجــا، متــن برگرفتــه از 

متــن غایــب می توانــد یــک کلمــه، یــک جملــه یــا یــک عبــارت باشــد.
ــه شــده  ــب پذیرفت ــن غای ــوع، مت ــن ن ــاص: در ای ــا امتص ــوازی ی ــی مت نف
اســت و بــه صورتــی در متــن حاضــر بــه کار رفتــه کــه جوهــره آن تغییــر نکــرده 
اســت.5 در واقــع مؤلــف نوعــی ســازش میــان متــن پنهــان و حاضــر ایجــاد، و 
از معنــای متــن پنهــان دفــاع نمــوده اســت. بنابرایــن در ایــن شــکل معنــای متــن 

1. بینامتنیّت، ص 7.
2. قرائات فی الشعر العربی الحدیث و المعاصر، ص 51 و 52.

3. مقاربات بین النقد الغربی الحدیث و النقد العربی القدیم، ص 80.
4. محمد عزام، النّص الغائب، ص 116.

5. قرائات فی الّشعر العربی الحدیث و المعاصر، ص 55.
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غایــب در متــن حاضــر تغییــر اساســی نمی کنــد؛ بلکــه بــا توجــه بــه مقتضــای 
ــه معنــای آن، نقشــی را کــه در همــان متــن غایــب  ــا توجــه ب متــن حاضــر و ب
ایفــا می کنــد در متــن حاضــر نیــز بــر عهــده دارد. ایــن نــوع رابطــه بینامتنــی، از 

نــوع قبلــی برتــر اســت.1
نفــی کلــی یــا حــوار: ایــن نــوع رابطــه، باالتریــن درجــه بینامتنــی اســت. 
در آن، قســمتی از متــن غایــب بــا معنــای جدیــد در متــن حاضــر می آیــد؛ یعنــی 
متــن غایــب حامــل معنــای جدیــدی در متــن حاضــر می شــود. در ایــن نــوع از 
تنــاص، خواننــده بــه خوانشــی عمیــق نیــاز دارد تــا بتوانــد متــن را درک نمایــد؛ 
زیــرا مؤلــف، متــن غایــب را بازآفرینــی کامــل نمــوده و در خــاف معنــای متــن 

ــن امــر ناخــودآگاه روی می دهــد.2 ــه کار می بَــرد. معمــوالً ای پنهــان ب

3� معرفی دعای عرفه
 دعــای عرفــه امــام ســجاد، دعــای چهــل و هفتــم و طوالنی تریــن نیایــش 
ــان دعاهــای  ــا در می ــن دع ــراز اســت. ای ــر 133 ف صحیفــه ســجادیه، مشــتمل ب
صحیفــه ســجادیه، از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، بــه گونــه ای کــه برخــی 
ــا را  ــن دع ــای ای ــد. آموزه ه ــا پرداخته ان ــن دع ــرح ای ــه ش ــط ب ــع، فق از مناب
ــی، درود  ــی، امام شناس ــرد: خداشناس ــان ک ــی بی ــور اصل ــد مح ــوان در چن می ت
بــر رســول خــدا و اهــل بیتــش، اعتــراف بــه خطــا، و درخواســت حوائــج.

4� تجلی قرآن در دعای عرفه
4-1- اوصاف الهی

ــَع الســمواِت َو الرِض، ذا الجــاِل  ــُد بَدی ــَک الحم ــم ل ــر: »الله ــن حاض مت
ــوٍق، َو وارَِث کل  ِــَق کل َمخل ــوهٍ، َو خال ــَه کل َمأل ــاِب، َو إل ــرامِ، رب الرب َو اإلک
ــیءٍ  ـِـکل َش ــَو ب ــیءٍ، َو ُه ــُم َش ــُه ِعل ــُزُب َعن ــیٌء، َو ال یْع ِــِه َش ــَس کمثل ــیءٍ، لی َش

1. روابط بینامتنی قرآن با اشعار احمد مطر، ص 306.
2. التناص المعرفی فی شعر عزالدین المناصره، ص 37.

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7(%D8%B5)
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ُمِحیــٌط، َو َهــو َعلــی ُکل َشــیءٍ َرقیــٌب«؛1 » بارخدایــا! ســتایش تنهــا ســزاوار تــو 
اســت کــه پدیدآورنــده آســمان ها و زمیــن، صاحــب جــال و کرامــت، مالــک و 
پــروردگار همــه مالــکان، خــدای تمامــی مخلوقــات،  آفریــدگار همــه موجــودات 
و وارث همه چیــز هســتی، و هیــچ کــس ماننــد تــو نیســت و هیچ چیــز از حیطــه 
دانــش تــو خــارج نیســت، و بــه همه چیــز احاطــه دارد و بــر هــر چیــز نگهبــان 

هســتی«.
متــن غایــب: )بَدیــُع الســمواِت َو الرِض( ،2 ) لیــَس کمثلـِـِه َشــیٌء( ،3 )َو مــا 
یْعــُزُب َعــن َربــک مـِـن مِثقــاِل َذرةٍ فــی الرِض َو ال فــی الســماءِ(،4 )أال إنــُه بـِـکل 
َشــیءٍ ُمِحیــٌط(،5 )َو کاَن اهللُ َعلــی کل َشــیءٍ َرقیبــًا(؛6 ) پدیدآورنــده آســمان ها و 
زمیــن، چیــزی هماننــد او نیســت، چیــزی در زمیــن و آســمان از پــروردگار تــو 
مخفــی نمی مانــد حتــی بــه انــدازه ســنگینی ذره ای! او بــه هــر چیــز احاطــه دارد، 

و بــر هــر چیــز نگهبــان اســت(.
عملیــات بینامتنــی: امــام ســجاد، در ایــن فــراز بــا اقتبــاس آیــات قــرآن به 
ســتایش پــروردگار پرداختــه و بــه یک بــاره همــه ســتایش ها را ویــژه حضــرت 
حــق دانســته اســت و دلیــل ایــن ویژگــی را ربانیــت تمــام هســتی می دانــد؛ یعنــی 
فقــط و فقــط آن کــس کــه همــه جهــان از خــرد و کان را بــه قــدرت و حکمــت 
خــود آفریــده، ســزاوار همــه ســتایش ها و ســپاس همــه جهانیــان اســت؛ در ابتــدا 
بــا اقتبــاس آیــه 117 ســوره بقــره، خداونــد متعــال را بــا صفــت بدیــع می ســتاید. 
ــِز  ــای: چی ــه معن ــَدَع ب ــع در لغــت، صفــت مشــبهه اســت از فعــل ماضــی بَ بدی
ــد و ایجــاد کــرد.7 و در اصطــاح، یکــی از  ــراع کــرد، آغازی نوظهــور آورد، اخت
ــده و احــداث  ــد ایجــاد کنن ــرا کــه خداون ــد متعــال می باشــد؛ زی اســماء خداون

1. ترجمه و شرح صحیفه سجادیه، ص 322.
2. سوره بقره، آیه 117.
3. سوره شوری، آیه 11.
4. سوره یونس، آیه 61.
5. سوره فّصلت، آیه54.
6. سوره احزاب، آیه52.

7. شرح و توضیح السماء الحسنی، ص 97.
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کننــده اشــیاء اســت بــدون اینکــه ایــن خلقــت، ســابقه ای از قبــل داشــته باشــد. 1 
امــام در ادامــه بــا اقتبــاس آیــه 11 ســوره ُشــوری، هرگونــه شــباهت و همتایــی 
ــن  ــه ای ــهاد ب ــان از استش ــدف ایش ــد. ه ــی می کن ــال نف ــد متع ــرای خداون را ب
آیــه قــرآن در کامــش ایــن اســت کــه نســبت بــه مســأله شــرک و قائــل شــدن 
ــی  ــه اصل ــت پای ــه در حقیق ــن نکت ــرا ای ــد؛ زی ــذار دهن ــد ان ــرای خداون ــا ب همت
شــناخت تمــام صفــات خداســت و بــدون توجــه بــه آن بــه هیچ یــک از اوصــاف 
ــر راه  ــر س ــه ب ــی ک ــن پرتگاه ــرد، و خطرناک تری ــی ب ــوان پ ــروردگار نمی ت پ
پوینــدگان طریــق معرفــة اهلل قــرار دارد، همــان پرتــگاه تشــبیه اســت کــه خــدا را 
ــد، و ایــن امــر ســبب می شــود  در وصفــی از اوصــاف، شــبیه مخلوقاتــش بدانن
ــم اگــر  ــدأ عال ــرا واجــب الوجــوب و مب ــد؛2 زی ــه دره ِشــرک ســقوط کنن کــه ب
ــم از هــم می پاشــد و  ــد خــود داشــته باشــد، نظــام توحیــدی عال نظیــری همانن
نظــام جهــان بــه ســوی فســاد و تباهــی می گرایــد،3 همچنیــن ایشــان بــا اقتبــاس 
ــد را  ــت و 52 ســوره احــزاب، خداون ــس،54 ســوره ُفصل ــات 61 ســوره یون آی
ــان  ــرای بی ــام، ب ــد. ام ــی می نمای ــز معرف ــر همه چی ــان ب ــط و نگهب آگاه، محی
اوصــاف الهــی، متــن غایــب را بــدون تغییــر اساســی، در کام خویــش آورده انــد، 

ــکل گرفته اســت. ــی ش ــی جزئ ــوع نف ــی از ن ــیله بینامتن و بدین وس
4-2- اراده نافذ خداوند

ــی آنچــه  ــا أَردَت«؛4 »توی ــًا َم ــکاَن َحتم ــذی أرْدَت ف ــَت ال ــن حاضــر: »أن مت
ــت«. ــته اس ــب و الزم گش ــته ای، اراده ات واج ــرده و خواس اراده ک

متــن غایــب: )إنمــا أمــُرُه إذا أراَد َشــیئًا أن یقــوَل لــُه ُکــْن َفیَُکــوُن(؛ 5 )فرمــان 
او چنیــن اســت کــه هــرگاه چیــزی را اراده کنــد، تنهــا بــه آن می گویــد: »موجــود 

ــز بی درنــگ موجــود می شــود)! ــاش«! آن نی ب
عملیــات بینامتنــی: امــام ســجاد در ایــن فــراز، بــا الهــام از آیــه 82 ســوره 

1. لسان العرب، ج 7، ص 7.
2. تفسیر نمونه، جلد 20، ص 389.
3. شهود و شناخت، جلد 4، ص 72.

4. ترجمه و شرح صحیفه سجادیه، ص 325.
5. سوره یس، آیه 82.
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ــن مطلــب  ــان ای ــد و درصــدد بی ــد اشــاره دارن ــدرت مطلقــه خداون ــه ق یــس ب
ــی در  ــچ مانع ــدود و هی ــا مح ــش ن ــذ، قدرت ــد، اراده اش ناف ــه خداون ــتند ک هس
برابــر او نیســت و همــه اســباب در خدمــت اراده اوســت، بــه طــوری کــه هــرگاه 
چیــزی را اراده کنــد و حکــم نمایــد، فقــط کافــی اســت امــر بــه ایجــاد کنــد تــا 
بــدون شــک و قطعــًا واقــع شــود. از آنجــا کــه امــام الفــاظ قــرآن را بــا اندکــی 
تغییــر در ســاختار، در ســخن خــود جــای داده؛ بدیــن شــکل کــه فعــل غایــب 
ــی  ــل ماض ــه فع ــْن« را ب ــر »ک ــل ام ــب »أردَت«، و فع ــل مخاط ــه فع »أراَد« را ب
ــد، بینامتنــی  ــی را اراده نموده ان ــی همــان مضمــون قرآن ــد؛ ول ــر داده ان »کاَن« تغیی

ــوازی اســت. ــی مت ــوع نف شــکل گرفته از ن
4-3- تغییرناپذیری احکام الهی

ـِـَک«؛1 » منــزه  ــدَل لَِکلمات ــن حاضــر: »ُســبحانََک! ال َراد لِمشــیتَِک، َو ال ُمبَ مت
ــو را  ــرآن( ت ــات )ق ــده ای، و کلم ــو را رد کنن ــت ت ــیت و خواس ــی! مش و پاک

ــت«. ــده ای نیس تغییردهن
ــِه(؛  ِ ــدَل لَِکلِمات ــدالً ال ُمبَ ــًا َو َع ــَک ِصدق ــُة َرب ــْت کلم ــب: )َو تم ــن غای مت
ــه حــد کمــال رســید و  ــو از روی راســتی و دادگــری ب ــروردگار ت 2 ) ســخن پ

ــود(. ــد ب ــکام او نخواه ــات و اح ــرای کلم ــده ای ب تغییردهن
عملیــات بینامتنــی: امــام ســجاد در ایــن بخــش از دعــای عرفــه بــا کلمــه 
ــه 115  ــه آی ــاند، ب ــص را می رس ــه نق ــد از هرگون ــه خداون ــه تنزی ــبحانک ک س
ــود،  ــت می ش ــه برداش ــون آی ــه از مضم ــد، و چنان ک ــاره دارن ــام اش ــوره انع س
بــه هیــچ وجــه قــرآن جــای تردیــد و شــک نیســت؛ زیــرا از هــر نظــر کامــل و 
بی نقــص اســت، تواریــخ و اخبــار آن، همــه ِصــدق، و احــکام و قوانیــن آن همــه 
عــدل اســت و هیچ کــس نمی توانــد تغییــر و دگرگونــی در کلمــات خــدا ایجــاد 
کنــد،3 همچنیــن مــراد از تمامیــت کلمــه، بــه کمــال رســیدن دعــوت اســامی بــه 
نبــوت محمــد و نــزول قــرآن کــه مــا فــوق همــه کتاب هــای آســمانی اســت، 

1. ترجمه و شرح صحیفه سجادیه، ص 330.
2. سوره انعام، آیه 115.

3. تفسیر نمونه، جلد 5، ص 509.
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ــًا از  ــه دائم ــمانی ک ــریعت های آس ــدرج در ش ــان ت ــی پای ــن یعن ــد و ای می باش
ــام  ــن اس ــداق آن، دی ــه مص ــد ک ــت بوده ان ــال در حرک ــوی کم ــه س ــص ب نق
اســت؛ و تمامیــت کلمــه الهــی از جهــت صــدق، ایــن اســت کــه آن چنــان کــه 
گفتــه شــده تحقــق پذیــرد، و تمامیــت آن از جهــت عــدل ایــن اســت کــه مــواد 
ــدَل  ــدارد، و »ال ُمبَ ــوده، تضــاد و تناقــض در آن راه ن و اجــزای آن یکنواخــت ب
لکلماتـِـِه« در حکــم علــت نســبت بــه عبــارت قبلــی اســت، یعنــی علــت تمــام 
ــن کلمــات  ــه ای ــن اســت ک ــی از جهــت صــدق و عــدل ای شــدن کلمــات اله
ــد  ــه خداون ــل اینک ــدا، مث ــود خ ــب خ ــه ازجان ــد ن ــر نمی کن ــز تغیی ــی هرگ اله
هرگــز ُخلــف وعــده نمی کنــد و نــه از جانــب غیــر او، مثــل اینکــه خداونــد را 

عاجــز و مجبــور بــه تغییــر نظــر نمایــد.1
ــی آن  ــه قرآن ــاس آی ــا اقتب ــب ب ــن مطل ــان ای ــجاد از بی ــام س ــدف ام  ه
اســت کــه بــر عــدم امــکان تحریــف در قــرآن گواهــی دهنــد و بــا بیــان اینکــه 
هیچ کــس نمی توانــد هیــچ تغییــر و تبدیلــی، از هــر لحــاظ، در قــرآن ایجــاد کنــد، 
درصــدد آن اســت کــه هرگونــه شــک و شــبهه در مــورد ایــن کتــاب آســمانی را 
ــد. چنان کــه پیداســت  ــن ببرن ــان باشــد، از بی ــد راهنمــای جهانی ــا اب ــد ت کــه بای
ــره  ــی به ــکام اله ــری اح ــد تغییرناپذی ــور تأیی ــه منظ ــی، ب ــارت قرآن ــام از عب ام
گرفتــه، و بــرای اثبــات ایــن امــر همــان عبــارت متــن غایــب را در کام خویــش 
آورده؛ بــه گونــه ای کــه متــن حاضــر در ادامــه متــن غایــب می باشــد؛ از ایــن رو 

بینامتنــی شــکل گرفتــه از نــوع نفــی جزئــی اســت.
4-4- ِعصمت اهل بیت

متــن حاضــر: »َرب َصــل َعلــی أطائـِـِب أهــِل بَیتـِـِه الِذیــَن اختَْرتَُهــم ِلمــِرَک، 
َو َجَعلتَُهــم َخَزنـَـَة ِعلِمــَک َو َحَفَظــَة دِینـِـَک َو ُخَلفــاَءَک فـِـی أَرِضــَک َو ُحَجَجــَک 
َعلــی ِعبــادَِک، َو َطهرتَُهــم مـِـَن الرجــِس َو الدنـَـِس تَطهِیــراً بِإرادتـِـک، َو َجَعلتَُهــُم 
ــزه  ــت پاکی ــر اهل بی ــروردگارا! ب ــَک«؛2 »پ ِ ــی َجنت ــَلَک إِل ــَک َو الَمس ــیلَة إِلَی الَوِس
حضــرت رســول درود فرســت؛ هــم آنــان کــه ایشــان را بــرای اجــرای امــر و 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 14، ص 190.
2. ترجمه و شرح صحیفه سجادیه، ص 334.
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فرمــان خــود برگزیــدی، و خزانــه داران علمــت، و نگهــداران دینــت، و جانشــینان 
ــا را  ــرار دادی و آن ه ــت ق ــر بندگان ــش ب ــت، و حجت هــای خوی خــود در زمین
بــه خواســت خــود از پلیــدی و ناپاکــی پــاک ســاختی، و ایشــان را دســت آویز 

بــه ســوی خــود و راه بــه بهشــت خویــش گردانیــدی«.
متــن غایــب: )إِنمــا یُِریــُد اهللُ لِیُذِهــَب َعنُکــُم الرجــَس أهــَل البَیــِت َو یَُطهَرُکم 
تَطهِیــراً(؛1 » خداونــد فقــط می خواهــد پلیــدی و گنــاه را از شــما اهــل بیــت دور 

کنــد و کامــًا شــما را پــاک ســازد«.
ــات بینامتنــی: امــام ســجاد در ایــن فــراز، پــس از درود و تحیــت  عملی
ــه  ــان را گنجین ــه و آن ــی اهــل بیــت پرداخت ــه معرف ــر ب ــدان پیامب ــر خان ب
ــه اراده حضــرت حــق و وســیله  ــر ب ــر و مطه ــن، طاه ــم خــدا، حافظــان دی عل
پیونــد خلــق بــا خالــق و هدایــت آنــان بــه ســوی پــروردگار و بهشــت خوانــده، 
زیــرا آنــان کــه از ســوی خــدا بــه رســالت و یــا امامــت در بیــن مــردم منصــوب 
ــه دســتور الهــی را منعکــس  ــد ک ــه ای صــاف و صادق ان ــد آیین می شــوند، همانن
ــق  ــد و تمــام حقیقــت آن هــا در ظاهــر و باطــن منطب ــه می دهن ــردم ارائ ــه م و ب
ــی را  ــم اله ــوده، حک ــرا ب ــا مب ــان از خط ــل آن ــم و عم ــت، عل ــا اراده خداس ب
ــن  ــام در ای ــد.2 ام ــل می دهن ــت تحوی ــه ام ــدون تصــرف ب ــه و ب ــه وار گرفت آیین
ــل  ــن دالی ــی از مهم تری ــاد آن یک ــه مف ــر ک ــه تطهی ــتعانت از آی ــا اس ــراز ب ف
ــی  ــوع آلودگ ــر ن ــان از ه ــودن آن ــزه ب ــت و من ــت اهل بی ــر ِعصم ــی ب قرآن
اســت،3 بــه دفــاع از حقانیــت ائمــه معصومیــن پرداختــه، می فرمایــد: »خدایــا 
ــده ای، و  ــر آفری ــر و مطه ــان را طاه ــه آن ــوده ای ک ــاب نم ــی را انتخ ــو اهل بیت ت
ــت  ــوده اس ــان را نیال ــن آن ــی دام ــول زندگ ــی در ط ــدی و آلودگ ــه پلی هیچ گون
ــام  ــر و کام ام ــه تطهی ــاد آی ــه از مف ــه ک ــد«؛ همان گون ــر معصوم ان ــر نظ و از ه
ــت را  ــًا اراده دارد اهل بی ــتمراً و دائم ــبحان مس ــدای س ــود خ ــت می ش برداش
بــه موهبــت عصمــت اختصــاص دهــد؛ بــه ایــن طریــق کــه اعتقــاد باطــل و اثــر 

1. سوره احزاب، آیه 33.
2. شهود و شناخت، ص 106.
3. امامت و رهبری، ص117.
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عمــل زشــت را از آنــان ببــرد، و در جــای آن عصمتــی بیــاورد کــه حتــی اثــری 
از اعتقــاد باطــل و عمــل زشــت در دل هایشــان باقــی نگــذارد؛1 زیــرا کســی کــه 
واســطه خداســت، بایــد نماینــده علــم و قــدرت خــدا باشــد؛ خلیفــه و جانشــین 
همیشــه نمونــه و آیینــه کســی اســت کــه او را جانشــین خــود قــرار داده اســت2. 
ــا اندکــی  ــرآن را ب ــن ق ــراز، مت ــن بخــش از ف ــام در ای چنان کــه پیداســت ام
ــب  ــن غای ــا مت ــه ب ــی آگاهان ــرده و تعامل ــه کار ب ــون ب ــان مضم ــر و در هم تغیی
برقــرار کرده انــد؛ در واقــع، امــام بــا ایجــاد تغییراتــی در ســاختار آیــه، آن را بــه 
ســبک خــود در متــن حاضــر بــه کار بــرده، بــه گونــه ای کــه جوهــره آن تغییــری 

نکــرده اســت؛ لــذا رابطــه بینامتنــی از نــوع نفــی متــوازی اســت.
4-5- سنت استدراج

متــن حاضــر: »َو ال تَســتَدرِْجنِی بِإمائـِـَک لـِـی اســتدراَج َمــن َمنََعنـِـی خیــَر مــا 
ِعنــَدُه َو لــم یشــَرْکک فــی ُحُلــوِل نِعمتـِـِه بـِـی«؛3 » و بــا مهلــت دادن بــه مــن، مــرا 
بــه بــای اســتدراج مجــازات مفرمــا هماننــد بــای اســتدراج کســی کــه خیــر و 
نیکــی در نــزد خــود را از مــن دریــغ داشــته، و حتــی تــو را در حلــول نعمتــش 

بــر مــن شــریک ندانســت«.
متــن غایــب: )َو الذیــَن َکذبـُـوا بِآیاتِنــا َسنَســتَدرُِجُهم مـِـن َحیــُث ال یَعَلُمــوَن * 
َو أُملـِـی لَُهــم إن َکیــِدی َمتِیــٌن(؛ 4 ) و کســانی کــه آیــات و نشــانه های مــا را دروغ 
انگاشــتند، بــه تدریــج و از جایــی کــه نمی داننــد آنــان را بــه مجــازات و تباهــی 
ــر  ــان دردناک ت ــا مجازاتش ــم- ت ــت می ده ــا مهل ــه آن ه ــم، و ب ــک می کنی نزدی

باشــد- زیــرا طــرح و نقشــه مــن، قــوی )و حســاب شــده( اســت.
ــه تدریــج از  ــای پله پلــه و ب ــه معن ــی: اســتدراج در لغــت ب ــات بینامتن عملی
ــه امــری نزدیــک شــدن5  ــا نســبت ب ــاال و پاییــن آمــدن و ی ــا امــری ب مکانــی ی
ــن  ــا بدی ــد از نعمــت دیگــر ت ــی بع ــد نعمت ــده اســت و در اصطــاح، تجدی آم

1. تفسیر المیزان، ج 32، ص 181.
2. شهود و شناخت، جلد 4، ص 106.

3. ترجمه و شرح صحیفه سجادیه، ص 346.
4. سوره اعراف، آیات 182 و 183.

5. تعریفات، ج، ص 20.
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وســیله، التــذاذ بــه آن نعمت هــا، ]گنــه کاران[ را از توجــه بــه پیامــد کارهایشــان 
غافــل ســازد،1 »و پندارنــد کــه مشــمول لطــف الهــی شــده اند«،2 ]خاصــه آنکــه[، 
ــه عــذاب  ــه طــور تدریجــی از رحمــت خــدا دور شــدن و ب ــی ب اســتدراج یعن
او نزدیــک گشــتن؛3 بــه طــوری کــه مشــمولین ایــن ســنت بــه تدریــج، اســتغفار 
ــاره آن  ــا یک ب ــه عــذاب می رســند و ی ــه را فرامــوش کــرده، در آخــرت ب و توب

ــد. ــع می گردن ــذاب واق ــورد ع ــیله م ــت داده، و بدین وس ــا را از دس نعمت ه
 امــام ســجاد، در ایــن فــراز بــا یــادآوری آیــات 182 و 183 ســوره اعراف، 
نســبت بــه چنیــن خطــری هشــدار داده و بــه امــت گوشــزد می کنــد کــه تجــاوز 
ــاب بســیار خطرناکــی دارد کــه  ــن احــکام الهــی، بازت ــده گرفت از حــدود و نادی
بایــد مــورد توجــه خــاص انســان باشــد و بــه همــه گنــه کاران هشــدار می دهــد 
ــف و  ــا ضع ــود، و ی ــتی خ ــی و درس ــر پاک ــل ب ــی را دلی ــر اله ــر کیف ــه تأخی ک
ناتوانــی پــروردگار نگیرنــد، و نــاز و نعمت هایــی را کــه در آن غرق انــد، نشــانه 
ــه  ــه ب ــی ک ــا و نعمت های ــن پیروزی ه ــا ای ــد؛ چه بس ــدا ندانن ــه خ ــان ب تقربش
ــد  ــرا خداون ــروردگار باشــد؛ زی آن هــا می رســد، مقدمــه مجــازات اســتدراجی پ
ــای  ــه دره ــد؛ بلک ــازات نمی کن ــار مج ــوراً گرفت ــنت، ف ــک س ــق ی ــان را طب آن
ــان گام  ــیر طغی ــتر در مس ــه بیش ــر چ ــاید، ه ــان می گش ــه روی ش ــت را ب نعم
ــا  ــد؛ ام ــت می ده ــا مهل ــه آن ه ــد و ب ــتر می کن ــود را بیش ــت خ ــد، نعم بردارن
ــم  ــان را در ه ــار زندگانی ش ــرد و طوم ــا می گی ــز را از آن ه ــرانجام همه چی س
ــرای نشــان  ــه مجــازات بســیار ســخت تر اســت. امــام، ب می پیچــد و این گون
ــا  ــته و ب ــل جس ــی توس ــه قرآن ــه آی ــی، ب ــتدراج اله ــوع اس ــت موض دادن اهمی
اندکــی تغییــر در ســاختار واژگاِن متــن غایــب، همــان مضمــون قرآنــی را اراده 

ــوازی ایجــاد شــده اســت. ــی مت ــوع نف ــی از ن ــذا بینامتن ــد؛ ل نموده ان
4-6- گمان باطل نیکوکارنمایان

متــن حاضــر: »َو ال تُهلِْکنـِـی بِمــا أســَدیتُُه إلیــَک، َو ال تَجبَْهنـِـی بِمــا َجبَْهــَت 

1. تفسیر المیزان، ج 16، ص 251.
2. تفسیر صافی، ج 2، ص 256.

3. تعریفات، جلد 1، ص20.
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ــت  ــیله آنچــه در درگاه ــه وس ــلٌم«؛1 » و ب ــَک ُمَس ــی ل ــَک، َفإن َ ــَن ل ِــِه الُمعانِِدی ب
ــه دســت  ــا خشــنودیت را ب ــا آن ه ــته ام ب ــه پنداش ــی ک ــرده ام- اعمال ــی ک نیکوی
آورده ام در حالــی کــه همــان اعمــال موجــب هــاک و تباهــی مــن شــده- هاکم 
مکــن و بــا مــن هماننــد معانــدان و منافقــان رفتــار منمــا؛ زیــرا مــن تســلیم تــو 

هســتم«.
ــَن َضــل َســعیُُهم  ــم بِالخَســِریَن أعمــاالً، الذی ــل َهــل أُنَبئُُک ــن غایــب: )ُق مت
فــی الحیــاة الدنیــا َو ُهــم یَحَســبُوَن أنُهــم یُحِســنوَن ُصنعــًا2(؛ ) بگــو: آیــا شــما را 
از زیانکارتریــن مــردم آگاه ســازم؟ آنــان کــه سعی شــان در زندگانــی دنیــا- بــر 
ــد کــه  ــا ایــن حــال می پندارن ــاه گشــته، ب ــر کردارهــای نیکــو نمــا- گــم و تب اث

ــد(. ــام می دهن ــو انج کار نیک
عملیــات بینامتنــی: مســلمًا اطاعت هــا گاه موجــب غــرور، یــا عامــل خاطــر 
جمــع شــدن و غفلــت انســان می گــردد؛ گاه انســان کار خافــی مرتکــب 
ــام داده اســت.  ــی انج ــد کار خــوب و مهم ــر می کن ــه فک ــی ک ــود در حال می ش
در واقــع جهــل مرکــب نســبت بــه دیــن و ناتوانــی از فهــم صحیــح آن اســت کــه 
موجــب پیدایــش چنیــن پندارهــای باطلــی می شــود کــه خــود از بدتریــن نــوع 
زشتی هاســت. ایــن نکتــه ای اســت کــه از نــگاه تیزبیــن امــام ســجاد پوشــیده 
نمانــده و ایشــان در ایــن فــراز بــه درگاه الهــی توســل جســته، عرضــه مــی دارد 
ــت،  ــق و نیکوس ــرد در راه ح ــان می ک ــه گم ــی ک ــطه اعمال ــه واس ــه او را ب ک

هــاک ننمایــد.
ــات 103 و  ــون آی ــراز، مضم ــن ف ــم در ای ــن مفاهی ــان ای ــا بی ــام ب  ام
104 ســوره کهــف را در قالــب بینامتنــی از نــوع نفــی متــوازی برایمــان تداعــی 
ــی  ــا اندک ــردازد. ب ــردم می پ ــن م ــی زیان کارتری ــه معرف ــه ب ــی ک ــد؛ آیات می کن
ــتباه  ــکار اش ــن اف ــرا از ای ــوم و مب ــود معص ــه خ ــام ک ــم ام ــل در می یابی تأم
می باشــد بــا تبییــن ایــن مطالــب درصــدد آن اســت کــه مــردم را هوشــیار و آگاه 
نمایــد تــا بیــش از پیــش مراقــب کــردار و رفتــار خویــش باشــند کــه مبــادا بــه 

1. ترجمه و شرح صحیفه سجادیه، ص 351.
2. سوره كهف، آیات 103 و 104.
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ــرب خداســت  ــرای ُق ــح و ب ــد صحی ــه تصــور می کنن ــی ک وســیله انجــام اعمال
هــاک شــوند، و کوشــش خــود را در اثــر گمان هــای تندروانــه و نادرســت تبــاه 
ســازند؛ زیــرا کســانی کــه مرتکــب گناهــی می شــوند؛ امــا می داننــد گنه کارنــد، 
ــه و  ــه ســراغ توب ــران آن ب ــرای جب ــد و ب ــه خــود می آین ــه ب بســیار می شــود ک
ــادت، اعمــال سوئشــان  ــان کــه گناهشــان را عب ــا آن ــد؛ ام ــح می رون اعمــال صال
ــران  ــدد جب ــا درص ــه تنه ــد، ن ــتی ها می پندارن ــا را درس ــات و کژی ه را صالح
نخواهنــد بــود کــه بــا شــدت هــر چــه تمام تــر، بــه کار خــود ادامــه می دهنــد، 
ــد. 3 ــه کار می گیرن ــیر ب ــن مس ــود را، در ای ــود خ ــرمایه های وج ــام س ــی تم حت

4-7- آرزوهای طوالنی و قساوت قلب
ــِدَک  ِ ــَم َفوائ ــا، َو َقدی ــَک بِأواِخره ِ ــَل مِنَن ِ ــی أََوائ ِ ــَفْع ل ــر: »َو اش ــن حاض مت
ــت  ــل نعمت های ــی«؛4 » و اوای ِ ــُه َقلب ــو َمع ــداً یَقُس ــی َم ِ ــُدْد ل ــا، َو ال تم بَِحوادثَِه
ــودهای  ــروی( و س ــای اخ ــا )نعمت ه ــر آن ه ــا اواخ ــوی( را ب ــای دنی )نعمت ه
دیرینــه ات )آنچــه تاکنــون عطــا فرمــوده ای( را بــا تازه هــای آن هــا )آنچــه پــس از 
ایــن می بخشــی( بــرای مــن تــوأم و جفــت گــردان، و چنــدان مــرا مهلــت مــده 

ــم ســخت گــردد«. ــا آن دل ــی و دراز مکــن کــه ب و عمــرم را طوالن
ــِة فلیَمــُدْد لــُه الرحمــُن َمــداً َحتــی  متــن غایــب: )ُقــل َمــن کاَن فــی الضال
ــه در  ــانی ک ــو: کس ــاعَة(؛5 ) بگ ــا الس ــذاَب َو إم ــا الَع ــُدوَن إم ــا یُوَع إذا َرأَوا َم
ــان را  ــان آن ــد- خــدای مهرب ــار می نماین ــرع رفت ــتور ش گمراهی اند-خــاف دس
مهلــت و ادامــه نعمــت می دهــد تــا هنگامــی کــه وعــده الهــی را بــا چشــم خــود 
ببیننــد: و آن یــا عــذاب و گرفتــاری در دنیــا یــا فــرا رســیدن ســختی روز قیامــت 
ــم[6؛ پــس مــدت عمــر )و خوشــی  ــُد َفَقَســْت ُقُلوبُُه ــِم الَم اســت؛ ]َفطــاَل َعلیهِ

ــد(. ــی شــد و دل هایشــان ســخت گردی ــر آن هــا طوالن زندگــی( ب
حجاب هــای  طوالنــی،  خواســته های  و  آرزوهــا  بینامتنــی:  عملیــات 

3. تفسیر نمونه، ج 12، ص 608.
4. ترجمه و شرح صحیفه سجادیه، ص 353.

5. سوره مریم، آیه 75.
6. سوره حدید، آیه16.
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ــق  ــه از خال ــه ن ــه طــوری ک ــب انســان را می پوشــاند؛ ب ــه قل تاریکــی اســت ک
خــود یــاد می کنــد، نــه جهــان پــس از مــرگ را، و نــه بــرای آســایش ابــدی و 
ــا دســت  ــی دنی ــات فان ــرای حی ــا ب ــد؛ بلکــه تنه ــاش می کن ــات جــاودان ت حی
ــت  ــرای رحم ــی ب ــان، جای ــا در دل انس ــه تنه ــری ن ــن ام ــد1، چنی ــا می زن و پ
ــه  ــته، ب ــاز داش ــعادت ب ــودن راه س ــه او را از پیم ــذارد؛ بلک ــی نمی گ ــی باق اله
ــا  ورطــه قســاوت قلــب و هاکــت می کشــاند. امــام ســجاد در ایــن فــراز ب
نگاهــی مدبرانــه، از خداونــد متعــال فزونــی نعمــت و طــول عمــر را بــه گونــه ای 
می طلبــد کــه مایــه ســختی دل و ناراحتــی جــان نگــردد؛ زیــرا هــر آنچــه کــه از 
خداونــد متعــال درخواســت می کنیــم بایــد آن چنــان حکیمانــه باشــد کــه پیشــینه 
و پیامدهــای آن نیــز بــه صــاح مــا باشــد و بــه همیــن دلیــل می بایســت هنــگام 
درخواســت از خــدا، بــه صاحدیــد حضــرت حــق نیــز توجــه نمــوده، مصالــح 
ــا الهــام از  ــه ایــن موضــوع و ب ــا عنایــت ب خــود را درخواســت نماییــم. امــام ب
آیــات 75 ســوره مریــم و 16 ســوره حدیــد، بــه عاقبــت و سرنوشــت گروهــی 
اشــاره می کنــد کــه در اثــر عمــر دراز و فریفتگــی بــه َزرق و بــرق دنیــا، دچــار 
 قســاوت قلــب گردیــده، بــه عــذاب الهــی گرفتــار آمدنــد. از آنجــا کــه امــام
ــار نمــوده،  ــی را اختی ــا و مفهــوم قرآن ــر در ســاختار، همــان معن ــا اندکــی تغیی ب

بینامتنــی شــکل گرفتــه از نــوع نفــی متــوازی اســت.
4-8- ِاضالل الهی

ــاِهیًا  ِــی َس ِــی َغمَرت ــًا، َو ال ف ـِـی عامِه ِــی ُطغیان ـِـی ف ــن حاضــر: »َو ال تََذْرن مت
َحتــی ِحیــٍن«؛2 » و مــرا تــا مــدت و پــاره ای از زمــان ]هنــگام مــرگ[، در طغیــان 

ــذار«. ــر وا مگ ــل و بی خب ــی ام غاف ــرداب نادان ــرگردان و در گ ــی ام، س و سرکش
ــم  ــی ُطغیانِه ِ ــم ف ــُه َو یََذُرُه ــادِی ل ــا ه ــِل اهللُ َف ِ ــن یُضل ــب: )َم ــن غای مت
یَعَمُهــوَن؛(3 ) هــر کــس را خداونــد - بــه جــرم اعمــال زشــتش- گمــراه ســازد، 
هیــچ هدایت کننــده ای نــدارد، و آن هــا را در طغیــان و سرکشی شــان رهــا 

1. قلب سلیم، ج1، ص 341.
2. ترجمه و شرح صحیفه سجادیه، ص 355.

3. سوره اعراف، آیه186.
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می ســازد، تــا ســرگردان شــوند. ]َفَذْرُهــم فـِـی َغمَرتِهــم َحتــی ِحیــٍن[؛1 آن هــا را 
ــذار(. ــان واگ ــرداب نادانی ش ــرگ[ در گ ــگام م ــی ]هن ــا مدت ت

عملیــات بینامتنــی: انســان از لحظــه تولــد تــا هنــگام مــرگ در بیــن خط های 
بی نهایتــی قــرار دارد کــه صــراط مســتقیم در بیــن آن هــا تنهــا یکــی اســت و بقیــه 
بیراهــه و خطــا بــوده، هرگــز مــا را بــه مقصــد صحیــح نمی رســاند؛ بدین جهــت 
ــدا کــردن صــراط مســتقیم و راه هدایــت کاری بــس دشــوار اســت2 و تنهــا،  پی
کســی می توانــد هدایت گــر باشــد کــه همــه ابعــاد وجــودی انســان را شــناخته 
ــت جــز از  ــه هدای ــن روســت ک ــد، از ای ــم باش ــت وجــودی او عال ــه حرک و ب
ــن  ــام ســجاد در ای خــدای متعــال از کســی ســاخته نیســت؛ بدین جهــت ام
ــون جلــب  ــات 186 ســوره اعــراف و 54 ســوره مؤمن ــه آی ــان را ب ــراز توجه م ف
ــد، و عرضــه  ــروردگار می دان ــب پ ــا از جان ــت را تنه ــه هدای ــی ک ــد؛ آیات می کن
مــی دارد کــه تــا هنــگام مــرگ مــرا در طغیــان، ســرگردان و در گــرداب نادانــی، 
غافــل و بی خبــر وا مگــذار؛ زیــرا بــه خوبــی می دانــد هــر کــس را خــدا هدایــت 
کنــد او هدایــت شــده اســت و دیگــر هیچ کــس نمی توانــد او را گمــراه کنــد و 
هــر کــس را خــدا گمــراه کنــد، هرگــز بــرای او یــاور و راهنمایــی نخواهــد بــود.
 امــام بــرای گوشــزد کــردن ایــن مســأله بــه پیروانــش، از محتــوا و مضمــون 
قرآنــی مــدد جســته و درصــدد تفهیــم ایــن نکتــه اســت کــه اگــر انســان پــس از 
هدایــت و اتمــام حجــت از طــرف خــدا، نافرمانــی ورزد و از حکــم عقــل ســر 
پیچــد، مســتحق خــذالن گشــته، خداونــد او را بــه خــود وا می گــذارد کــه در ایــن 
هنــگام او را یــار و مــددکاری نخواهــد بــود و بــه هــر بدبختــی و ضالــت دچــار 
خواهــد شــد؛ زیــرا همــه مــردم؛ چــه گمراهشــان و چــه در راهشــان، هدایــت 
ابتدایــی دارنــد، و آن کســی کــه خــدا می خواهــد گمراهــش کنــد کســی اســت 
ــود، و  ــم نمی ش ــیمان ه ــوده و پش ــت را پیم ــت و معصی ــه خــودش راه ضال ک
آن کــس کــه خــدا هدایتــش کــرده کســی اســت کــه هدایــت فطــری خــود را از 
دســت نــداده و بــر آن اســاس مشــی می کنــد یــا همــواره در طاعــت اســت و یــا 

1. سوره مؤمنون، آیه 54.
2. شهود و شناخت، ج4، ص 90.
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اگــر گناهــی از وی ســر می زنــد، توبــه نمــوده، از راه گنــاه بــه صــراط مســتقیم 
ــن حاضــر،  ــام در مت ــر نیســت برمی گــردد.1 ام ــه تبدیل پذی و ســنت الهــی اش ک
الفــاظ متــن غایــب را بــا اندکــی تغییــر در ســاختار، در همــان معنــا و مضمــون 

قرآنــی بــه کار برده انــد؛ لــذا شــکل بینامتنــی، از نــوع نفــی متــوازی اســت.
4-9- زبان ِصدق و نام نیک

متــن حاضــر: »َو انــَزِع الغِــل مـِـن َصــدری لِلُمؤمِنِیــَن، َو اعِطــْف بِقلبـِـی َعلــی 
الخاِشــعیَن، َو ُکــْن لـِـی کمــا تَکــوُن لِلصالِحیــَن، َو َحلنــی ِحلیــَة المتقیــَن، َو اجَعــْل 
لــی لِســاَن ِصــدٍق فــی الَغابِریــَن، َو ذِکــراً نامِیــًا فــی اآلِخریــَن«؛2 » کینــه داشــتن 
بــرای اهــل ایمــان را از دلــم بــر کــن، و دلــم را بــا فروتنــان مهربــان گــردان و بــا 
مــن چنــان بــاش کــه بــا شایســتگان می باشــی، و بــه زیــور پرهیزکارانــم بیــارای، 
 و بــرای مــن ذکــر خیــری در آینــدگان و آوازه روز افزونــی در پســینیان قــرار ده«.
متــن غایــب: )َرب َهــْب لــی ُحکمــًا َو أَلِحْقنـِـی بِالصالِحیــَن، َو اجَعــْل لــی لســاَن 
ِصــدٍق فــی اآلِخریــَن(؛3 ) پــروردگارا! مــرا حکمتــی عطــا کــن و مــرا بــه نیــکان 
ــر  ــان صــدق )و ذک ــده، زب ــای آین ــان امت ه ــن در می ــرای م ــردان و ب ملحــق گ

خیــری( قــرار ده!(
ــان را  ــه انس ــی ک ــن بیماری های ــی از خطرناک تری ــی: یک ــات بینامتن عملی
وادار بــه طغیــان و گنــاه می کنــد، کینــه و عــداوت قلبــی اســت؛ بــر ایــن اســاس 
ــه و  ــه کین ــی دارد ک ــه م ــدا عرض ــه درگاه خ ــراز ب ــن ف ــجاد در ای ــام س ام
دشــمنی را از قلبــم بــر کــن و قلبــم را بــه ســوی خاشــعان و صالحــان متمایــل 
گــردان؛ یعنــی گذشــته از این کــه کینــه و بدخواهــی از دلــم کنــده شــود، شــیوه 
زندگــی پرهیــزکاران را پســندیده، از آنــان پیــروی نمایــم، ســپس امــام بــا اقتبــاس 
ــن  ــه م ــه ب ــد ک ــت می کن ــد درخواس ــعراء، از خداون ــوره ش ــات 83 و 84 س آی
ذکــر خیــر و نــام نیــک در بیــن آینــدگان عطــا فرمــا؛ »بــی شــک ایــن امــر، آثــار 
ــوی[  ــه افتخــاری اســت ]معن ــرد و جامعــه دارد: نخســت این ک ــرای ف ــادی ب زی

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج12، ص 48.
2. ترجمه و شرح صحیفه سجادیه، ص 356.

3. سوره شعراء، آیات 83 و 84.
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کــه باعــث مانــدگاری انســان می شــود و انســان بــه دوام هســتی باقــی می مانــد، 
ــیم  ــت تقس ــل نخس ــان نس ــادی در هم ــای م ــوال و ثروت ه ــه ام ــی ک در حال
ــورد  ــک در م ــاد نی ــر و ی ــر خی ــه ذک ــر این ک ــی رود؛ دیگ ــان م ــود و از می می ش
انبیــا و اولیــای الهــی، ســبب فرســتادن درود، و در افــراد عــادی، موجــب طلــب 
آمــرزش بنــدگان خــدا می شــود؛ ســوم این کــه موجــب می شــود مــردم از آن هــا 
تأثیــر نیکــو بگیرنــد و بــه آنــان اقتــدا کننــد و ارزش هــا در جامعــه زنــده شــود 
و ضــد ارزش هــا در جامعــه بمیــرد و بــه مقتضــای روایــت معــروف »َمــن َســَن 
ــْن َعِمــَل بِهــا« » هــر کــس، ســنت حســنه ای  ــُل أَجــِر َم َــُه مِث ُســنًَة َحَســنًَة کان ل
ــد  ــه آن عمــل می کنن ــه ب ــاداش کســانی ک ــواب و پ ــد ث از خــود بگــذارد همانن
ــه بخشــی  ــا اســتناد ب ــرای او ثبــت می شــود«.1 امــام، اهمیــت ایــن مســأله را ب ب
ــد، به طــوری کــه  ــه شــکل نفــی جزئــی، در کام خــود آورده ان ــی ب ــه قرآن از آی
متــن حاضــر در ادامــه متــن غایــب بــوده و از نظــر معنــا و مفهــوم نیــز در همــان 

ــد. ــتا می باش راس
4-10- ُتبلی السراِئر

ــک  ــی کل َش ــرائُِر، َو أزِْل َعن ــی الس ــوَم تُبل ــی ی ــر: »َو ال تُهلِْکن ــن حاض مت
ــه  ــٍة«؛2 » و در روزی ک ــن ُکل َرحم ــًا مِ ــق َطریق ــی الَح ــی ف ــْل ل ــبَهٍة َو اجَع َو ُش
پنهانی هــا )اعمــال نیــک و بــد( آشــکار می گــردد عذابــم مکــن، و هــر شــک و 
دو دلــی و آنچــه بــه حــق می نمایــد، را از مــن دور و راه حــق را بــه مــن نشــان 

بــده«.
متــن غایــب: ) یـَـوَم تُبَلــی الســرائُِر(؛3 ) در آن روز کــه رازهــا ]همگــی[ فــاش 

. شود(
عملیــات بینامتنــی: اعمــال و رفتــار هــر انســانی ظاهــر و باطنــی دارد؛ 
ــه صــورت  ــع می شــود، خــواه ب ــا واق ــم دنی ــه در عال ظاهــرش همــان اســت ک
ــه صــورت اعمــال نیــک، باطــن و حقیقــت آن هــم  ــا ب اعمــال زشــت باشــد ی

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص60.
2. ترجمه و شرح صحیفه سجادیه، ص357.

3. سوره طارق، آیات 9 و 10.
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ــار  ــق و کن ــرا آن روز، روز کشــِف حقای ــم آخــرت آشــکار می گــردد؛ زی در عال
رفتــن پرده هاســت. امــام ســجاد نیــز در ایــن فــراز، بــا اقتبــاس آیــه 9 ســوره 
ــد؛ »ســرائر،  ــی الســرائُِر« می خوان ــوَم تُبل ــا صفــت »ی طــارق، روز رســتاخیز را ب
جمــع »ســریرة« بــه معنــای پنهانی هاســت؛ یعنــی: نیــات، مقاصــد قلبــی و عقایــد 
باطنــی مــردم آشــکار می گــردد و کــردار و رفتــار هــر کــس معلــوم خواهــد شــد 
کــه بــرای رضــای خــدا بــوده یــا بــه پیــروی از هــوی یــا بــه ریــا، و نیــز روشــن 
ــوده و چــه کســی خواهــان  ــر و صــاح ب ــب خی می گــردد کــه چــه کســی طال
ــدکاران  ــد و ب ــدان دارن ــان و خن ــاری درخش ــکان ُرخس ــرا نی ــاد؛ زی ــر و فس ش
قیافــه ای تیــره، غبارآلــود و گریــان1«. از ایــن روســت کــه امــام از خداونــد تقاضــا 
ــد را از  ــه شــک و تردی ــد و هرگون ــر او بنمایان ــد راه حــق و حقیقــت را ب می کن
او دور ســازد. هــدف ایشــان از چنیــن تعبیــری در مــورد قیامــت، آن اســت کــه 
بــا اســتفاده از کام قــرآن مــا را نســبت بــه آن روز بــزرگ و واقــع شــدنی آگاه 
نمــوده و بیاموزنــد کــه مراقــب اعمــال و نیــات خــود باشــیم؛ زیــرا هــر آنچــه 
ــم، در روز جــزا، آشــکار خواهــد شــد؛ اعــم از  ــا پنهــان کنی ــن دنی را کــه در ای
ایمــان، کفــر و نفــاق، یــا نیــت خیــر و شــر. چنان کــه از معــاذ بــن جبــل روایــت 
ــه خــدای  ــه گفــت: از رســول خــدا پرســیدم: »منظــور از ســرائر ک شــده ک
تعالــی بنــدگان خــود را بــا آن ابتــا می کنــد، چیســت؟« فرمــود: »ســرائر شــما، 
همــان اعمــال شماســت از نمــاز، روزه، زکات، وضــو و هــر واجــب دیگــر؛ زیــرا 
ــد: نمــاز  ــر انســان بخواهــد می گوی ــان اســت، اگ همــه اعمــال در حقیقــت پنه
خوانــده ام، وضــو گرفتــه ام در حالــی کــه نمــاز نخوانــده و وضــو نگرفتــه، و ایــن 

اســت تفســیر یــوم تبلــی الســرائر2«.
 امــام ســجاد، بــه منظــور تأثیرگــذاری بیشــتر کامــش، عینــًا آیــه قرآنــی 
را در همــان معنــا و مفهــوم در کامــش جــای داده؛ لــذا بینامتنــی شــکل گرفتــه 

از نــوع نفــی جزئــی ]اجتــرار[ اســت.

1. تفسیر نوین، ص 134.
2. مجمع البیان، ج10، ص472.
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نتیجه 
ــه  ــام ســجاد از دریچــه نظری ــه ام ــای عرف ــرآن و دع ــاط ق  بررســی ارتب

ــه: ــی، نشــان داد ک بینامتن
ــم  ــرآن کری ــی ق ــی و عین ــی عمل ــواره تجل ــت، هم ــات کام اهل بی 1. ادبی
می باشــد، و امــام ســجاد نیــز بــه عنــوان پیشــوای مســلمانان، بــه قــرآن کریــم 
ــل  ــن و روان اه ــنی بخش ذه ــام و روش ــن اس ــن مبی ــاس دی ــأ و اس ــه منش ک

ــته اند. ــژه ای داش ــت وی ــت، عنای ــت اس حقیق
ــاختار و  ــون، س ــه لحــاظ مضم ــق ب ــه ای عمی ــدی ناگسســتنی و رابط 2. پیون

ــم وجــود دارد. ــرآن کری ــه و ق ــای عرف ــن دع ــه بی درون مای
3. امــام ســجاد، مفاهیــم و محتــوای دعــای عرفــه را بــه طــور آگاهانــه، بــا 

اســتناد مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه آیــات قــرآن کریــم بیــان نموده انــد.
4. بینامتنــی از نــوع نفــی متــوازی، دارای باالتریــن بســامد بــوده و نفــی جزئی 
از بســامد کمتــری نســبت بــه آن برخــوردار اســت، ضمــن این کــه نفــی کلــی در 

ایــن دعــا مشــاهده نمی شــود.
ــه شــکل  ــرآن ب ــات ق ــام ســجاد از آی ــراوان ام ــل اســتفاده ف ــا دلی 5. گوی
ــتر در  ــذاری بیش ــه، اثرگ ــه اندیش ــی ب ــوازی، قوام بخش ــی مت ــی و نف ــی جزئ نف

ــد. ــش می باش ــار خوی ــه گفت ــی ب ــندیت بخش ــب، و س مخاط
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بهره های دانش تخریج در اعتبارسنجی احادیث
»با تطبیق بر روایات امام سجاد«

عباس محمودی1
چکیده

ــف، متحمــل آســیب های متعــددی شــده  ــث در دوره هــای مختل  حدی
اســت. بــه همیــن دلیــل، اعتبارســنجی روایــات ضــرورت دارد. تخریــج، 
قالــب و ابــزاری بــرای اعتبارســنجی اســت کــه بــا منبــع، ســند، متــن، 
ــته  ــج، در گذش ــت. تخری ــط اس ــث مرتب ــوای حدی ــوع و محت موض
ــال  ــا در ح ــود؛ ام ــث ب ــا قواعدالحدی ــث ی ــاخه ای از درایه الحدی ش
ــث  ــوم حدی ــم عل ــاخه های مه ــتقل و یکــی از ش ــی مس ــر، دانش حاض
محســوب می شــود. کارآیــی تخریــج، عــالوه بــر شناســایی آســیب های 
حدیــث، کمــک بــه رفــع آن هــا و اعتباریابــی روایــات بــوده کــه در 

ــود. ــث منجــر می ش ــاع از حدی ــه دف ــت ب نهای
ــج  ــش تخری ــای دان ــل بهره ه ــی و تحلی ــته، بررس ــن نگاش ــدف از ای ه
 ــجاد ــام س ــات ام ــر روای ــق ب ــا تطبی ــث، ب ــنجی حدی در اعتبارس
ــج در  ــار تخری ــن آث ــر تبیی ــالوه ب ــش، ع ــن پژوه ــده ای ــت. فای اس
ــان  ــش در می ــن دان ــم ای ــگاه مه ــت جای ــات، تثبی ــار ســنجی روای اعتب
دانش هــای حدیثــی اســت. نــوآوری ایــن تحقیــق، ارائــه روشــی جدیــد 
در آسیب شناســی و اعتباریابــی احادیــث بــا تطبیــق بــر روایــات 
امــام ســجاد بــوده کــه بــه کمــک آن می تــوان منظومــه جامــع 
ــر  ــی ه ــگاه واقع ــن جای ــا تعیی ــن را ب ــام زین العابدی ــخنان ام س

ــت آورد. ــه دس ــت، ب روای
ــث،  ــی حدی ــن، آسیب شناس ــام زین العابدی ــدی:  ام  واژگان کلی

ــوم حدیــث. ــج، عل ــی حدیــث، دانــش تخری اعتباریاب

1. پژوهشگر مركز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم.
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مقدمه
 ــان ــات معصوم ــرآن، روای ــس از ق ــامی پ ــکام اس ــع اح ــن منب مهم تری
اســت. در دوره هــای مختلــف، بــه دلیــل عوامــل گوناگــون، آســیب های متنــی و 
فرامتنــی متعــددی بــه روایــات ره یافــت. از طــرف دیگــر، اســتنباط و اســتدالل 
 ــب معصــوم ــرو احــراز صــدور از جان ــا در گ ــت آن ه ــات و حجی ــه روای ب
اســت، بــه همیــن جهــت، اعتبــار ســنجی روایــات ضــرورت می یابــد. ســه راه کار 
ــب  ــج، قال ــت. تخری ــن اس ــع و مت ــند، منب ــث، س ــار حدی ــنجش اعتب ــی س اصل
ــن  ــع و مت ــند، منب ــا س ــه ب ــت ک ــات اس ــنجی روای ــار س ــرای اعتب ــزاری ب و اب
ــث و  ــن حدی ــع و مت ــه منب ــت یابی ب ــج، دس ــک تخری ــه کم ــت. ب ــط اس مرتب
نقل هــای مختلــف آن امکان پذیــر می شــود. لــذا از ایــن طریــق، متن هــای 
مشــابه، موضوعــات و محتواهــای آن حدیــث بــه دســت آمــده و امــکان مطالعــه 

ــد. ــم می آی ــث فراه ــف حدی ــوت و ضع ــاط ق ــایی نق و شناس
ــی  ــج و ترســیم الگوی ــری از قواعــد تخری ــا بهره گی ــن نگاشــته، توانســته ب ای
نــو، عــاوه بــر اعتباریابــی روایــات، آســیب های احتمالــی موجــود در احادیــث 
 را شناســایی کنــد. در ایــن تحقیــق، قواعــد تخریــج بــر روایــات امــام ســجاد
تطبیــق داده شــده و نمونه هایــی از روایــات آن حضــرت بــا شــیوه ای جامــع 
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت. در صورتــی کــه ایــن روش در همــه روایــات 
امــام اجــرا شــود، می تــوان دامنــه اعتبــار روایــات آن حضــرت را تکمیــل کــرد 
و از ایــن راه، منظومــه ســخنان امــام ســجاد را بــا تعییــن جایــگاه واقعــی هــر 
روایــت، بــه دســت آورد. فایــده ایــن پژوهــش، عــاوه بــر تبییــن آثــار تخریج در 
اعتبــار ســنجی روایــات، تثبیــت جایــگاه مهــم ایــن دانــش در میــان دانش هــای 
حدیثــی اســت. تاکنــون پژوهشــی مســتقل در ایــن راســتا انجــام نگرفتــه اســت، 
لــذا تحقیــق حاضــر کاری نــو و مســتقل در ارائــه روشــی جدید در آسیب شناســی 
ــر روایــات امــام زین العابدیــن اســت.  ــا تطبیــق ب ــی احادیــث ب ــار یاب و اعتب
ــم  ــث تنظی ــی احادی ــی و آسیب شناس ــار یاب ــش اعتب ــش، در دو بخ ــن پژوه ای

گردیــده اســت.
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الف( اعتبار یابی حدیث
1� بررسی انتساب حدیث، به معصوم

معنــای حدیــث در شــیعه، عبــارت اســت از حکایــِت قــول، فعــل و تقریــر 
معصــوم.1 لــذا معصــوم بــودن، در تعریــف حدیــث شــیعه موضوعیــت دارد، 
ــر عجــاج  ــد. دکت ــه معصــوم نمی دانن ــص ب ــنت، آن را مخت ــل س ــب اه ــا غال ام
می گویــد: »حدیــث اختصــاص بــه پیامبــر� نداشــته و قــول صحابــه و تابعــی 
ــی اهل ســنت  ــای روای ــت، در کتاب ه ــن جه ــه همی ــز شــامل می شــود.«2 ب را نی
ــی  ــا حت ــه و ی ــه صحاب ــر نمی رســد و ب ــه پیامب ــا ب ــات آن ه بســیاری از روای
ــی از حســن بصــری  ــب فراوان ــه مطال ــوان نمون ــه عن ــود، ب ــم می ش ــان خت تابع
بــه عنــوان حدیــث نقــل شــده اســت.3 امــا شــیعه، هــر کام یــا فعلــی کــه بــه 
معصــوم منتســب نشــود را بــرای دیگــران حجــت نمی دانــد و لــذا در کتاب هــای 
حدیثــی، از غیــر معصــوم کمتــر نقــل شــده اســت. ابــن قولویــه، در ایــن رابطــه 

می گویــد: 
ــن  ــن م ــوات اهلل علیهم أجمعی ــة صل ــن الئم ــه ع ــه و جمعت ــی أخرجت حت
أحادیثهــم و لــم أخــرج فیــه حدیثــا روی عــن غیرهــم إذا کان فیمــا روینــا 

عنهــم مــن حدیثهــم کفایــة عــن حدیــث غیرهــم.4
گاهــی مطلبــی در کتابــی بــدون انتســاب بــه معصــوم آمــده اســت امــا بــا 
ــن موجــود  ــه مت ــود ک ــن روشــن می ش ــج آن مت ــر و تخری ــون دیگ ــه مت مراجع
ــی را  ــام رضــا5 روایت ــه ام ــه، صحیف ــوان نمون ــه عن ــوده اســت. ب ــث ب حدی
ِــی  ثَن ــاَل َحدَّ ــنَادِهِ َق ــرده اســت: »َو بِإِْس ــل ک ــن نق ــا چنی ــار الرض ــون أخب از عی
مَّانـَـَة-  ِ بـْـُن َعبَّــاٍس إَِذا أَکَل الرُّ أَبـِـی َعــْن َعلـِـی بـْـِن الُْحَســیِن َقــاَل: کاَن َعبـْـُداهللَّ
ــة.« در  ــِب الَْجنَّ ــْن َح ــٌة مِ ــٍة َحبَّ ــی کّل ُرمَّانَ ِ ــوُل- ف ــٌد َو یُق ــا أََح ــَرکُه فیه اَل یْش

1. الوجیزه فی علم الدرایه، ص 2؛ مقباس الهدایه، ج 1، ص 57.
2. اصول الحدیث، علومه و مصطلحه، ص  19و 27.

3. مجموعــه مباحــث رجالــی اســتاد ســید جــواد شــبیری، )نســخه دســت نویــس موجــود در كتابخانــه مركــز 
ــارات. ــناد كامل الزی ــث(، ج 3، اس ــی حدی تخصص

4. كامل الزیارات، ص 4.
5. صحیفة اإلمام الرضا، ص 79، ح 173.
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ِــی کّل  ــه »ف ــاس منتســب شــده اســت و جمل ــن عب ــه إب ــت، عمــل ب ــن روای ای
ــدی  ــوات راون ــاس اســت. الدع ــن عب ــول اب ــة.« ق ــِب الَْجنَّ ــْن َح ــٌة مِ ــٍة َحبَّ ُرمَّانَ
ــا تخریــج ایــن حدیــث در منبــع اصلــی  نیــز هیمــن گونــه آورده اســت.1 امــا ب
ــبت  ــدا نس ــول خ ــه رس ــل را ب ــن عم ــاس ای ــن عب ــه اب ــود ک ــن می ش روش
داده و عبــارت »فـِـی کّل ُرمَّانـَـٍة َحبَّــٌة مـِـْن َحــِب الَْجنَّــة.«، قــول پیامبــر، اســت. 
ســند عیــون أخبــار الرضــا بدین�گونــه اســت. »َو بَِهــَذا اإْلِْســنَادِ َعــْن َعلـِـی بـْـِن 
ـِـٍب إِنَّ  ـِـی َطال ِــی بْــِن أَب ِ الُْحَســیُن بْــُن َعل ــِد اهللَّ ــاَل أَبُوَعبْ ــاَل َق الُْحَســیِن َق
مَّــاَن لـَـْم یْشــِرک  ِ ص کاَن إَِذا أَکَل الرُّ ِ بـْـَن َعبَّــاٍس کاَن یُقــوُل إِنَّ َرُســوَل اهللَّ َعبـْـَداهللَّ

ــِة.2 ــاِت الَْجنَّ ــٌة مِــْن َحبَّ ــوُل فـِـی کّل ُرمَّانَــٍة َحبَّ أََحــداً فیهــا َو یُق
ــا توجــه بــه ســند صحیفــه امــام رضــا و الدعــوات راونــدی،  بنابرایــن، ب
ایــن عمــل توســط ابــن عبــاس انجــام گرفتــه امــا بــر اســاس نقــل عیــون أخبــار 
ــٌة  ــٍة َحبَّ ِــی کّل ُرمَّانَ ــه »ف ــن عمــل را انجــام داده و جمل ــر ای الرضــا، پیامب

ــت.3 ــر اس ــخن پیامب ــة.«، س ــِب الَْجنَّ ــْن َح مِ

2� شناسایی تقیید روایت
بســیاری از راه هــای رفــع تعــارض احادیــث و همچنیــن روش هــای جمــع، 
وابســته بــه تخریــج اســت. بــه عنــوان نمونــه، شــیخ طوســی حمــل مطلــق بــر 
مقیــد4 و مجمــل بــر مفصــل5، را از جملــه راه هــای جمــع روایــات دانســته اســت. 
گاهــی معصــوم عملــی انجــام داده و یــا مطلبــی فرمــوده امــا انجــام آن عمــل 
را مقیـّـد کــرده اســت. عــدم توجــه بــه آن قیــد باعــث می شــود گاهــی برداشــت 

1. الدعوات، ص 157، ح 4.
2. عیون أخبار الرض، ج 2، ص 43، ح 151.

ــام  ــرا ام ــت زی ــّت اس ــا حج ــرای م ــب ب ــن مطل ــم ای ــام رضاه ــه ام ــند صحیف ــه س ــه ب ــا توج ــه ب 3. البت
 آن را نقــل كــرده و تقریــر معصــوم بــرای مــا حّجــت اســت امــا بحــث ایــن اســت كــه آیــا پیامبرســجاد
هــم چنیــن ســخنی فرمــوده اســت یــا نــه؟ كــه بــا ســند صحیفــه ثابــت نمی شــود ولــی بــا ســند عیــون، ایــن 

انتســاب ثابــت اســت.
4. االستبصار، ج 1، ص 199 و 268؛ ج 3، ص 31 و 49؛ ج 4، ص 275.

5. االستبصار، ج 4، ص 115 و 44؛ ج 3، ص 33 و 287.
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نادرســت و یــا گســترده تر از محــدوده مشــخص شــده توســط امــام شــود. امــا 
تخریــج همــه روایــات آن موضــوع، گســتره کام امــام را مشــخص می ســازد. بــه 
ٌة مـِـْن أَْصَحابِنـَـا  عنــوان نمونــه، در الکافــی، روایتــی بدین�گونــه آمــده اســت. »ِعــدَّ
ــَة َعــْن  ــاَن بْــِن ِعیَســی َعــْن َعنْبََس ـِـٍد َعــْن ُعثَْم ــِد بْــِن َخال َعــْن أَْحَمــَد بْــِن ُمَحمَّ
ــیِنکاَن  ــَن الُْحَس ِــی بْ ــوُل إِنَّ َعل ــٍر یُق ــا َجْعَف َ ــِمْعُت أَب ــاَل َس ــَزَة َق ـِـی َحْم أَب
ــَرةِ  ــْن َقْط ــلَّ مِ َوَج ِ َعزَّ ــی اهللَّ َ ــَب إِل ــَرةٍ أََح ــْن َقْط ــا مِ ِ َم ــوُل اهللَّ ــاَل َرُس ــوُل َق یُق
ِ.«1 ایــن روایــت، اهمیــت ریختــن قطــره اشــک در راه خــدا بــه  َدمٍ فـِـی َســبِیِل اهللَّ
ــت2 دیگــر در  ــش از ده روای ــه بی ــته اســت درحالی ک ــان داش ــق را بی ــور مطل ط
ایــن موضــوع و بــا همیــن مضمــون از همیــن راوی وجــود دارد کــه همــه آن هــا 
بــا قیــد )خشــیّت الهــی و در دل ســیاهی شــب( آمــده اســت. بنابرایــن، می تــوان 
گفــت ایــن روایــت هــم، دارای همــان قیــد بــوده اســت امــا بــه دلیــل افتادگــی 

ــد. ــق می نمایان ــن آن، مطل ــداری از مت مق

3� یافتن منابع مختلف و بهترین منبع روایت
ــع و مصــدر  ــات، بررســی منب ــار ســنجی روای یکــی از معیارهــای مهــم اعتب
ــزوده  ــت اف ــر ارزش روای ــد ب ــتر باش ــع بیش ــار منب ــه اعتب ــت. هرچ ــت اس روای
ــع محــور  ــن محــور و منب ــیعه مت ــان ش ــان و محدث ــه راوی ــا ک ــود. از آنج می ش
بوده انــد لــذا بــه منابــع حدیثــی توجهــی وافــر داشــته اند چنانکــه گاهــی مواقــع 
 ــان ــورد اعتمــاد معصوم ــا یکــی از اصحــاب م ــام ی ــر ام ــی را ب ــاب حدیث کت

ــد. ــه می کردن عرض
 ارجــاع بــه منبــع و مصــدر اصلــی مســند، از قواعــد مهــم در ارجــاع حدیــث 
ــد، الزم اســت.  ــه مصــدر، ماحظــه دو قی ــث ب ــی، در ارجــاع حدی اســت.3 یعن
اول، اصلــی بــودن مصــدر و دوم، مســند بــودن آن. در مرحلــه بعــد اگــر بــه دلیــل 

1. الکافی، ج 5، ص 53، ح 3.
2. الکافــی، ج 2، ص 482، ح 3؛ خصــال، ج 1، ص 50، ح 60؛ زهــد، ص 76؛ محاســن، ج 1، ص 292؛ دعائــم 

اإلســالم؛ ج 1؛ ص 343؛ امالــی، ص 11، ح 8.
3. التخریج و دراسة االسانید، ص 4.
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عــذری1 دســت یابی بــه آن ممکــن نبــود، بــه مصــادر فرعــی مســند ارجــاع داده 
ــا  ــع فرعــی ب ــل از منب ــع ناق ــه منب ــود، ب می شــود و اگــر در آن هــم محــذوری ب
اســانید آن، ارجــاع داده می شــود. امــا متأســفانه گاهــی در برخــی پژوهش هــای 
ــی  ــدر اصل ــودن مص ــود ب ــا موج ــود و ب ــات نمی ش ــده مراع ــن قاع ــی ای حدیث
مســند، بــه منبــع فرعــی و یــا حتــی متأخــر آدرس داده می شــود. همیــن عامــل، 
باعــث بــروز برخــی اشــکاالت در حدیــث گردیــده اســت. دانــش تخریــج ایــن 
کارآیــی را دارد کــه منبــع اصلــی حدیــث را شناســایی کنــد بــه عنــوان نمونــه، 
ــْن  ــت. »َو مِ ــن آورده اس ــلاء چنی ــفاء و الب ــاب الش ــی را از کت ــوار روایت بحارالان
ــاُل  ــاَل: إِنَّ الُْمْؤمِــَن لَیَق ِــی بْــِن الُْحَســیِن َق ــْن َعل ــَاءِ، َع ــَفاءِ َو الِْج ــاِب الّش کتَ
ــِه َفیُقــوُل  ــَت فِی َّــِذی کنْ َــی الَْجَســِد ال ــَردَّ إِل ــُل أَ یُســرُّک أَْن تُ لُِروِحــِه َو ُهــَو یَغسَّ
ــن  ــودن ای ــود نب ــه موج ــه ب ــا توج ــّم.«2 ب ــَراِن َو الَْغ ــَاءِ َو الُْخْس ــُع بِالْبَ ــا أَْصنَ َم
کتــاب و مشــخص نبــودن اعتبــار و جایــگاه آن بــرای مــا، نمی تــوان در مرحلــه 
ــع  ــه منب ــرده ک ــم ک ــی فراه ــث امکان ــن حدی ــج ای ــه آن اســتناد داد. تخری اول ب
اصلــی مســند آن یافــت گــردد. زیــرا المومــن حســین بــن ســعید ایــن روایــت 
ــاال إِنَّ  ــٍر َق ــی َجْعَف ِ ــیِن َو أَب ــِن الُْحَس ــی بْ ِ ــْن َعل ــت. »َع ــن آورده اس را چنی
ــِذی  َّ ــِد ال ــی الَْجَس َ ــَرّدی إِل ــرُّک أَْن تُ ــُل أَ یُس ــَو یَغسَّ ــِه َو ُه ــاُل لُِروِح ــَن لَیَق الُْمْؤمِ
کنـْـِت فِیــِه َفتَُقــوُل َمــا أَْصنـَـُع بِالْبـَـَاءِ َو الُْخْســَراِن َو الَْغــم.«3 )همانــا مؤمــن در آن 
لحظــه ای کــه )جنــازه اش را( غســل می دهنــد، بــه روحــش گفتــه می شــود: آیــا 
ــاز  ــودی، ب ــه ب ــی ک ــان حالت ــا هم ــود ب ــد خ ــه در جس ــوی ک ــحال می ش خوش
ــه  ــی ک ــم و اندوه ــارت ها و غ ــا، خس ــه باه ــه ب ــا توج ــد: ب ــردی؟ می گوی گ

ــرای چــه برگــردم؟!( دارم، ب
ــن آورده  ــجاد چنی ــام س ــی را از ام ــی روایت ــه الکاف ــر، این ک ــه دیگ نمون
ــِن  ــورِ بْ ــْن َمنُْص ــٍر َع ـِـی ُعَمی ــِن أَب ــِن ابْ ــِه َع ــْن أَبِی ــَم َع ــُن إِبَْراِهی ِــی بْ اســت. »َعل
ِ اَل  یونـُـَس َعــْن أَبـِـی َحْمــَزَة َعــْن َعلـِـی بـْـِن الُْحَســیِن َقــاَل َقــاَل َرُســوُل اهللَّ

1. مثاًل مصدر اصلی از بین رفته باشد یا نسخه خطی آن موجود باشد اما قابل خواندن نباشد.
2. بحارالنوار، ج 6، ص 243، ح 67.

3. المؤمن، ص 24، ح 32.
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ِ َفْلیــْرَض َو  ِ َفْلیْصــُدْق َو َمــْن ُحلـِـَف لـَـُه بـِـاهللَّ ِ َو َمــْن َحَلــَف بـِـاهللَّ تَْحلُِفــوا إاِلَّ بـِـاهللَّ
.«1 همیــن روایــت عینــًا  َوَجــلَّ ِ َعزَّ ِ َفَلــْم یــْرَض َفَلیــَس مـِـَن اهللَّ َمــْن ُحلـِـَف لـَـُه بـِـاهللَّ
در النــوادر، منســوب بــه احمــد بــن محمــد بــن عیســی اشــعری قمــی کــه متقــدم 
ــٍر  ِــی ُعَمی ــُن أَب ْ ــن اســت. »اب ــوادر چنی ــده اســت. ســند الن ــوده، آم ــی ب ــر کلین ب
َعــْن َمنُْصــورِ بـْـِن یونـُـَس َعــِن الثَُّمالـِـی َعــْن َعلـِـی بـْـِن الُْحَســیِن َقــاَل َرُســوُل 
ِ ...«2 ایــن تخریــج، عــاوه بــر این کــه ســه نفــر از سلســله راویــان ســند را  اهللَّ
کاســت، بــر اعتبــار الکافــی هــم می افزایــد زیــرا نقــل کلینــی از منبــع متقــدم را 
قطعــی می کنــد. از ســوی دیگــر، اطمینــان مــا بــه صــدور آن ســخن از معصــوم 
را بــاال می بــرد کــه در نهایــت بــه اعتبــار روایــت می افزایــد. بنابرایــن، تخریــج 

ــاند. ــث برس ــع حدی ــن منب ــن و مهم تری ــه کامل تری ــا ب ــد م ــع، می توان منب

4� یافتن راویان و اسناد روایت
ــی  ــم، راوی واقع ــا ه ــان ب ــام راوی ــابه ن ــل تش ــه دلی ــوارد ب ــی م در برخ
ــی  ــند روایت ــی چــاپ اســامیه س ــال، در الکاف ــوان مث ــه عن نامشــخص اســت ب
ــِر  ــْن َغی ِــی َع ــِد بْــِن َعل ــْن ُمَحمَّ ــَراَن َع ــُد بْــُن مِْه ــه آمــده اســت. »أَْحَم بدین�گون
ِ َعــْن أَبـِـی الَْجــاُرودِ َقــاَل  ــادِ بـْـِن ِعیَســی َعــْن رِبْعِــی بـْـِن َعبْــِداهللَّ َواِحــٍد َعــْن َحمَّ
ةِ َو  ــوَّ ِ َشــَجَرُة النُّبُ ــاَل َعلـِـی بْــُن الُْحَســیِن َمــا ینْقِــُم النَّــاُس مِنَّــا َفنَْحــُن َو اهللَّ َق
ــج  ــا تخری ــه ب ــِة.«3 در حالی ک ــُف الَْمَائِک ــِم َو ُمْختََل ــِدُن الْعِْل ــِة َو َمْع ْحَم بَیُت�الرَّ
ایــن ســند روشــن می شــود کــه اشــکالی در آن وجــود دارد و آن اینکــه »رِبْعِــی 
ــدارد از طــرف  ــی ن ــاُرود«، روایت ـِـی الَْج ــورد از »أَب ــن م ــر ای ِ« در غی ــِداهللَّ ــِن َعبْ بْ
ــه نظــر  ــد ب ــن الحســین«، بعی ــی ب ــام عل ــی جــارود از ام دیگــر، روایــت »اب
می رســد زیــرا او از امــام صــادق و امــام کاظــم روایــت کــرده اســت و 
مصاحــب فضیــل بــن یســار بــوده و اکثــر روایــات او از وی می باشــد و فضیــل 

1. الکافی، ج 7، ص 438.
2. النوادر، ص 50.

3. الکافی، ج 1، ص 221.



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج3603

ــن  ــر آن، همی ــاوه ب ــوده اســت.1 ع ــر و صــادق ب ــام باق از اصحــاب ام
ــادٍ  ــْن َحمَّ ــا ســندی دیگــر در بصائرالدرجــات چنیــن آمــده اســت. »َع روایــت ب
ِ بـْـِن الَْجــاُرودِ َعــْن َجــّدهِ الَْجــاُرودِ َقــاَل َدَخْلــُت َمــَع أَبـِـی  َعــْن رِبْعـِـی بـْـِن َعبـْـِداهللَّ
ــه دیگــر اینکــه در  ـِـی َطالـِـبٍ «2 قرین ــِن أَب ِــی بْ ــِن َعل ــیِن بْ ــِن الُْحَس ِــی بْ ــی َعل َعَل
« آمــده اســت کــه وی از جــدش »الجــارود بــن أبــی  ترجمــه »ربعــی بــن عبــداهللَّ
ــی ســبرة«  ــن أب ــن در ترجمــه »الجــارود ب ســبرة« روایــت کــرده اســت. همچنی
ــت  ــن الجــارود«، از وی روای ــد اهللَّ ب ــن عب ــی ب ــوه اش »ربع ــه ن ــده اســت ک آم

کــرده اســت.3
بنابرایــن بــا تخریــج، روشــن شــد کــه دو احتمــال در اصــل ایــن ســند وجــود 
دارد. اول این کــه در اصــل، »ربعــی بــن عبــد اهللَّ عــن الجــارود« بــوده کــه »عــن« 
بــه »بــن« تصحیــف شــده اســت. دوم این کــه »ربعــی بــن عبــداهللَّ بــن الجــارود 
عــن جــّده الجــارود« بــوده اســت کــه دیــد ناســخ از جــارود اول بــه جــارود دوم 
ــه هــر حــال  ــاده اســت. ب ــذا ســقط در ســند اتفــاق افت منتقــل شــده اســت و ل

وقــوع ارســال در ســند ضعیــف اســت.4

5�  یافتن سند صحیح برای روایت ضعیف
ســندی  بررســی  روایــات،  اعتبارســنجی  راه هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
آن هاســت.5 ســند، یعنــی سلســله راویــان حدیــث از صاحــب کتــاب تــا معصــوم. 

1. رجال نجاشی، ص 167، رقم 441.
2. بصائر الدرجات، ج 1، ص 58، ح 9.

3. تهذیــب التهذیــب، ج 2، ص 46، رقــم 79؛ تهذیــب الکمــال، ج 4، ص 475، رقــم 882؛ و ج 9، ص 57، رقــم 
.1851

4. الکافی، دارالحدیث، ج 1، ص 548.
5. مرحــوم مامقانــی در ایــن رابطــه می گویــد: »عمــل بــه روایــات روا نیســت مگــر آن كــه رجــال ســند بررســی 
ــزد علمــای شــیعه  ــث ن ــگاه ســند حدی ــورد جای ــال، ج 1، ص 174(. شــیخ طوســی در م ــح المق شــود.« )تنقی
ــا الطائفــة میــزت الّرجــال الناقلــة لهــذه الخبــار... إذا أنکــر حدیثــا نظــر فــی إســناده و  ــا وجدن می گویــد: »أن
ضعفــه برواتــه« )طایفــهٔ شــیعه را یافتیــم كــه بیــن رجــال ناقــل روایــت فــرق گذاشــته... هنگامــی كــه حدیثــی 
ــی  ــدة ف ــت. )الع ــوده اس ــون ب ــم تاكن ــان از قدی ــن روش آن ــرد و ای ــر می ك ــندش نظ ــد در س ــکار می كردن را ان

اصــول الفقــه، ج 1، ص 141(.
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ــادر و  ــخه های مص ــود نس ــد وج ــی مانن ــود قرائن ــل وج ــه دلی ــیعه ب ــای ش قدم
ــار  ــود، در ســنجش اعتب ــی ب ــث، کاف ــه صــدور حدی ــان ب ــه در اطمین اصــول ک
احادیــث، بــه منبــع بیــش از ســند اهمیــت می دادنــد ولــی از زمــان ســید احمــد 
ــوان مــاک و  ــه عن ــی، ســند ب ــه حّل ــده برخــی،1 عام ــه عقی ــن طــاووس و ب ب
معیــار اصلــی ســنجش حدیــث قــرار گرفــت. بنابرایــن، غالــب متأخــران، صحــت 
و ضعــف ســند را یکــی از مهم تریــن راه�هــای اعتبــار روایــت قلمــداد کرده انــد. 
ــع  ــا ســند ضعیــف در یــک منب ــه ب ــات ک ــرای برخــی روای ــد ب ــج می توان تخری
حدیثــی آمــده و بــر اســاس ایــن مبنــا غیــر معتبــر تلقــی شــده، ســندی صحیــح 
ــده اســت.  ــن آم ــی چنی ــی در الکاف ــند روایت ــه س ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــه ده ارائ
ــاِع  ــٍص بَی ــْن َحْف ــَس َع ــْن یونُ ــی َع ــِن ِعیَس ــِد بْ ــْن ُمَحمَّ ــَم َع ــُن إِبَْراِهی ــی بْ ِ »َعل
 ِ ــابِِری َعــْن أَبـِـی َحْمــَزَة َعــْن َعلـِـی بـْـِن الُْحَســیِن َقــاَل َقــاَل َرُســوُل اهللَّ السَّ
ــٍم َو  ــا بِِحْل َه ــٍظ تَُردُّ ــُة َغی ــاِن ُجْرَع ــلَّ ُجْرَعتَ َوَج ِ َعزَّ ــی اهللَّ َ ــبِیِل إِل ــّب السَّ ــْن أََح مِ

ــٍر.«2 ــا بَِصبْ َه ــٍة تَُردُّ ــُة ُمِصیبَ ُجْرَع
ــف  ــابِِری« ضعی ــاِع السَّ ــٍص بَی ــودن »َحْف ــل ناشــناخته ب ــه دلی ــت ب ــن روای ای
ــعی  ــه س ــم ک ــور ه ــه الن ــزار درای ــی نرم اف ــه ارزیاب ــده اســت چنانک ــته ش دانس
در جمــع آوری تمــام قرائــن موجــود در صحــت روایــت داشــته، آن را ضعیــف 
دانســته اســت. امــا تخریــج ایــن متــن مــا را بــه نســخه دیگــری از ایــن حدیــث 
ــت.  ــده اس ــح آم ــند صحی ــا س ــدوق ب ــال ص ــت در خص ــن روای ــاند. ای می رس
ــِن  ــَد بْ ــْن أَْحَم ِ َع ــِداهللَّ ــُن َعبْ ــْعُد بْ ــا َس ثَنَ ــاَل َحدَّ ــُه َق ُ َعنْ ــی اهللَّ ـِـی َرِض ــا أَب ثَنَ »َحدَّ
ــِد بـْـِن أَبـِـی ُعَمیــٍر َعــْن  ــِد بـْـِن ِعیَســی َعــِن الُْحَســیِن بـْـِن َســعِیٍد َعــْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ
َمنُْصــورِ بـْـِن یونـُـَس َعــْن أَبـِـی َحْمــَزَة الثَُّمالـِـی َقــاَل َســِمْعُت َعلـِـی بـْـَن الُْحَســیِن 

ــول...« 3 ــَن یُق ــَن الَْعابِِدی َزی

ــورد، ر.ک:  ــن م ــتر در ای ــل بیش ــرای تفصی ــته اند. ب ــن دس ــترآبادی از ای ــانی و اس ــض كاش ــی، فی ــیخ بهای 1. ش
ــیعه ص 59. ــث ش ــع حدی ــنجی مناب ــار س ــای اعتب ــه مالک ه ــان نام پای

2. الکافی، ج 2، ص 110، ح 9.
3. خصال، ج 1، ص 50، ح 60. متن خصال با تفصیل بیشتری آمده است.
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6� یافتن مشترکات حدیثی فریقین
وجــود روایتــی در منابــع فریقیــن، بــر اعتبــار و ارزش آن می افزایــد. 
ــی دارد،  ــای فراوان ــث فایده ه ــج حدی ــع اهل ســنت، در تخری ــردن مناب داخــل ک
ــرون  ــت. در ق ــده اس ــتوارد ش ــل اهل بی ــه در فضای ــی ک ــًا احادیث مخصوص
متمــادی مراجعــه بــه کتاب هــای اهل ســنت بــا اهدافــی هم چــون کشــف 
ــث و  ــح حدی ــای صحی ــت آوردن معن ــه دس ــا ب ــظ و ی ــح لف ــف، تصحی تصحی
در مــواردی بــرای رد یــا تأییــد مطلبــی مــورد توجــه اندیشــمندان شــیعی بــوده 
ــد  ــن فق ــب المخالفی ــا کت ــد: »أم ــاره می گوی ــن ب ــه مجلســی در ای اســت.1 عام
نرجــع إلیهــا لتصحیــح ألفــاظ الخبــر و تعییــن معانیــه مثــل کتــب اللغــة کصحــاح 
الجوهــری... و شــروح أخبارهــم کشــرح الطیبــی علــی المشــکاة و فتــح البــاری 
ــرد  ــم لل ــب أخباره ــن کت ــورد م ــد ن ــر... و ق ــن حج ــاری الب ــرح البخ ــی ش ف
علیهــم أو لبیــان مــورد التقیــة أو لتأییــد مــا روی مــن طریقنــا مثــل مــا نقلنــاه عــن 

ــم الســتة...«2 صحاحه
بنابرایــن، تکــرار یــک حدیــث در منابــع فریقیــن موجــب بــاال رفتــن اعتبــار 
ــنت، در  ــیعه و اهل س ــی ش ــترکات حدیث ــر آن، مش ــاوه ب ــت. ع ــث اس حدی
ــش  ــزایی دارد. دان ــه س ــر ب ــامی تأثی ــه اس ــدت جامع ــای وح ــتحکام پایه ه اس
تخریــج می توانــد مشــترکات روایــی فریقیــن را بــه خوبــی شناســایی و کشــف 

ــد.3 کن
از دیــدگاه اهــل ســنت، امــام ســجاد جــزو طبقــه ســوم راویــان اســت.4 
ــد،  ــت، عاب ــه، ثب ــا الفاظــی همچــون ثق ــل ســنت آن حضــرت را ب ــان اه رجالی
ــب،  ــه تناس ــنت ب ــل س ــزرگان اه ــد.5 ب ــاد کرده ان ــهور ی ــل و مش ــه، فاض فقی
روایاتــی را از امــام ســجاد در کتاب هــای خــود آورده انــد. بــه عنــوان نمونــه، 

1. خالف، ج 1، ص 381.
2. بحارالنوار، ج 1، ص 25.

3. نگارنــده ایــن ســطور در تخریــج روایــات طــب النبــی، نمونه هــای متعــددی از مشــتركات حدیثــی فریقیــن 
كشــف كــرده اســت.

4. معجم رجال الکتب التسعه، ج 3، ص 64.
5. همان.
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احمــد حنبــل، یــازده روایــت از امــام ســجاد، در کتــاب خــود آورده اســت. 
ــت،3  ــن ماجــه هشــت روای ــت،2 اب ــج روای ــت،1 مســلم پن بخــاری هشــت روای
ــه  ــت و ن ــابوری بیس ــم نیش ــت، حاک ــج روای ــایی پن ــت، نس ــه روای ــذی س ترم
روایــت،4 بیهقــی چهــل روایــت5 و متقــی هنــدی پنجــاه و شــش روایــت،6 نقــل 
ــنت  ــل س ــع اه ــات آن حضــرت در مناب ــج روای ــن، تخری ــت.7 بنابرای ــرده اس ک
کمــک فراوانــی در اعتباریابــی روایــات ایشــان دارد. بــه عنــوان نمونــه، روایتــی 
از امــام ســجاد در مســند احمــد حنبــل چنیــن آمــده اســت. »حدثنــا عبــد اهلل 
ــن ســعد  ــم ب ــا إبراهی ــا ثن ــا أبویوســف المــؤدب یعقــوب جارن ــی ثن ــی أب حدثن
عــن عبدالعزیزبن�المطلــب عــن عبدالرحمــان بــن الحــرث عــن زیــد بــن علــی 
بــن الحســین عــن أبیــه عــن جــده قــال قــال رســول اهلل مــن قتــل دون مالــه 
ــع شــیعه  ــا تخریــج آن روشــن می شــود کــه در بســیاری از مناب فهــو شــهید«8 ب
هــم بــا طــرق مختلــف آمــده اســت. مقایســه متــون شــیعی و اهــل ســنت باعــث 
ــی  ــه تنهای ــت ب ــن روای ــن حدیــث می گــردد. اگــر ای ــای ای ــل و فهــم معن تکمی
ــن  ــرای گرفت ــد ب ــس می توان ــر ک ــه ه ــود ک ــن برداشــت می ش ــد از آن چنی باش
ــا اســتناد  ــد و اگــر کشــته شــود، شــهید اســت. اهــل ســنت ب ــزاع کن حقــش ن
ــز شــمرده اند.  ــن حــق را جای ــرای گرفت ــکار ب ــارزه و پی ــت، مب ــن روای ــه همی ب
چنان کــه عبــداهلل بــن عمروعــاص در درگیــری خــود بــا عنبســة بــن ابــی ســفیان 
ــیعه،  ــع ش ــث در مناب ــن حدی ــتجوی ای ــرد.9 جس ــتناد ک ــث اس ــن حدی ــه همی ب
 از رســول خــدا ایــن نتیجــه را بــه دســت می دهــد. در الکافــی امــام باقــر

1. البته با حذف مکررات، این روایات به سه عدد می رسد.
2. یک روایت آن تکراری است.

3. یک روایات آن تکراری است.
4. دو روایت تکراری است.

5. تعداد این روایات با حذف مکررات، 32 روایت است.
6. چهار روایت تکراری است.

7. بــرای تفصیــل تعــداد ایــن روایــات و پراكندگــی موضوعــی آن هــا بــه مقالــه روایــات اهل بیــت در منابــع 
اهــل ســنت، رجــوع كنیــد.

8. مسند احمد حنبل، ج 1، ص 78.
9. صحیح مسلم، ج 1، ص 88.
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ــد: ــل می کن ــن نق چنی
ـَـا َمْریــَم َهــْل تَــْدِری َمــا  ــاَل یــا أَب  »َمــْن قُتِــَل ُدوَن َمْظلَِمتِــِه فَُهــَو َشــِهیٌد ثُــمَّ قَ
ــِه َو  ِ ــِه َو ُدوَن َمال ــُل ُدوَن أَْهلِ ــُل یْقتَ ُج ــَداک الرَّ ــُت فِ ــُت ُجِعْل ــِه قُْل ُدوَن َمْظلَِمتِ

ــق.1  ــاَن الَْح ــِه ِعْرفَ ــَن الِْفْق ــَم إِنَّ ِم ــا َمْری َ ــا أَب ــاَل ی ِــک فََق ــبَاِه َذل أَْش
از ســخنان جــدم رســول خــدا اســت کــه »هرکــس در راه جــان و مــال 
ــه  ــی ک ــت: می دان ــن گف ــه م خــود کشــته شــود، شــهید اســت«. ســپس ب
ــم  ــا ظال ــر کســی ب ــی اگ ــت بشــوم. یعن ــم: قربان ــای آن چیســت؟ گفت معن
ــد،  ــع کن ــوس خــود دف ــال و نام ــان و م ــر او را از ج ــا ش ــود ت ــر ش درگی
ــر گفــت:  ــر باق ــاع کشــته شــود، شــهید اســت. ابوجعف ــن دف و در حی

ــه و بینــش اســامی اســت.« »شــناخت حــق، از فق
ــق« می نویســد. »لعــل  ــاَن الَْح ــِه ِعْرَف ــَن الْفِْق فیــض کاشــانی در تفســیر »إِنَّ مِ
ــه  المــراد أن الفقیــه مــن عــرف مواضــع القتــال فــی أمثــال هــذه حتــی یحــق ل
ــق کمــا إذا تعــرض  ــی و ألی ــرک التعــرض أول ــک فربمــا کان ت أن یتعــرض لذل
المحــارب للمــال فحســب دون النفــس و العــرض کمــا یســتفاد مــن الحدیــث 
اآلتــی.«2 مقصــود از حدیــث بعــدی ایــن اســت کــه محمــد بــن مســلم از امــام 
صــادق ســؤال می پرســد. اگــر شــخصی در دفــاع مالــش کشــته شــود چگونــه 
ـِـِه َفُقتـِـَل َشــهِیداً،  ــْن ُقتـِـَل ُدوَن َمال ِ: َم ــاَل َرُســوُل اهللَّ اســت. امــام فرمودنــد: »َق
َــا لَتََرکــُت لـَـُه الَْمــاَل َو لـَـْم أَُقاتِْلــُه.«3 حضــرت رســول در ایــن  َو لـَـْو کنْــُت أَن
روایــت بــا تأکیــد می فرمایــد: »اگــر مــن بــودم، آن مــال را رهــا می کــردم و بــا 
آن ســارق بــه جنــگ و نــزاع نمی پرداختــم.« یعنــی ارزش مــال آن چنــان نیســت 

کــه انســان بــرای آن کشــته شــود.
ــن  ــق« ای ــاَن الَْح ــِه ِعْرَف ــَن الْفِْق ــود از »إِنَّ مِ ــد مقص ــن گفته ان ــی هم چنی برخ
ــای آن را  ــا معن ــنوند، ام ــدا را می ش ــول خ ــث رس ــردم، حدی ــه م ــت ک اس
درک نمی کننــد. زیــرا در مســائل اســامی از فقــه و بینــش کافــی بهــره ندارنــد. 
ــا ســارق جــان و مــال و  ــه آن کســی توجــه دارد کــه ب حدیــث رســول خــدا ب

1. الکافی، ج 5، ص 52.
2. الوافی، ج 15، ص 192.

3. الصول الستة عشر، ص 367.
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نامــوس درگیــر شــود تــا شــر او را از بیــن ببــرد، ناگهــان ســارق کاردی کشــیده و 
آن شــخص کشــته می شــود. در ایــن صــورت شــهید اســت امــا اینکــه هرکســی 
در دفــاع از حــق خــود بخواهــد شمشــیر بکشــد، صحیــح نیســت و باعــث حــرج 
و مــرج می گــردد و وظیفــه ایــن امــور در حکومــت اســامی بــر عهــده دســتگاه 

قضایــی اســت.1
ــرای گرفتــن حقــش  ــد ب ــر اســاس روایــت اول، هرکــس می توان ــن، ب بنابرای
ــه  ــث، ب ــج حدی ــا تخری ــا ب ــت، ام ــهید اس ــود، ش ــته ش ــر کش ــد و اگ ــزاع کن ن
ــان  ــه انس ــد ک ــّدی نمی دان ــال را در ح ــه ارزش م ــم ک ــت می یابی ــی دس روایت

ــرای آن کشــته شــود. ب

 ب( آسیب شناسی حدیث
فایــده دیگــر تخریــج، شناســایی آســیب های متنــی و فرامتنــی حدیــث اســت. 
اولیــن قــدم در رفــع و پاســخگویی بــه هــر اشــکال، شناســایی و فهــم دقیــق آن 
مســأله اســت، زیــرا تــا موِضــع اشــکال شناســایی نشــود، پاســخ بــه آن، فنــی و 
دقیــق نخواهــد بــود. بنابرایــن الزم اســت ابــزاری بــه کار گرفتــه شــود کــه بــه 
ــج  ــد تخری ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــایی ش ــث شناس ــیب های حدی ــک آن آس کم
یکــی از مهم تریــن ایــن ابزارهاســت. در ایــن فصــل، برخــی از آســیب های وارد 

ــه آورده می شــود. ــه عنــوان نمون شــده در روایــات امــام ســجاد، ب

7� کشف مورد سقط
یکــی از آســیب های ســند، ســقط راوی اســت. افتادگــی یــک راوی در میــان 
ــد  ــرای آن ســند ایجــاد کن ــد مشــکات متعــددی ب سلســله یــک ســند، می توان
ــل  ــل ماقب ــد از دو نس ــن نتوان ــت س ــخص از جه ــک ش ــه ی ــی ک ــًا در جای مث
خــود نقــل کنــد. بــه عنــوان نمونــه، ســند روایتــی در الکافــی ایــن گونــه آمــده 
ــِد بْــِن َخالـِـٍد، َعــِن النَّْضــِر بْــِن ُســَویٍد،  ــٌد، َعــْن أَْحَمــَد، َعــْن ُمَحمَّ اســت. »ُمَحمَّ
َعــْن یْحیــی الَْحَلبـِـی، َعــْن ُحْمــَراَن بـْـِن أَْعیــَن، َعــْن ُجَعیــٍد الَْهْمَدانـِـی: َعــْن َعلـِـی 

1. گزیده كافی، ج 4، ص 230.
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ــَاُم، َقــاَل: َســَألْتُُه بـِـَأی ُحکــٍم تَْحکُمــوَن َقــاَل ُحکــِم آِل  بـْـِن الُْحَســیِن َعَلیهَِمــا السَّ
َداُوَد َفــإِْن أَْعیانَــا َشــی ٌء تََلقَّانَــا بـِـِه ُروُح الُْقــُدس.«1

در نــگاه اولیــه و ظاهــری، ســند ایــن روایــت مشــکلی نــدارد، امــا تخریــج 
ســندی حدیــث، نشــان می دهــد کــه در آن ســند افتادگــی رخ داده اســت. همیــن 
ثَنَــا أَْحَمــُد بـْـُن  روایــت را صفــار در بصائــر الدرجــات چنیــن آورده اســت. »َحدَّ
ِ الْبَْرقـِـی َو الُْحَســیِن بـْـِن َســعِیٍد َعــِن النَّْضــِر بـْـِن ُســَویٍد  ــٍد َعــْن أَبـِـی َعبـْـِد اهللَّ ُمَحمَّ
ــٍد  ــْن ُجَعی ــَن َع ــِن أَْعی ــَراَن بْ ــْن ُحْم ــاِن َع هَّ ــیٍر الدَّ ــْن بَِش ِــی َع ــی الَْحَلب ــْن یْحی َع
ــاِن« در ســند  هَّ الَْهْمَدانـِـی َقــاَل: ...«2 مقایســه دو ســند نشــان از افتادگــی »بَِشــیٍر الدَّ
الکافــی اســت. بــه دلیــل اینکــه در غیــر از ایــن مــورد، روایتــی از »یْحیــی الَْحَلبـِـی 
َعــْن ُحْمــَراَن بـْـِن أَْعیــَن« یافــت نشــد امــا روایــات دیگــری از بشــیر الدهــان از 
حمــران آمــده اســت بــه عنــوان نمونــه در ســند روایــت دیگــری، »ابـْـِن ِســنَاٍن أَْو 

َغیــِرهِ َعــْن بَِشــیٍر َعــْن ُحْمــَراَن َعــْن ُجَعیــٍد الَْهْمَدانـِـی« آمــده اســت.3
ــل  ــل نق ــند ذی ــا س ــه ب ــت ک ــات اس ــت بصائرالدرج ــر آن، روای ــه دیگ نمون
ــادِ بـْـِن ِعیَســی َعــْن رِبْعـِـی  ثَنـِـی الَْعبَّــاُس بـْـُن َمْعــُروٍف َعــْن َحمَّ کــرده اســت. »َحدَّ
َ تََعالـَـی َخَلــَق النَّبِییــَن مـِـْن ِطینـَـِة ِعلّییــَن  َعــْن َعلـِـی بـْـِن الُْحَســیِن َقــاَل: إِنَّ اهللَّ
ــَداَن  ْ ــَق أَب ــِة َو َخَل ــک الّطینَ ــَن مِــْن تِْل ــوَب الُْمْؤمِنِی ــَق ُقُل ــْم َو َخَل ــْم َو أَبَْدانَُه ُقُلوبَُه
ــاَر مـِـْن ِطینَــِة ِســّجیٍن ُقُلوبَُهــْم َو أَبَْدانَُهــْم  الُْمْؤمِنِیــَن مـِـْن ُدوِن َذلـِـک َو َخَلــَق الْکفَّ
ــَن  ِــُر الُْمْؤمِ ِــُد الْکاف ِــَر َو یل ــُن الْکاف ِــُد الُْمْؤمِ ــَذا یل ــْن َه ــِن َفِم ــَن الّطینَتَی ــَط بَی َفَخَل
ــنََة  ــُر الَْحَس ِ ــُب الْکاف ــا یِصی ــْن َهاُهنَ ــیئََة َو مِ ــُن السَّ ــُب الُْمْؤمِ ــا یِصی ــْن َهاُهنَ َو مِ
َــی  ــنُّ إِل ــَن تَِح ــوُب الْکافِِری ــُه َو ُقُل ــوا مِنْ ــا ُخلُِق َــی َم ــنُّ إِل ــَن تَِح ــوُب الُْمْؤمِنِی َفُقُل
َمــا ُخلُِقــوا مِنْــُه.«4 ظاهــراً ســند کامــل اســت امــا تخریــج ایــن ســند در مصــادر 
حدیثــی نشــان می دهــد کــه ســقط در آن رخ داده اســت. در الکافــی هــم همیــن 
ــادِ بْــِن ِعیَســی َعــْن  ــِه َعــْن َحمَّ ســند آمــده اســت. »َعلـِـی بْــُن إِبَْراِهیــَم َعــْن أَبِی

1. الکافی، ج 1، ص 398، ح 4.
2. بصائر الدرجات، ج 1، ص 451، ح 2.

3. همان، ص 452، ح 7.
4. همان، ج 1، ص 15، ح 5.
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ِ َعــْن َرُجــٍل َعــْن َعلـِـی بـْـِن الُْحَســیِن َقــاَل...«1 در اختصــاص  رِبْعـِـی بـْـِن َعبـْـِداهللَّ
هــم عیــن همیــن ســند آمــده اســت.2 در المحاســن آمــده اســت »َعنـْـُه َعــْن أَبِیــِه 
ــْن َذکــَرُه  ِ الُْهَذلـِـی َعمَّ ــِداهللَّ ــی بْــِن َعبْ ــادِ بْــِن ِعیَســی الُْجَهنـِـی َعــْن رِبْعِ َعــْن َحمَّ
َعــْن َعلـِـی بـْـِن الُْحَســیِن َقــاَل...«3 قرائــن دیگــری هــم وجــود دارد کــه ایــن 
ــا  ِ« فقــط شــش روایــت را ب ــِداهللَّ ــی بْــِن َعبْ مطلــب را تأییــد می کنــد مثــًا »رِبْعِ
یــک واســطه از امــام ســجاد نقــل کــرده در حالی کــه 130 روایــت را بــدون 
ــل  ــادق نق ــام ص ــطه از ام ــک واس ــا ی ــت را ب ــدود 153 روای ــطه و ح واس
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد ب ــرار دارد و بعی ــرت ق ــه آن حض ــن در طبق ــد بنابرای می کن

ــد. ــن نقــل کن ــام زین العابدی ــدون واســطه از ام ــد ب ــه بتوان ک

8� تصحیف یا تحریف در سند
یکــی از مشــکات برخــی اســناد، وقــوع تصحیــف یــا تحریــف در آن هاســت. 
تصحیــف، یعنــی قســمتی از ســند یــا متــن حدیث بــه مشــابه آن تغییــر یابــد. عامه 
ــر بعــض ســنده أو  مامقانــی در تعریــف حدیــث مصحــف می گویــد: »هــو مــا غیّ
متنــه بمــا یشــابهه أو یقــّرب منــه«4 بدیهــی اســت کــه تغییــر ســند یــا متــن حدیــث 
ــی  ــث کج فهم ــی باع ــرده و حت ــاد ک ــث ایج ــم حدی ــکاتی در فه ــد مش می توان
ــی در  ــف، کمــک فراوان ــوارد تصحی ــن، شــناخت م ــث شــود. بنابرای ــای حدی معن
ــع برخــی اشــکاالت ســندی حدیــث  ــن رف ــق روایــت و همچنی ــای دقی فهــم معن
ــدن  ــه شناســایی و نمایان ــوارد ب ــث، در بســیاری م ــج ســند احادی ــردد. تخری می گ
ــل در  ــند ذی ــا س ــی ب ــه، روایت ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــف کمــک می کن ــوارد تصحی م
ــِد بـْـِن َعبـْـِد الَْجبَّــارِ َعــِن ابـْـِن  الکافــی آمــده اســت. »أَبـُـو َعلـِـی الْْشــَعرِی َعــْن ُمَحمَّ
َمْحبـُـوٍب َعــْن أَبـِـی َحْفــٍص الْْعَشــی َعــْن َعْمــرِو ]ُعَمــَر[ بـْـِن َخالـِـٍد َعــْن أَبـِـی َحْمَزَة 
الثَُّمالـِـی َعــْن َعلـِـی بِْن الُْحَســیِن َقــاَل: َخَرْجــُت َحتَّــی انْتََهیُت إِلـَـی َهــَذا الَْحائِط.«5

1. الکافی، ج 2، ص 2، ح 1.
2. اختصاص، ص 24.

3. محاسن، ج 1، ص 132، ح 6.
4. مقباس الهدایه، ج 1، ص 237.

5. الکافی، ج 2، ص 63.
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ـِـٍد َعــْن أَبـِـی  شــاهد، در »أَبـِـی َحْفــٍص الْْعَشــی َعــْن َعْمــِرو ]ُعَمــَر[ بْــِن َخال
ــی در آن  ــا تحریف ــف و ی ــه نظــر می رســد تصحی ــه ب ـِـی« اســت ک ــَزَة الثَُّمال َحْم
رخ داده اســت. زیــرا بــا تخریــج ایــن حدیــث روشــن می شــود کــه در التوحیــد 
ــَزَة«،  ـِـی َحْم ــْن أَب ـِـی َحْفــٍص الْْعَشــی َع صــدوق، صفحــه 373، حدیــث 17، »أَب
آمــده اســت. الإرشــاد فــی معرفــة حجــج اللــه علــی العبــاد، جلــد دوم، صفحــه 148 
ــی  ــت. الأمال ــده اس ِــی« آم ــَزَة الثَُّمال ِــی َحْم ــْن أَب ــی َع ــٍر الْْعَش ِــی َجْعَف ــم، »أَب ه
ــنَاٍن  ــِن ِس ــِد بْ ــی َو ُمَحمَّ ــٍص الْْعَش ـِـی َحْف ــث 34، »أَب ــد، صفحــه 204، حدی مفی
ِــی« آورده اســت.1  ــَزَة الثَُّمال ِــی َحْم ــْن أَب ــًا َع ــٍد َجِمیع ِــی أََس ــْن بَن ــٍل مِ ــْن َرُج َع
حیلولــه ای کــه در ایــن ســند آمــده نشــان می دهــد کــه »أَبـِـی َحْفــٍص الْْعَشــی« 
بــدون واســطه از »أبــی حمــزه ثمالــی« نقــل کــرده اســت. بنابرایــن »أبوحفــص 
ــی« را از  ــزه ثمال ــه »أبوحم ــد« اســت چنانک ــن خال ــرو ب ــان »عم العشــی«، هم
مشــایخ او شــمرده اند.2 بنابرایــن ظاهــراً در ایــن ســند تصحیــف و یــا تحریفــی 

ــد بــوده اســت. رخ داده و در اصــل أبــی حفــص العشــی، عمــرو بــن خال
نمونــه دیگــر اینکــه، ســند روایتــی در الکافــی چنیــن آمــده اســت. »َعلـِـی َعــْن 
ــٍد َعــْن ُســَلیَماَن بـْـِن  ــٍد الَْقاَســانِی َعــِن الَْقاِســِم بـْـِن ُمَحمَّ أَبِیــِه َعــْن َعلـِـی بـْـِن ُمَحمَّ
ْهــِری  ــامٍ َعــْن َمْعَمــِر بـْـِن َراِشــٍد َعــِن الزُّ اِق بـْـِن َهمَّ زَّ َداُوَد الِْمنَْقــِری َعــْن َعبـْـِد الــرَّ
ــِد بـْـِن ُمْســلِِم بـْـِن ِشــَهاٍب َقــاَل: ُســئَِل َعلـِـی بـْـُن الُْحَســیِن أَی الْْعَمــاِل  ُمَحمَّ
ــزَّ َو  ــلَّ َو َع ِ َج ــِة اهللَّ ــَد َمْعِرَف ــٍل بَْع ــْن َعَم ــا مِ ــاَل َم ــلَّ َفَق َوَج ِ َعزَّ ــَد اهللَّ ــُل ِعنْ أَفَْض

نْیــا...«3 َمْعِرَفــِة َرُســولِِه ص أَفَْضــَل مـِـْن بُْغــِض الدُّ
ــه  ــی ب ــازد. یعن ــان می س ــف در آن را نمای ــوع تصحی ــند وق ــن س ــج ای تخری
ــِن  ــی بْ ِ ــِه و َعل ــْن أَبِی ــانِی«، »َع ــٍد الَْقاَس ــِن ُمَحمَّ ــی بْ ِ ــْن َعل ــِه َع ــْن أَبِی ــای »َع ج
ــق  ــد دارد اوالً اینکــه طری ــب دو موی ــن مطل ــده اســت. ای ــانِی« آم ــٍد الَْقاَس ُمَحمَّ
»علــی ]بــن إبراهیــم[ عــن أبیــه و علــی بــن محّمــد ]القاســانی[ عــن القاســم بــن 

1. البته بحاراالنوار ج 68، ص 148، ح 43 به نقل از االرشاد »أَبِی َحْفٍص اْلَْعَشی« آورده است.
2. همچنین می توانید به فهرست طوسی، ص 318 و رجال طوسی، ص 250، رجوع كنید.

3. الکافی، ج 2، ص 130، ح 11.
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ــده اســت.1  ــری[« در اســناد متعــددی آم ــن داود ]المنق ــد، عــن ســلیمان ب محّم
ــا ســند ذیــل در جــای دیگــری از الکافــی تکــرار شــده  ــًا همیــن روایــت ب ثانی
ــن  ــًا ع ــد جمیع ــن محم ــی ب ــه و عل ــن أبی ــم، ع ــن إبراهی ــی ب ــن عل اســت »ع
ــّرزاق بــن هّمــام، عــن  القاســم بــن محّمــد، عــن ســلیمان المنقــری، عــن عبدال

2». ــداهللَّ ــن عبی ــن مســلم ب ــن راشــد، عــن الزهــری محمــد ب معمــر ب

9� کشف تقطیع متنی
تقطیــع یعنــی بخــش بخــش کــردن حدیــث و تنهــا بخشــی از آن را در بــاب 
متناســب آوردن. غالــب عالمــان دیــن و محدثــان بــزرگ، قائــل بــه جــواز تقطیــع 
بوده انــد.3 تقطیــع، اگــر عالمانــه و فنــی انجــام نشــود، می توانــد آثــار زیــان بــاری 
در فهــم حدیــث پدیــد آورد زیــرا گاهــی تقطیع هــای نادرســت، باعــث از بیــن 
رفتــن قرائنــی می شــود کــه در فهــم دقیــق معنــای روایــت مؤثرنــد، بنابرایــن در 
ایــن مــوارد، آگاهــی از روایــات تقطیــع شــده می توانــد مانــع از خطــای در فهــم 
ــج، شــناخت تقطیع هــای  ــش تخری ــری از دان باشــد. یکــی از فایده هــای بهره گی
روایــت اســت. بــه عنــوان نمونــه، در الکافــی روایتــی چنیــن آمــده اســت. »َعلـِـی 
اِق  زَّ ــٍد َعــِن الِْمنَْقــِری َعــْن َعبـْـِد الــرَّ بـْـُن إِبَْراِهیــَم َعــْن أَبِیــِه َعــِن الَْقاِســِم بـْـِن ُمَحمَّ
ــُه  ــاَل َعلـِـی بْــُن الُْحَســیِن َرأَیــُت الَْخیــَر کلَّ ــاَل َق ْهــِری َق َعــْن َمْعَمــٍر َعــِن الزُّ
ــن  ــگاه اول، ای ــاس.«4 در ن ــِدی النَّ ــی أَی ِ ــا ف ــِع َعمَّ َم ــِع الطَّ ــی َقْط ِ ــَع ف ــِد اْجتََم َق
حدیــث کامــل اســت و هیــچ قرینــه ای بــر تقطیــع آن وجــود نــدارد چــون معنــای 
ــم  ــی می بری ــی پ ــه راحت ــث ب ــن حدی ــج مت ــا تخری ــا ب ــت تمــام اســت. ام روای
کــه عینــًا همیــن روایــت بــا همیــن ســند در جــای دیگــری از الکافــی بــه شــکل 
کامل تــری بیــان شــده اســت. »َو بِهــَذا اإْلِْســنَادِ )َعلـِـی بـْـُن إِبَْراِهیــَم، َعــْن أَبِیــِه َو 
ــٍد، َعــْن ُســَلیَماَن بـْـِن  ــٍد الَْقاَســانِی َجِمیعــًا، َعــِن الَْقاِســِم بـْـِن ُمَحمَّ َعلـِـی بـْـُن ُمَحمَّ

1. معجم رجال الحدیث، ج 14، ص 359- 361؛ و ص 365.
2. الکافی، ج 2، ص 316، ح 8.
3. مقباس الهدایه، ج 3، ص 257.
4. الکافی، ج 2، ص 320، ح 3.
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ْهــِری َعــْن  اِق، َعــْن َمْعَمــٍر، َعــِن الزُّ زَّ َداُوَد الِْمنَْقــِری(، َعــِن الِْمنَْقــِری، َعــْن َعبِْدالــرَّ
ــُه َقــِد اْجتََمــَع  ِ َعَلیهَِمــا، َقــاَل: »َرأَیــُت الَْخیــَر کلَّ َعلـِـی بْــِن الُْحَســیِن َصَلــَواُت اهللَّ
ــا فـِـی أَیــِدی النَّــاِس، َو َمــْن لـَـْم یــْرُج النَّــاَس فـِـی َشــی ءٍ، َو  َمــِع َعمَّ فـِـی َقْطــِع الطَّ
- لـَـُه  َوجــلَّ ُ- َعزَّ - فـِـی َجِمیــِع أُُمــورِهِ، اْســتََجاَب اهللَّ ِ- َعــزَّ َو َجــلَّ َردَّ أَْمــَرُه إِلـَـی اهللَّ

فـِـی کّل َشــی ءٍ«.1
ــی  ــر و نیک ــام خی ــوده اســت. )تم ــط فرم ــام فق ــت اول، ام ــاس روای ــر اس ب
ــن مطلــب را  ــا در روایــت دوم، ای ــدن طمــع از دســت مــردم اســت.( ام در بری
ــه ایــن مســأله توجــه داده کــه )هــر  بــه شــکل کامل تــری فرمــوده و مــردم را ب
کــس هیــچ امیــدی بــه مــردم نداشــته باشــد و در همــه کارهــا امــر خــود را بــه 
خــدای عزوجــل واگــذارد، خداونــد نیــز در همــه امــور، او را یــاری می کنــد و 
ــک  ــت ی ــه در حقیق ــن ک ــن دو مت ــازد.( مقایســه ای ــرآورده می س ــش را ب حاجت
روایــت بیــش نیســت بــه خوبــی جایــگاه تخریــج متنــی در رســیدن بــه مفهــوم 

ــد. ــان می ده ــث را نش ــر حدی ــوای کامل ت و محت
 گاهــی، روایتــی در یکــی از منابــع مهــم و معتبــر )بــدون وجــود قرینــه ای بــر 
نقــص آن(، آمــده اســت. ایــن مطلــب موجــب غفلــت پژوهشــگر شــده و او را 
از رجــوع بــه منابــع دیگــر بــرای یافتــن متــون مشــابه بــاز مــی دارد. در حالی کــه 
ــه  ــاند، ب ــت می رس ــر از روای ــی کامل ت ــه متن ــا را ب ــث، م ــن حدی ــج همی تخری
عنــوان نمونــه، روایتــی در الکافــی چنیــن آمــده اســت. »َعلـِـی بـْـُن إِبَْراِهیــَم َعــْن 
ــْن َعلِــی  ــَزَة َع ـِـی َحْم ــْن أَب ــَة َع ــِن َعِطی ـِـک بْ ــْن َمال ــوٍب َع ــِن َمْحبُ ــِن ابْ ــِه َع أَبِی
ــع در  ــانی از تقطی ــگاه اول، نش ــة«2 در ن ــَل إاِلَّ بِنِی ــاَل: اَل َعَم ــیِن َق ــِن الُْحَس بْ
ایــن روایــت دیــده نمی شــود امــا تخریــج متــن ایــن روایــت، تقطیــع را نشــان 
ــُن  ــُد بْ ــا ُمَحمَّ ثَنَ ــن اســت. »َحدَّ ــال چنی ــل آن در الخص ــن کام ــرا مت ــد. زی می ده
ِ بـْـُن َجْعَفــٍر الِْحْمیــِری  ثَنَــا َعبْــُداهللَّ ُ َعنْــُه َقــاَل َحدَّ ُموَســی بـْـِن الُْمتَــَوکِل َرِضــی اهللَّ
ــْن  ــوٍب َع ــِن َمْحبُ ــِن بْ ــِن الَْحَس ــی َع ــِن ِعیَس ــِد بْ ــُن ُمَحمَّ ــُد بْ ــا أَْحَم ثَنَ ــاَل َحدَّ َق
َمالـِـک بـْـِن َعِطیــَة َعــْن أَبـِـی َحْمــَزَة الثَُّمالـِـی َعــْن َعلـِـی بـْـِن الُْحَســیِن َقــاَل: اَل 

1 همان، ج 2، ص 148، ح 3.
2. همان، ج 2، ص 84، ح 1.
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َحَســَب لُِقَرِشــی َو اَل لَِعَربـِـی إاِلَّ بِتََواُضــٍع َو اَل کــَرَم إاِلَّ بِتَْقــَوی َو اَل َعَمــَل إاِلَّ بِنِیــٍة 
ِ َعــزَّ َو َجــلَّ َمــْن یْقتـَـِدی بُِســنَِّة إَِمــامٍ َو اَل یْقتـَـِدی  أاََل َو إِنَّ أَبَْغــضَ النَّــاِس إِلـَـی اهللَّ

ـِـِه.«1 بَِأْعَمال
ــام  ــت در انج ــش نی ــگاه و نق ــه جای ــط ب ــام فق ــت اول، ام ــاس روای ــر اس ب
ــه  ــای دیگــری را ب ــا روایــت دوم معن ــادی اشــاره فرمــوده اســت، ام اعمــال عب
دســت می دهــد زیــرا امــام می فرمایــد: »شــرافت انســانی بــه قرشــی بــودن و یــا 
عــرب بــودن نیســت، بلکــه شــرافت بــه تواضــع و پرهیــزگاری و تقــوای الهــی 
ــردم  ــن م ــود و مبغوض تری ــه نمی ش ــت پذیرفت ــدون نی ــی ب ــچ عمل ــت و هی اس
نــزد خــدا کســی اســت کــه خــود را پیــرو امامــی بدانــد امــا اعمــال و رفتــار او 

را نداشــته باشــد.«
ــای  ــایی متن ه ــج در شناس ــش تخری ــی نق ــه خوب ــن، ب ــن دو مت ــه ای مقایس
تقطیــع شــده و رســیدن بــه معنــای واقعــی حدیــث را مشــخص می کنــد. زیــرا 
ــر اســاس متــن اول، برخــی چنیــن برداشــت کرده انــد کــه آنچــه موضوعیــت  ب
ــت  ــال ناشایس ــه اعم ــبت ب ــی نس ــاس، وقت ــن اس ــر همی ــت و ب ــت اس دارد، نی
ــاک باشــد،  ــد پ ــد: »دل بای ــراض می شــود در پاســخ می گوین ــراد، اعت برخــی اف
ــن  ــت ای ــه صراح ــام ب ــت دوم، ام ــه در روای ــت.« در حالی ک ــم نیس ــر مه ظاه
دیــدگاه را رد کــرده و چنیــن اشــخاصی را مبغوض تریــن افــراد در درگاه الهــی 

ــد. ــی می کن معرف

10� شناسایی زیادت در حدیث
ــا حدیــث همســان و هــم مضمــون  مزیــد، حدیثــی اســت کــه در مقایســه ب
خــود، در متــن یــا ســند آن زیــاده وجــود دارد.2 اگــر بیــن حدیــث مزیــد و غیــر 
مزیــد منافــات باشــد، حدیــث مزیــد، حکــم حدیــث شــاذ دارد.3 یکــی دیگــر از 
فایده هــای تخریــج، شناســایی حدیــث مزیــد اســت. بــه مثــال زیــر دقــت کنیــد.

1. خصال، ج 1، ص 18، ح 62.
2. الرعایه فی علم الدرایه، ص 121؛ مقباس الهدایه، ج 1، ص 264.

3. علم الدرایه تطبیقی، ص 186.
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ــامی  ــداد و اس ــاره تع ــر درب ــی از پیامب ــال روایت ــدوق در خص ــیخ ص ش
امامــان نقــل کــرده اســت. وی وقتــی بــه امــام بعــد از امــام حســین می رســد 
ــا توجــه  ــر«1 ب ــیِن الْکبَ ــُن الُْحَس ِــی بْ ــُه َعل ــهَِد َفابْنُ ــإَِذا اْستُْش ــد: »َف چنیــن می گوی
ــوده  ــین نب ــام حس ــزرگ ام ــد ب ــن فرزن ــن العابدی ــام زی ــه ام ــه این ک ب
اســت، هــم ایــن حدیــث بــا مشــکل مواجــه اســت. بــا تخریــج حدیــث معلــوم 
می شــود کــه کلمــه »الکبــر« زائــد اســت زیــرا همیــن روایــت در الکافــی، غیبــت 

ــده اســت.2 ــر« آم ــدون »الکب ــن صــدوق ب ــی، کمال                                                     الدی نعمان

11� رفع ارسال سند
ــات به طــور مســند داشــته اند و  ــر نقــل روای ــی ب ــد فراوان امامــان شــیعه تأکی
خــود نیــز در جاهایــی کــه احتمــال می رفــت در موضــع تهمــت قــرار گیرنــد و 
مخاطــب ســخن آن هــا را نپذیــرد؛ روایــات خــود از پیامبــر را بــا ســند کامــل 
ثْتُــْم بَِحِدیــٍث َفَأْســنُِدوُه إِلـَـی  نقــل می کردنــد. امیرمؤمنــان می فرمایــد: »اَِذا َحدَّ
ثَکــْم َفــإِْن کاَن َحّقــًا َفَلکــْم َو إِْن کاَن کِذبــًا َفَعَلیــِه.«3 )هــرگاه خواســتید  َّــِذی َحدَّ ال
حدیثــی را بیــان کنیــد آن را بــه کســی کــه بــرای شــما بازگــو کــرده اســناد دهیــد 
کــه در ایــن صــورت اگــر آن کام حــق باشــد، نفعــش بــرای شماســت و اگــر 
دروغ باشــد، ضــررش بــرای اوســت.( حدیثــی کــه همــه یــا برخــی از راویــان 
آن در سلســله ســند حــذف شــده باشــند را مرســل گوینــد.4 بســیاری از متــون 
ــا احتســاب مشــیخه( بیــش  ــی کــه )ب ــا جای ــدون ســند می باشــند. ت ــی، ب حدیث
ــیعه  ــه ش ــب اریع ــی از کت ــه یک ــه ک ــره الفقی ــن لایحض ــات م ــوم روای ــک س از ی
ــات،  ــازی روای ــن، مسندس ــت.5 بنابرای ــده اس ــل ش ــل نق ــه مرس ــه گون ــت ب اس
کاری ارزشــمند و پرفایــده اســت. یکــی از فوائــد تخریــج حدیــث، مسندســازی 
ــة  ــاب مصادق ــیخ صــدوق در کت ــه، ش ــوان نمون ــه عن ــل اســت. ب ــات مرس روای

1. خصال، ج 2، ص 477.
2. آسیب شناسی فهم حدیث، ص 382 نقل از مستدرک االخبارالدخیله، ص 86.

3. الکافی، ج 1، ص 52، ح 7.
4. مقباس الهدایه، ج 1، ص 338.
5. منطق فهم حدیث، ص 175.
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ــِن  ــِر بْ ــْن َجْعَف ــت. »َع ــن آورده اس ــل چنی ــکل مرس ــه ش ــی را ب ــوان روایت الاخ
ِ إِنَّ أََحــبَّ الْْعَماِل  ــٍد َعــْن َعلـِـی بِْن الُْحَســیِن َقــاَل َقــاَل َرُســوُل اهللَّ ُمَحمَّ
ــث نشــان  ــن حدی ــج ای ــِن.« تخری ــی الُْمْؤمِ ــُرورِ َعَل ــاُل السُّ ــی إِْدَخ َ ِ تََعال ــی اهللَّ َ إِل
می دهــد همیــن متــن بــا ســندی کامــل در الکافــی آمــده اســت. »َعنـْـُه1 َعــْن بَکــِر 
ِ بـْـِن إِبَْراِهیــَم َعــْن َعلـِـی بـْـِن أَبـِـی  بـْـِن َصالـِـٍح َعــِن الَْحَســِن بـْـِن َعلـِـی َعــْن َعبـْـِداهللَّ
ِ َعــْن أَبِیــِه َعــْن َعلـِـی بـْـِن الُْحَســیِن َقــاَل َقــاَل َرُســوُل  َعلـِـی َعــْن أَبـِـی َعبْــِداهللَّ

ورِ َعَلــی الُْمْؤمِنِیــَن.«2 ــرُ َوَجــلَّ إِْدَخــاُل السُّ ِ َعزَّ ِ إِنَّ أََحــبَّ الْْعَمــاِل إِلـَـی اهللَّ اهللَّ
ــْن  ــه اســت. »َو ُرِوی َع ــی مرســل از مــن لا یحضــره الفقی ــه دیگــر، روایت نمون
َّــُه َقــاَل: َســَألُْت أَبـِـی َســیَد الَْعابِِدیــَن َفُقْلــُت لـَـُه یــا  َزیــِد بـْـِن َعلـِـی بـْـِن أَن
ــَرُه  ــَماءِ َو أََم ــی السَّ َ ِــِه إِل ــِرَج ب ــا ُع ِ لَمَّ ــوِل اهللَّ ــا َرُس ــْن َجّدنَ ِــی َع ــِت أَْخبِْرن َ أَب
َوَجــلَّ بَِخْمِســیَن َصــَاًة کیــَف لـَـْم یْســَألُْه التَّْخفِیــَف َعــْن أُمَّتـِـِه َحتَّــی َقــاَل  ُّــُه َعزَّ َرب
ــإِنَّ أُمَّتَــک اَل  َــی َربـّـک َفاْســَألُْه التَّْخفِیــَف َف ـَـُه ُموَســی بْــُن ِعْمــَراَن اْرِجــْع إِل ل
ِ اَل یْقتـَـِرُح َعَلــی َربـّـِه َعــزَّ َو َجــلَّ َفــَا  تُِطیــُق َذلـِـک َفَقــاَل یــا بُنـَـی إِنَّ َرُســوَل اهللَّ
ــا َســَألَُه ُموَســی َذلـِـک َو َصــاَر َشــفِیعًا ِلُمَّتـِـِه  یَراِجُعــُه فـِـی َشــی ءٍ یْأُمــُرُه بـِـِه َفَلمَّ
إِلَیــِه لـَـْم یُجــْز لـَـُه أَْن یــُردَّ َشــَفاَعَة أَِخیــِه ُموَســی - َفَرَجــَع إِلـَـی َربـّـِه َعــزَّ َو َجــلَّ 
ــُت  ــْد أَْخَرْج ــاَل... َو َق ــَواٍت َق ــِس َصَل َــی َخْم َــی أَْن ردّ هــا إِل ــَف إِل ــَألَُه التَّْخفِی َفَس

َهــَذا الَْحِدیــَث ُمْســنَداً فـِـی کتَــاِب الَْمَعــارِِج«3
مرحــوم صــدوق در پایــان ایــن روایــت گفتــه اســت: »َو َقــْد أَْخَرْجــُت َهــَذا 
الَْحِدیــَث ُمْســنَداً فـِـی کتـَـاِب الَْمَعــارِج«، یعنــی ایــن حدیــث را بــا ســند در کتــاب 
ــا نرســیده اســت،4  ــه دســت م ــاب ب ــن کت ــا از آنجــا کــه ای المعــارج آورده ام ام
ایــن روایــت در ظاهــر مرســل می نمایانــد. بــا مراجعــه بــه وســائل الشــیعه و وافــی 
ــا  ایــن روایــت مرســل بــوده و قابلیــت اســتناد در احــکام فقهــی نــدارد ولــی ب
تخریــج آن، معلــوم می شــود ســند شــیخ صــدوق بــه ایــن حدیــث کامــل بــوده، 

1. ضمیر به احمد بن محّمد بن عیسی كه در سند قبل آمده، برمی گردد.
2. الکافی، ج 2، ص 189، ح 4.

3. من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص 200.
4. برای مؤلف كتابی به این نام ذكر شده كه شاید مقصود همان كتاب باشد.
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لــذا مســند اســت، زیــرا در دیگــر کتاب هــای وی ماننــد الأمالــی، التوحیــد و علــل 
ــِد بْــِن ِعَصــامٍ  ــُد بْــُن ُمَحمَّ ــا ُمَحمَّ ثَنَ الشــرائع بــا ســند کامــل بــه ایــن گونــه »َحدَّ
ــِد  ثَنَــا َعلـِـی بـْـُن ُمَحمَّ ــُد بـْـُن یْعُقــوَب َقــاَل َحدَّ ثَنَــا ُمَحمَّ ُ َعنْــُه َقــاَل َحدَّ َرِضــی اهللَّ
ــٍد التَِّمیِمــی َعــِن  بـْـِن ُســَلیَماَن َعــْن إِْســَماِعیَل بـْـِن إِبَْراِهیــَم َعــْن َجْعَفــِر بـْـِن ُمَحمَّ
الُْحَســیِن بـْـِن ُعْلــَواَن َعــْن َعْمــِرو بـْـِن َخالـِـٍد َعــْن َزیــِد بـْـِن َعلـِـی َقــاَل: َســَألُْت 
 »ِ أَبـِـی َســیَد الَْعابِِدیــَن َفُقْلــُت لـَـُه یــا أَبـَـِت أَْخبِْرنـِـی َعــْن َجّدنـَـا َرُســوِل اهللَّ

ذکــر شــده اســت.

 نتیجه
ــام  ــث ام ــنجی احادی ــم در اعتبارس ــد راه کاری مه ــث، می توان ــج حدی تخری
زین العابدیــن باشــد. تخریــج، دســت یابی بــه منبــع و متــن حدیــث و 
نقل هــای مختلــف آن را ممکــن ســاخته، متن هــای متعــدد، موضوعــات و 
محتواهــای مشــابه را جمــع کــرده و امــکان مطالعــه و شناســایی نقــاط قــوت و 
 ،ضعــف هــر حدیــث را فراهــم مــی آورد. بــا تخریــج روایــات امــام ســجاد
ــرا تکلیــف برخــی ســخنان کــه  ــی آن هــا روشــمند خواهــد شــد، زی ــار یاب اعتب
ــن،  ــود. همچنی ــن می ش ــت، روش ــکوک اس ــام مش ــه ام ــا ب ــاب آن ه انتس
ــند  ــن س ــردد. بهتری ــایی می گ ــت شناس ــر روای ــل ه ــع نق ــن منب ــن و اولی بهتری
بــرای روایــات ارائــه گردیــده؛ ضمــن اینکــه امــکان دسترســی بــه متــن کامــل 
هــر حدیــث فراهــم می گــردد، بســیاری از مشــکات ســند و متــن روایــت ماننــد 
ارســال و تصحیــف حــل می شــود. مأموریــت دیگــری کــه تخریــج حدیــث آن 
ــن  ــث اســت. ای ــی و ســندی احادی ــد، شــناخت آســیب های متن ــال می کن را دنب
ــام  ــث ام ــود در احادی ــیب های موج ــای از آس ــان دادن نمونه ه ــا نش ــش ب پژوه
ســجاد، ماننــد ســقط، تصحیــف، تقطیــع و زیــادت، ایــن مطلــب را بــه اثبــات 
ــر  ــی ه ــی و آسیب شناس ــار یاب ــای اعتب ــل ماک ه ــا تکمی ــن، ب ــاند. بنابرای رس
حدیــث، می تــوان درجــه اعتبــاری آن را بــا قواعــدی منظــم و منســجم، به طــور 
ــام زین العابدیــن را  دقیــق مشــخص کــرد و از ایــن راه، منظومــه ســخنان ام

ــا تعییــن جایــگاه واقعــی هــر روایــت، بــه دســت آورد. ب
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معرفی و بررسی روش تفسیری ریاض السالکین فی شرح
صحیفه سیدالساجدین

سجاد محمدنام1
چکیده

ــجادیه،  ــه س ــاره صحیف ــده درب ــته ش ــیر نوش ــروح و تفاس ــان ش در می
ــام  ــا ن ــر )1052-1120( ب ــی کبی ــان مدن ــید علی خ ــه س ــرح عالم ش
ریاض الســالکین فــی شــرح صحیفــه سیدالســاجدین در هفــت مجلــد، 
یکــی از شــروح کامــل و جامــع بــه زبــان عربــی اســت. بــا مــروری 
کوتــاه بــر ایــن شــرح، ایــن نتیجــه حاصــل می شــود کــه ایشــان دارای 
تســلط و تبحــر در علــوم و فنــون مختلــف بــوده و بــه همیــن خاطــر 
ایــن شــرح آکنــده از مباحــث مختلــف ادبــی، بالغــی، قرآنــی، روایــی، 
کالمــی و عرفانــی اســت، بــه گونــه ای کــه ایــن کتــاب را بــه دایــره 

المعارفــی از معــارف ارزشــمند اســالمی تبدیــل کــرده اســت. 
ایــن کتــاب تحســین دانشــمندان اســالمی را برانگیختــه تــا بــدان جــا 
ــاب و بررســی روش  ــن کت ــی ای ــد. معرف ــر خوانده ان ــه آن را بی نظی ک
ــن  ــداف ای ــن اه ــرح از مهم تری ــن ش ــان در ای ــید علی خ ــیری س تفس
ــر  ــی ب ــی و روای ــی، قرآن ــرحی ادب ــالکین ش ــت. ریاض الس ــتار اس نوش
ادعیــه صحیفــه ســجادیه اســت. از جملــه مطالــب موجــود ایــن کتــاب 
ــی؛  ــوی و بالغ ــی، نح ــوی، صرف ــراوان لغ ــث ف ــد از: مباح عبارت ان
ــث؛ مباحــث کالمــی، حکمــی و  ــرآن و حدی ــه ق ــوط ب ــی مرب مباحث

ــی. ــی؛ مباحــث فقهــی؛ مباحــث معارف عرفان
واژگان کلیــدی: صحیفــه ســجادیه، ســید علی خــان، شــارح صحیفــه، 

.ــه، امــام ســجاد ریاض الســالکین، ادعی

.1 دانشجوی دكتری تخصصی رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم
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مقدمه
ــن  ــن و غنی تری پــس از قــرآن کریــم و نهج البلاغــه، صحیفــه ســجادیه بزرگ تری
ــزرگان  ــه طــوری کــه ب ــه شــمار مــی رود، ب ــق و معــارف الهــی ب ــه حقای گنجین
ــد.1  ــد نامیده ان ــور آل محم ــت و زب ــل اهل بی ــرآن، انجی ــت الق ــیعه آن را أخ ش
ــارف اســت و آنچــه  ــره المع ــک دائ ــه ی ــه منزل ــام ســجاد ب ــراث ام ــن می ای
انســان بــرای ســعادت خــود بــدان نیــاز دارد در آن یافــت می شــود کــه اصــول 
اعتقــادات، احــکام، فروعــات دیــن و معــارف توحیــدی و عرفانــی، اخاقیــات و 

ــد.  ــی از آن جمله ان ــی و سیاس ــائل اجتماع مس
ــد  ــرون اســامی، دانشــمندان و علمــای شــیعی در تــاش بوده ان در طــول ق
تــا بــا شــرح دعاهــای صحیفــه ســجادیه ایــن معــارف را از خــال ادعیه اســتخراج 
کــرده و در دســترس طالبــان معــارف نــاب و خالــص اهل بیــت قــرار دهنــد. 
ــه در حــدود پنجــاه  ــاب الذریع ــی، در کت ــزرگ تهران ــیخ آقاب ــه ش مرحــوم عام
ــرح  ــه ش ــرده اســت ک ــام ب ــجادیه ن ــه س ــر صحیف ــا ـ ب ــر از ترجمه ه شــرح ـ غی
ــی  ــه ســید علی خــان مدن ریاض الســالکین فــی شــرح صحیفــه سیدالســاجدین عام
شــیرازی از جملــه آن هاســت. ایــن شــرح بــه تعبیــر برخــی بــزرگان از بهتریــن 
ــر صحیفــه ســجادیه اســت. از ســیری در  ــن شــروح نوشــته شــده ب و جامع تری
آثــار دیگــر ســیدعلی خان و مــروری هرچنــد کوتــاه بــر ایــن شــرح، ایــن نتیجــه 
حاصــل می شــود کــه ایشــان دارای تســلط و تبّحــر در علــوم و فنــون مختلــف 
بــوده و بــه همیــن خاطــر ایــن شــرح آکنــده از مباحــث مختلــف ادبــی، باغــی، 
ــه  ــاب را ب ــن کت ــه ای ــه ای ک ــت، به گون ــی اس ــی و عرفان ــی، کام ــی، روای قرآن
ــل کــرده اســت. متأســفانه  ــی از معــارف ارزشــمند اســامی تبدی ــره المعارف دای
ــنده و  ــی نویس ــه معرف ــط در زمین ــم فق ــر، آن ه ــد کار مختص ــز چن ــون ج تاکن
ریاض الســالکین، پژوهشــی کــه بــه معرفــی و بررســی ایــن شــرح و شناســاندن 
آن بــه جامعــه علمــی بپــردازد، صــورت نگرفتــه اســت. از جملــه ســؤاالتی کــه 

ــد از: ــن شــرح مطــرح اســت عبارت ان ــاره ای درب
ــالکین چــه کســی اســت، در چــه دوره ای و در  ــرح ریاض الس 1. نویســنده ش

1. معالم العلماء، ص 135.
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چــه بومــی رشــد و زندگــی کــرده اســت، از چــه اســاتیدی بهــره بــرده و در چــه 
ــف اســت؟ ــوم اســامی تخصــص داشــته و دارای تألی ــی از عل زمینه های

2. انگیــزه نویســنده از نوشــتن ایــن شــرح چــه بــوده و بــه چــه میــزان ایــن 
کتــاب در محافــل علمــی و از ســوی دانشــمندان و علمــای اســامی مــورد توجــه 

بــوده اســت؟
ــند و  ــه لحــاظ س ــالکین ب ــدگاه نویســنده ریاض الس ــجادیه از دی ــه س 3. صحیف
ــدام نســخه  ــود، ک ــرح خ ــوردار اســت و او در ش ــی برخ ــه جایگاه ــن از چ مت

ــرار داده اســت؟ ــای کارش ق ــجادیه را مبن ــه س صحیف
4. روش تفســیری شــارح صحیفــه در ریاض الســالکین چــه بــوده و او از چــه 
ــرح او  ــت؟ ش ــرده اس ــتفاده ک ــه اس ــرح ادعی ــرای ش ــی ب ــزار و علوم ــع، اب مناب
بــرای چــه طیفــی از مخاطبــان بــه رشــته تحریــر درآمــده و ســبک او در نوشــتن 

مطالــب چگونــه اســت؟
5. محتوای ریاض السالکین مشتمل بر چه مطالبی است؟

ــد از: 1.  ــوع عبارت ان ــن موض ــا ای ــه ب ــه در رابط ــورت گرفت ــات ص تحقیق
ــه ای  ــد صفح ــه چن ــن مقال ــالکین1: ای ــنده ریاض الس ــون نویس ــی پیرام پژوهش
صرفــًا بــه معرفــی اجمالــی نویســنده و آثــار او پرداختــه اســت؛ 2. گلشــن ابــرار: 
ایــن کتــاب بــه خوبــی و بــه شــکل مبســوط در قالــب مقالــه ای بــه زندگی�نامــه 
ســید علی خــان پرداختــه اســت؛ 3. ســه ریــاض در شــرح صحیفــه ســجادیه2: ایــن 
ــا  ــی از آن ه ــه یک ــه ک ــجادیه پرداخت ــه س ــرح صحیف ــه ش ــی س ــه معرف ــه ب مقال
ریاض الســالکین اســت. نویســنده در ایــن مقالــه ســعی کــرده گزارشــی مختصــر 
ــد؛ 4. فهــارس ریاض الســالکین: صاحــب  ــه کن ــوای ریاض الســالکین را ارائ از محت
کتــاب فهــارس ریاض الســالکین در تاشــی شایســته تقدیــر، فهرســتی از مطالــب 

ــه داده اســت. ایــن شــرح را ارائ

1. نویســنده ایــن مقالــه ســیدمحمد رضــوی اســت و ایــن مقالــه در مجلــه مــاه دیــن شــماره 184 بهمــن 1391 
در صفحــات 96.92 بــه چــاپ رســیده اســت.

ــات  ــماره 6 در صفح ــفینه ش ــه س ــه در مجل ــن مقال ــت و ای ــن اس ــی زری ــر قربان ــه باق ــن مقال ــنده ای 2. نویس
ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ 116.129 ب
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 همان طــور کــه واضــح اســت کارهــای صــورت گرفتــه، مــا را در پاســخ بــه 
ســؤال های مطروحــه کفایــت نمی کنــد و لــزوم پژوهشــی جامــع در ایــن زمینــه 
ضــرورت دارد تــا بــه معرفــی و بررســی ایــن شــرح پرداختــه و قــدری از غربــت 
ــه اســتفاده از ایــن شــرح گران بهــا را  ــان جامعــه علمــی کاســته و زمین آن در می

فراهــم آورد.
ایــن نوشــته در تــاش اســت تــا بــه پاســخ پنــج پرســش مذکــور دربــاره ایــن 
شــرح بپــردازد و بــه همیــن دلیــل مطالــب آن در پنــج بخــش ارائــه شــده اســت، 

و بــه ترتیــب، هــر بخــش ناظــر بــه یکــی از آن ســؤاالت اســت.

1� نویسنده ریاض السالکین
در ایــن بخــش ابتــدا بــه معرفــی اجمالــی ســید علی خــان خواهیــم پرداخــت 
و ســعی خواهیــم کــرد گزارشــی کوتــاه از مراحــل زندگــی او را ارائــه بدهیــم. و 
از آنجــا کــه او را القــاب متعددیســت توضیحــی دربــاره وجــه مشــهور شــدن او 
بــه آن القــاب بیــان کــرده و در ادامــه بــه معرفــی تألیفــات، اســاتید و شــاگردان 

او خواهیــم پرداخــت.
1-1- زندگینامه

ســید علــی بــن احمــد بــن محمــد معصــوم حســینی حســنی مدنــی شــیرازی، 
در پانزدهــم جمادی االولــی ســال 1052 ق، در مدینــه – جایی�کــه پدرانــش چنــد 
ــن  ــید نظام الدی ــدرش س ــد. پ ــد ش ــد- متول ــی می کرده ان ــا زندگ ــل در آن ج نس
ــن  ــد ب ــیخ محم ــر ش ــادرش دخت ــاز و م ــار حج ــیرازی تب ــاء ش ــد از علم احم
احمــد منوفــی امــام شــافعیان حجــاز اســت. ســید علــی مــدت 14 ســال در مکــه 
معظمــه نشــو و نمــا کــرد و در ســال 1066 ق1، از شــدت عاقــه بــه پــدر، همــراه 
بــا مــادر بــه حیدرآبــاد هنــد نــزد پــدر کــه قبــًا بــه آنجــا رفتــه بــود،2 مهاجــرت 

1. عالمه امینی سال مهاجرت به حیدرآباد را 1068 ق نقل كرده اند. )الغدیر، ج 11، ص 459(.
2. پــدر ســیدعلی خــان از علمــای مدینــه بــود؛ در زمانی كــه ســیدعلی هنــوز خردســال بــود بــه دعــوت قطــب 
ــت و ســال ها در  ــد رف ــه هن ــه ب ــود و مذهــب تشــیع داشــت، از مدین ــاد ب ــروای حیدرآب ــه فرمان ــم، ك شــاه هفت
آن جــا مانــد. ســیدعلی خان بــه مرحلــه نوجوانــی كــه رســید، همــراه بــا مــادرش از مدینــه عــازم هنــد شــد و 
بــا زحمــت و مشــّقت زیــاد، بــه پــدر خانــواده پیوســت. )ســبحه المرجــان فــی آثــار هندوســتان، ج 1، ص 86(.
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کــرد. پــدر، وقتــی نوجــوان خــود را دیــد، او را بــرای فراگیــری علــوم متــداول 
زمــان، نــزد اســاتید مبــّرز فرســتاد و بــه تربیتــش کوشــید. 

ســید علی خــان در خدمــت پــدر و جماعتــی از علمــا، مجتهدیــن، محدثیــن، 
ــم آورد.  ــه ای فراه ــی توش ــر دانش ــان از ه ــعرا و لغوی ــان، ش ــا، ریاضی دان حکم
بــا مــرگ قطــب شــاه هفتــم، یکــی از دامادهایــش بــر تخــت نشســت و چــون 
پــدر ســید علــی از رقیبــان او بــود عرصــه را بــر پــدر و پســر تنــگ کــرد. ایــن 
مرحلــه از زندگــی ســید 10 ســال بــه طــول کشــید. در ســال 1086 کــه پــدرش 
ــاخته و  ــر محصــور س ــه ای محق ــی را در خان ــید عل ــلطان، س ــت. س ــات یاف وف
ــاد  ــا نقشــه ای هوشــمندانه از حیدرآب ــرد. ســرانجام او ب ــات ک او را ممنوع الماق
ــگ  ــت. اورن ــب رف ــگ زی ــزد ســلطان اورن ــه ن ــرد و ب ــرار ک ــور ف ــان پ ــه بره ب
زیــب، دشــمن دیرپــای حیدرآبــاد نشــینان شــمرده می شــد و پیوســته در اندیشــه 
ــرور  ــدم س ــن مق ــود. بنابرای ــار ب ــت�مداران آن دی ــمندان و سیاس ــذب دانش ج
ادیبــان جزیره�العــرب را گرامــی داشــته، لقــب خــان بــه وی بخشــید و هــزار و 

ســیصد ســوار زیــر فرمانــش قــرار داد. 1
پیشــنهادهای ســازنده او در شــیوه کشــورداری و لشــگر آرایــی ســلطان اورنــگ 
را بســیار تحــت تأثیــر قــرار داد، بــه گونــه ای کــه وقتــی رهســپار اورنگ آبــاد شــد 
وی را نیــز همــراه خویــش بــرد و چــون از آنجــا بــه ســمت احمــد نکــر حرکــت 
ــور و  ــی اله ــاد ســاخت. ســپس او را وال ــان اورنگ آب ــده نگاهبان ــرد او را فرمان ک
توابــع آن کــرده، و ســرانجام ســال ها سرپرســت دیــوان برهــان پــور را بــر عهــده 
او گذاشــت.2 ســید علــی در ســال 1114 ق، در ارتــش پادشــاه هنــد بــوده و پــس 
از آن، از مقــام خــود اســتعفا کــرده، و پــس از حــدود 46-48 ســال توقــف در هنــد 
در ســال 1113 یــا 1114 ق بــه مکــه بازگشــت.3 او قصــد داشــت ادامــه زندگــی 
ــی اندکــی بعــد متوجــه شــد کــه  ــد ول ــن شــریفین ســپری کن خــود را در حرمی
ــی نیســتند کــه حــدود 50 ســال پیــش از آن هــا  مکــه و مردمــان آن روزش همان

1. سبحه المرجان، ص68.
2. فوائد الرضویه، ص271.
3. الغدیر، ج 11، ص 459
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ــفر  ــزم س ــذا ع ــد ل ــب بودن ــش غری ــز برای ــتان و همه چی ــود. دوس ــده ب ــدا ش ج
کــرد و متوجــه عــراق شــده و بــه بصــره، نجــف، کربــا، بغــداد و ســامرا رفــت و 
بعــد از زیــارت و اقامتــی کوتــاه در عتبــات بــه خراســان رفــت.1 در ســال 1116 
ــت چــون  ــان رف ــه اصفه ــوی ب ــر حســب خواهــش شــاه ســلطان حســین صف ب
ــش را  ــد مقدم ــمان ادب آگاه ش ــان آس ــید رخش ــین از ورود خورش ــلطان حس س
گرامــی داشــت و در بزرگداشــت وی کوشــید.2 گوهــر گران بهــای جزیره�العــرب 
ــاب شــریف ریاض الســالکین فــی شــرح  ــوازی شایســته کت ــن مهمان ن ــاس ای ــه پ ب
ــور را  ــی ام ــی وقت ــرد. ول ــه ک ــوی هدی ــار صف ــه درب ــاجدین را ب ــه سیدالس صحیف
غیرعــادی و مضطــرب یافــت تصمیــم گرفــت بــه شــهر اجــدادش، شــیراز، کــه آن 
موقــع از رونــق علمــی هــم برخــوردار بــود رخــت ســفر ببندنــد. پــس از مدتــی 
زندگــی در اصفهــان بــه شــیراز آمــد و مرجــع علمــا و فضــا گردیــد و در محلــه 
بــازار مــرغ، خانــه ای خریــد و در آن ســکونت کــرد و محــل بحــث و تدریــس او 

مدرســه منصوریــه بــود. 
مســافر کهن ســال و خســته هندوســتان هدایــای بســیار بــا خــود آورده بــود. 
ــز در  ــخنان حکمت آمی ــعر و س ــب ش ــا را در قال ــی از آن ه ــه بخش ــی ک هدایای
میــان شــاگردان پراکنــد و بخشــی دیگــر را در قالــب کتــاب بــه دانش پژوهــان و 
ادب دوســتان عرضــه کــرد. کتــب و آثــار او را می تــوان در 4 دســته تقســیم بندی 
کــرد کــه عبارت انــد از: شــرح روایــات، ادبیــات عــرب )لغــت، صــرف و نحــو(، 

آثــار ادبــی )اشــعار و علــوم باغــی( وتراجــم و ســفرنامه.

شرح روایات
1. ریاض الســالکین کــه در شــرح صحیفــه کاملــه ســجادیه نوشــته شــده، کتــاب 
ــاب  ــن کت ــر در وصــف ای ــی در الغدی ــه امین ارزشــمند و اســتواری اســت. عام

آورده اســت: 
دانــش از هــر جــای آن لبریــز، و فضیلــت از میــان دو جلــدش نمایان اســت. 

1. مستدركات أعیان الشیعة، ج 7، ص 193.194
2. سبحه المرجان، ص86.
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ــد کــه گنجینه هــای  ــدازی، خواهــی دی ــاب بین ــن کت ــه ای هــرگاه نگاهــی ب
دانــش و ادب از هــر طــرف در گشــوده، و مطالــب و نــکات علمــی 
ــنده  ــز نویس ــی ج ــمند بزرگ ــچ دانش ــه هی ــت، ک ــامل اس ــته ای را ش سربس

ــه آن دسترســی نداشــته اســت.1 ــاب، ب ــن کت ــل ای بزرگــوار جلی
2. الکلم الطیب و الغیب الصیب، در رابطه با ادعیه و اوراد مأثور است.

ــاره  ــاء، کــه در آن پنــج حدیــث مسلســل را درب 3. رســاله فــی المسلســله بالآب
ــری  ــاله، 1109 قم ــن رس ــف ای ــال تألی ــت. س ــرده اس ــرح ک ــود ش ــاکان خ نی

می باشــد.
 4. التذکره فی الفوائد النادره.

5. الحدائــق الندیــه فــی شــرح الصمدیــه شــرح کبیــر ســید بــر کتــاب صمدیــه 
شــیخ بهایــی اســت کــه عمدتــًا مباحــث ادبــی و نحــوی اســت. ایــن کتــاب بــه 

ســال 1099 قمــری بــه اتمــام رســیده اســت.2
6. الطــراز فــی اللغــه یــا الطــراز الاول یکــی از کتــب بــا ارزش در زمینــه لغــت 
ــا  ــداده و کامــل نشــده اســت و ت اســت کــه متأســفانه عمــر نویســنده کفــاف ن

حــرف عیــن نگاشــته شــده اســت.
7. هم چنیــن دو شــرح بــر صمدیــه دارد کــه یکــی متوســط و دیگــری کوچــک 

ــت. و خاصه اس
ــی  ــید مرتض ــه الس ــل عن ــوس، نق ــی القام ــادی ف ــلاط الفیروزآب ــاله أغ 8. رس

ــروس. ــاج الع ــی ت ــدی ف الزبی
9. موضح الرشاد فی شرح الارشاد در نحو.

10. الزهره فی النحو.
11. نغمه الاغان فی عشره الاخوان.

1. الغدیر فی الکتاب و السنة و الدب، ج 11، ص 457
ــرح  ــی ش ــه ف ــاب انوارالندی ــه كت ــه ب ــاء فصیح ــه ف ــی ب ــح تفصیل ــالکین در توضی ــاض الس ــیدعلی در ری 2. س
الصمدیــه ارجــاع می دهــد. )ج 1، ص 368( همچنیــن در توضیــح اینکــه تکــرار مفیــد تأكیــد اســت یــا بیانگــر 
مطلــب تــازه ای اســت )ج 3، ص 403( در توضیــح الفــاظ تغلیــب )ج 4، ص 41( وصــف متعلــق بــه حــال )ج 4، 

ص 196( در توضیــح قوانیــن ابــدال )ج 4، ص 252( بــه ایــن كتــاب خــودش ارجــاع داده اســت.
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12. محک القریض سید علی خان در انوار الربیع به آن اشاره کرده است.1
13. انــوار الربیــع فــی انــواع البدیــع در شــرح قصیــده بدیعیــه 147 بیتــی خــود 
ــع -  ــب بدی ــیع ترین کت ــت. از وس ــته اس ــرم، نگاش ــر اک ــدح پیامب ــه در م ک
مشــتمل بــر 153 صنعــت بدیــع- در ادبیــات اســامی اســت. ســید علی خــان در 

ــد.2 ــاع می ده ــاب ارج ــن کت ــه ای ــالکین ب ریاض الس
ــهورش  ــوان مش ــه در دی ــادی دارد ک ــعار زی ــاوه اش ــعار و بع ــوان اش 14. دی
گــرد نیامــده، از جملــه مخمســی اســت کــه در آن میمیــه شــرف الدین بوصیــری 
ــه  ــرده، ک ــا ک ــن و اقتض ــت تضمی ــروف اس ــرده مع ــه ب ــه ب )م 697 ه.ق( را ک

ــن اســت. مخمــس نخســتین آن ای
15. المخلاه فی المحاضرات: این کتاب نظیر کشکول شیخ بهایی است.

ــه  ــکام الجامــع مــن کتاب ــاب ال ــوه عنهــا فــی ب 16. رســاله نفثــه المصــدور: ن
أنــوار الربیــع حیــث قــال": و قــد عقــدت لــکل مــن ذم الزمــان و ذم أبنــاءه فصــا 

فــی نفثــه المصــدور و ذکــرت فیهمــا مــن النثــر و النظــم مــا یشــفی الصــدور.3
17. ســلوه الغریــب و اســوه الادیــب، معــروف بــه رحلــه ابــن معصــوم اســت. ایــن 

کتــاب را دربــاره مســافرت خــود از مکــه بــه حیدرآبــاد نوشــته اســت.
18. ســافه العصــر مــن محاســن أعیــان العصــر، در محاســن و شــخصیت های 
ــروع و در  ــد ش ــال 1081 در هن ــر س ــه در اواخ ــرن 11( ک ــودش )ق ــر خ عص
ــاب در 5 بخــش: محاســن  ــن کت ــام رســیده اســت. ای ــه اتم ــی 1082 ب ربیع الثان
أهــل الحرمیــن، محاســن أهــل الشــام و مصــر، محاســن أهــل الیمــن، محاســن 

1. »و قد أملیت كتابا لطیفا و دیوانا طریفا فی مقاصد الشعر، ترجمته بمحک القریض.«
ــا جمالتــی كــه از قــرآن اقتبــاس شــده اند حکــم خــود  2. ســیدعلی در ریــاض الســالکین در بحــث اینکــه آی
ــه، بعــد از اینکــه می گویــد در حکــم خــود قــرآن نیســتند بــرای بحث هــای تفصیلــی بــه  قــرآن را دارنــد یــا ن
كتــاب انــوار الربیــع فــی انــوار البدیــع ارجــاع می دهنــد. )ج 1، ص 299( در توضیــح قســمتی از كالم حضــرت 
و بــه جهــت حــل تناقــض ابتدایــی در كالم حضــرت بــه یکــی از فنــون بالغــت كــه در علــم بدیــع بــه رجــوع 
مشــهور اســت ارجــاع می دهنــد كــه در كتــاب انــوار الربیــع فــی انــوار البدیــع بحــث كرده انــد. )ج 1، ص 401( 
ــن  ــه ای ــع مطــرح اســت ب ــم بدی ــه در عل ــاک ك ــن بالغــی احتب ــی در ف ــرای توضیحــات تفصیل ــن ب وی همچنی
كتــاب ارجــاع داده اســت. )ج 4، ص 57( همچنیــن در تفــاوت تشــبیه بلیــغ و اســتعاره بــه ایــن كتــاب ارجــاع 

ــد )ج 6، ص 387(. داده ان
3. مستدركات أعیان الشیعه، ج 7، ص 191.
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أهــل ایــران و العــراق و البحریــن و محاســن أهــل المغــرب تنظیــم شــده اســت.
19. ملحقات السلافه که لبریز از ادبیات و ظرافت ها است.

20. الدرجــات الرفیعــه فــی طبقــات الشــیعه کــه در 12 طبقــه تنظیم شــده اســت4 
و بــه گفتــه جرجــی زیــدان نســخه ای از ایــن کتــاب در کتابخانــه برلیــن اســت.5

21. أحوال الصحابه و التابعین، که به اتمام نرسیده است.6
ســرانجام وی در ذی الحجــه ســال 1118 یــا بــه قــول دیگــری در ســال 1120 
ق بــه علــت بیمــاری و فرتوتــی رخــت از ســرای خاکــی برکشــید7 و در حــرم 
ــار جــدش غیــاث  ــن امــام موســی بــن جعفــر در کن شــاه- چــراغ احمــد ب

الدیــن منصــور، بانــی مدرســه منصوریــه، بــه خــاک ســپرده شــده اســت.8
2-1- نسب و القاب

ــه  ــت ک ــامی اس ــخ اس ــهور در تاری ــرم و مش ــدان محت ــی از خان ــید عل س
ــد. نســب ســید علی خــان  ــه علــم و شــرافت و ســیادت منســوب بوده ان همــه ب
مدنــی، بــا 27 واســطه9 بــه محمــد بــن زیــد بــن علــی بــن الحســین منتهــی 

ــد،4.  ــت كرده ان ــه روای ــه از ائم ــی ك ــن، 3. محدثان ــه،2. تابعی ــد از: 1. صحاب ــه عبارت ان ــن دوازده طبق 4. ای
علمــاء، 5. حکمــا و متکلمــان، 6. علمــاء عربــی، 7. ســادات صفــوی،8. پادشــاهان و ســالطین،9. امیــران،10. 

ــان ــاعران و 12. زن ــران، 11. ش وزی
5. تاریخ آداب اللغه العربیه، ج 3، ص 285

6. اعیان الشیعه، ج 8، ص 153
7. عالمــه امینــی در ایــن زمینــه می نویســد: صاحــب ریــاض العلمــا وفــات او را در ســال 1118 بــود، لکــن در 
ــد،  ســفینة البحــار ســال 1119، و در آداب اللغــة،1104 آمــده اســت. امــا تاریخــی كــه اســتادان مــا پذیرفته ان
ــته، و  ــال 1117 نوش ــان را س ــه اصفه ــدن ب ــخ آم ــودش تاری ــان، خ ــیدعلی خ ــرا س ــد، زی ــال 1120 می باش س
ــر، ج  ــت. )الغدی ــرده اس ــان درک ك ــال ها او را در اصفه ــه س ــد ك ــود می نویس ــره خ ــن در تذك ــی حزی ــیخ عل ش

11، ص 460(
8. فارسنامه ناصری، ج 1، ص: 24؛ ریحانه االدبج، ص 361 و 362. الذریعة، ج 1، ص 536.

9. صدرالدیــن ســیدعلی خــان مدنــی شــیرازی، پســر نظام الدیــن احمــد بــن محمــد معصــوم اســت، كــه او هــم 
ــن پســر  ــن پســر محمــد صدرالدی ــم پســر ســالم پســر مســعود عمادالدی ــن، پســر ابراهی پســر احمــد نظام الدی
منصــور غیاث الدیــن، پســر محمــد صدرالدیــن، پســر ابراهیــم شــرف اهلّل، پســر محمــد صدرالدیــن، پســر اســحق 
عزالدیــن، پســر علــی ضیاءالدیــن، پســر عربشــاه فخرالدیــن، پســر امیــر عزالدیــن ابومــکارم، پســر امیــر خطیــر 
الدیــن، پســر حســن لدیــن ابوعلــی، پســر حســین ابــی جعفــر عزیــزی، پســر علــی ابوســعید نصیبینــی، پســر 
زیــد اعثــم ابوابراهیــم، پســر علــی، پســر حســین، )ابــو شــجاع زاهــد( پســر )محّمــد( ابــی جعفــر، پســر علــی، 
پســر حســین، پســر جعفــر ابوعبــداهلّل پســر احمــد نصیــر الدیــن ســکین نقیــب، پســر جعفــر ابوعبــداهلّل شــاعر، 
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ــون در  ــه مأم ــدر محمــد محــروق اســت ک ــد، پ ــن زی ــن محمــد ب می شــود. ای
ســال 203 ق، او را شــهید کــرد و او پــدر ابوعبــداهلل جعفــر اســت و او پــدر احمد 
ســکین اســت کــه نــزد حضــرت رضــا مقــرب بــود و آن حضــرت فقــه الرضــا 
ــزد ســید  ــاب شــریف، ن ــرای او نوشــته اند و آن کت ــارک خــود ب ــه خــط مب را ب
ــد  ــن محم ــاض و صدرالدی ــب ری ــه صاح ــت چنانک ــوده اس ــی ب ــان مدن علی خ

ــد. ــاره کرده ان ــدان اش ــان - ب ــید علی خ ــداد س ــتکی - از اج دش
ســید علــی دارای القــاب و نســبت های متعــددی اســت. مشــهورترین لقــب 
ــب او را  ــن لق ــه ای ــه ب ــی داده ک ــح م ــم ترجی ــودش ه ــه خ ــت ک ــی اس او مدن
بخواننــد و در مقدمــه ریاض الســالکین خــود را بــه ایــن لقــب معرفــی می کنــد.1 
ــب دیگــر  ــه وی داده شــده اســت.2 لق ــد او ب ــر محــل تول ــه خاط ــب ب ــن لق ای
ــه ایــن لقــب  او شــیرازی اســت کــه در جامعــه دینــی و علمــی ایــران بیشــتر ب
مشــهور اســت. ایــن لقــب بــه خاطــر اینکــه نــوزده جــد از اجــداد او شــیرازی 
ــه جــد  ــن معصــوم هــم لقــب دیگــر اوســت کــه نســبتی ب ــد. اب االصــل بوده ان
اول او محمــد معصــوم صدرالدیــن اســت. همچنیــن در جامعــه علمــی ایــران بــه 

ــی شــارح صحیفــه هــم مشــهور هســت.3 ــر و ســید عل ســید علی خــان کبی
3-1- اساتید و شاگردان

ســید علــی در روزگار کودکــی بــزرگان بســیار دیــد و یــاد و نــام و ســیمای 
علمــی - اجتماعــی آن هــا را بــه خاطــر ســپرد. شــیخ عبــداهلل بــن ســعید باقشــیر، 
ســید نورالدیــن علــی بــن حســن حســینی شــامی، ســبط الشــیخ زیــن بــن شــیخ 
ــم مالکــی مکــی و  ــن ابراهی ــن احمــد ب ــی، قاضــی تاج الدی محمــد شــامی عامل
ــس  ــرای تدری ــه ب ــد ک ــورانی بودن ــی از دانش ــانی جمع ــر خراس ــوال محمدباق م
یــا نمــاز بــه مســجدالحرام می آمدنــد.4 و خاطــره سبزشــان در اندیشــه کوچــک 

پسر محمد ابی جعفر، پسر محمد پسر زید شهید، كه پسر امام سجاد زین العابدین است.
1. ریاض السالکین، ج 1، ص 44.

2. مستدركات اعیان الشیعه، ج 7، ص 188.
3. همان.

4. ســالفه العصــر فــی محاســن الشــعرا، ص 133 و 134، 217،302، 303، 308،491 و .492 )بــه نقــل از گلشــن 
ابــرار، ج 1(
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ــر  ــن و س ــزرگان دی ــمند، از ب ــن دانش ــد. ای ــت ش ــاز ثب ــمند حج ــاوه هوش نوب
ــر  ــل ب ــوع، دلی ــوم متن ــم کــرده، و اســتادی او در عل ــدان فضیلــت کســب عل آم
کثــرت مشــایخ او در اخــذ و روایــت اســت. همچنیــن از آنجــا کــه پــدر ســید 
علــی فــردی عالـِـم و از مقامــات هنــد بــوده، بی شــک مجلســش محــل حضــور 
ــا 18  ــی حــدود 17 ی ــوده اســت و ســید عل ــزرگان اعصــار ب ــاء و ب علمــاء، ادب
ســال از اســاتید و بــزرگان ایــن مجالــس اســتفاده ها بــرده اســت. همان طــور کــه 
خــودش در کتاب هایــش از بعضــی از آن اســاتید نــام می بــرد: شــیخ محمــد بــن 
علــی شــامی عاملــی کــه اســتاد او در نحــو، بیــان، حســاب و بعضــی ابــواب فقــه 
بــوده؛1 ســید عمــار بــن بــرکات ابــن أبــی نمــی، ادیــب و پزشــک نامــور شــیخ 
حســین بــن شــهاب الدین کرکــی شــامی، شــیخ عبــداهلل بــن حســین بــن شــاجل 
ــه گفتــه عامــه امینــی در الغدیــر او از اســتاد خــود شــیخ جعفــر بــن  ثقفــی.2 ب
ــن  ــود نظام الدی ــم خ ــد معظ ــی3 )م 1091 ق( و از وال ــیعی بحران ــن ش کمال الدی
احمــد،4 و از عامــه مجلســی صاحــب بحــار بــا اجــازه ای کــه از او دریافــت کرده 
ــد. و  ــت می کن ــز از او روای ــه مجلســی نی ــد و خــود عام ــت می کن اســت روای
هم چنیــن از شــیخ فخرالدیــن محمــد پســر شــیخ حســن صاحــب معالــم، پســر 

ــد.5 ــت می کن ــی )م 1104 ق( روای ــهید ثان ش
او در ســال های تدریــس، شــاگردان بســیاری پروریــد ولــی  دریــغ کــه نــام و 

1. همان، ص 323 و 324؛ مستدركات أعیان الشیعة، ج 7، ص 189.
2. مستدركات أعیان الشیعة، ج 7، ص 191.

ــه: شــیخی الفضــل، و  ــن گفت ــن چنی ــاره او ای ــوده در ســید درب ــه و حســاب ب ــث، فق 3. اســتاد ســید در حدی
ــیعة، ج  ــاب. )مستدركات أعیان الش ــی كل ب ــل ف ــع الفاض ــل و اآلداب، و مرج ــع الفضائ ــل، مجم ــتاذی الكم اس

7، ص: 189(
4. میــرزا نظــام الدیــن احمــد مکــی شــیرازی فرزنــد میــرزا محمــد معصــوم بــود كــه در ســال 1027 در طائــف 
متولــد شــد و در مکــه نشــو و نمــا كــرد و در 28 ســالگی در ســال 1055 بنــا بــه دعــوت ســلطان عبــداهلّل قطــب 
ــه وی  ــش را ب ــر خوی ــود، دخت ــت و چــون آن پادشــاه را پســری نب ــاد رف ــه حیدرآب ــن ب ــروای دك شــاه، فرمان
داد و او را رتبــه فرزنــدی خویــش بخشــید و احــکام مملکتــی را در كــف كفایــت او نهــاد، میــرزا نظــام الدیــن 
خــط نســخ را بســیار نیــک می نوشــت و بــه شــاعری آراســته بــود و دیوانــی عربــی داشــت و در ســال 1085 
ــیعة، ج 7، ص 189(. ــری، ج 1، ص 24؛ مستدركات أعیان الش ــنامه ناص ــت. )فارس ــن درگذش ــاد دك در حیدرآب

5. الغدیر فی الکتاب و السنة و الدب، ج 11، ص 459.
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یــاد آن هــا درگــذر زمــان بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت. آنچــه می تــوان در 
ایــن فرصــت بــاز گفــت نــام ســه تــن از کامروایانــی اســت کــه اجــازه بازگویــی 
شــنیده ها و نگاشــته های ســید ادیبــان حجــاز را دریافــت داشــته اند: ســید 
ــد  ــی می گوی ــه امین ــی از مشــایخ مجلســی دوم صاحــب بحــار اســت.1 عام عل
ســید امیرمحمــد حســین امیرمحمــد صالــح خاتون آبــادی متوفــای 1151 قمــری 
ــید  ــره س ــازه بکی ــق اج ــر طب ــی- ب ــین مک ــأ محمدحس ــر م ــر پس ــیخ باق و ش

ــد.2 ــت کرده ان ــری- از او روای جزای

2� ریاض السالکین
در ایــن قســمت ابتــدا انگیــزه نویســنده از نوشــتن ایــن شــرح بیــان خواهــد 
شــد و ســپس بــه بررســی میــزان مــورد توجــه قــرار گرفتــن ایــن شــرح در میــان 
ــه ارزش  ــا از رهگــذر آن ب ســایر دانشــمندان و علمــاء پرداختــه خواهــد شــد ت

علمــی ایــن شــرح پــی بــرده شــود.
2-1- انگیزه نویسنده از نوشتن ریاض السالکین

ســید در مقدمــه خــود بــر ریاض دربــاره انگیــزه اش از نوشــتن ریاض الســالکین 
نوشــته اســت: تــا زمــان حاضــر غیــر از کارهــای مختصــر و متفرقــه، کســی را 
نیافتــه ام کــه اقــدام بــه شــرح جامــع و کاملــی بــر صحیفــه کــرده باشــد، او در 
ایــن بــاره می نویســد: »ال أعلــم ســابقًا ســبقنی إلــی هــذا الغــرض و القیــام بــأداء 
ــن  ــا المتأخری ــن أصحابن ــا حــّرره جماعــه م ــرض- ســوی م هــذا الحکــم المفت
شــکر اهلّل ســعیهم و أحســن یــوم الجــزاء رعیهــم، مــن تعلیقــات تتضّمــن حــّل 
ــرأ  بعــض ألفاظهــا و تفســیر یســیر مــن أغراضهــا و هــی ال تبــرد غلیــا و ال تب
ــی-  ــیخ بهای ــرح ش ــام ش ــه تم ــر ب ــه اگ ــد البت ــه می گوی ــید در ادام ــا«.3 س علی
حدائــق الصالحیــن- دسترســی داشــتیم غــرض حاصــل می شــد ولــی گویــا ایــن 
شــرح بــه اتمــام نرســیده و یــا اگــر بــه اتمــام رســیده باشــد مفقــود شــده و از 

1. بحاراالنوار، ج 102، ص 82.
2. الغدیر فی الکتاب و السنة و الدب، ج 11، ص 459.

3. ریاض السالکین، ج 1، ص 44.
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ــاره  ــه برجــای نمــاده اســت. ســید علــی خــان در ایــن ب آن جــز حدیقــه هالی
ــن و  ــق الصالحی ــّماه حدائ ــذی س ــی.. ال ــا شــرح شــیخنا البهای می نویســد: »و أّم
أشــار إلیــه فــی الحدیقــه الهالیــه فهــو مجــاز ال حقیقــه، إذ لــم تقــع حدقــه منــه 

علــی غیــر تلــک الحدیقــه«.1
ــن  ــودش اداء ای ــر خ ــه تعبی ــأ و ب ــن خ ــران ای ــرای جب ــان ب ــید علی خ س
ــه  ــم ب ــری تصمی ــال 1094 قم ــجادیه_ در س ــه س ــرح صحیف ــم مفترض_ش حک
ــه را  ــای صحیف ــه گره ه ــرحی ک ــرد، ش ــل می گی ــع و کام ــرح جام ــتن ش نوش
گشــوده، مجماتــش را تفصیــل، گنج هایــش را ظاهــر کنــد و رمــز و رازهایــش 
ــد و  ــرح مفی ــذا ش ــت: »ه ــته اس ــه نوش ــه این گون ــن زمین ــاید. او در ای را بگش
ــن  ــی ســید العابدی ــه.. المنســوبه إل ــه الکامل ــی الصحیف ــه عل صــرح مشــید عّلقت
ــا«. او  ــّل رموزه ــا، و یح ــر کنوزه ــا، و یظه ــل مجمل ه ــا، و یفّص ــح مقفله ...یفت
ــان  ــال در دارالســرور بره ــد از 12 س ــال 1106 قمــری2 بع ــن شــرح را در س ای
پــور تمــام کــرده در مســافرتی کــه بــه اصفهــان داشــته ایــن شــرح را بــه شــاه 
ســلطان حســین صفــوی اهــداء کــرده و نوشــته اســت: »قّدمتــه- و هــو الحــری 
بالتقدیــم- علــی کّل حدیــث مــن الشــروح و قدیــم، إلــی الحضــره... أبــی الظفــر 

ــوی«.3 شــاه ســلطان حســین الموســوی الحســینی الصف
2-2- ریاض السالکین در نزد سایر دانشمندان و علماء

ســید علــی نــام شــرح خــود را ریاض الســالکین فــی شــرح صحیفــه ســید العابدین 
گذاشــته همان طــور کــه در مقدمــه آورده اســت: »ســّمیته بریاض الســالکین 
ــمند  ــق ارزش ــا تحقی ــاب ب ــن کت ــی ای ــن« ول ــید العابدی ــه س ــرح صحیف ــی ش ف
ــه  ــرح صحیف ــی ش ــالکین ف ــوان ریاض الس ــا عن ــی و ب ــنی امین ــن حس ــای محس آق
سیدالســاجدین در 7 مجلــد توســط مؤسســه انتشــارات اســامی جامعــه مدرســین 

حــوزه علمیــه قــم بــه چــاپ رســیده اســت.
شــارح صحیفــه کتــاب خــود را بــه 54 روضــه تقســیم کــرده و ذیــل هــر روضه 

1. همان، ص 45.
2. همان، ج 7، ص 452.

3. همان، ج 1، ص 46. 49.
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بــه شــرح یــک دعــا از ادعیــه صحیفــه ســجادیه پرداختــه اســت و مجمــوع آن هــا 
ــرای هــر روضــه  ــرده اســت. او ب ــوان ریاض الســالکین... نام گــذاری ک ــا عن را ب
نامــی ننهــاده و متناســب بــا شــماره دعاهــا بــه روضــه اول، دوم، ســوم و ... اکتفــا 
کــرده اســت. صاحــب ریاض الســالکین، در ابتــدای هــر روضــه مقدمــه ای کوتــاه 
در چنــد ســطر متناســب بــا حــال و هــوای دعــای مــورد بحــث آورده و ســپس 
ــن شــرح  ــی ای ــزرگ تهران ــه آقاب ــه گفت ــرده اســت. ب ــا ک ــه شــرح دع شــروع ب
ــای لغــات پرداختــه1 و  ــه تبییــن معن ــدا ب ــه ابت طوالنی تریــن شــرح اســت کــه ب
ســپس مباحــث صرفــی و نحــوی و در برخــی مــوارد مباحــث باغــی را بیــان 
کــرده و در ادامــه بــا کمــک آیــات و روایــات بــه شــرح معنــای فقــرات ادعیــه 

پرداختــه اســت.
ــروح  ــن ش ــواره از بهتری ــه هم ــده ک ــبب ش ــاض س ــژه ری ــات وی خصوصی
ــان خــود و بعــد  ــد و موردســتایش و توجــه علمــای زم ــه شــمار آی ــه ب صحیف
قــرار بگیــرد از جملــه میــرزا عبــداهلل افنــدی آن را این گونــه توصیــف کــرده: »و 
ــد  هــو شــرح کبیــر جــدا مــن أحســن الشــروح و أطولهــا و قــد أورد فیــه فوائ
غزیــره مــن کتــب کثیــره غریبــه غریــزه«2 و ســید محســن امیــن نیــز چنیــن گفتــه 
ــی  ــک کتاب ــه ی ــن از اینک ــه«3. هم�چنی ــروحها مثل ــی ش ــف ف ــم یؤل ــت: »و ل اس
چقــدر مــورد شــرح، حاشــیه، نقــد و ... قــرار گرفتــه باشــد می تــوان بــه اهمیــت 
و مــورد توجــه بــودن آن در جامعــه علمــی پــی بــرد. در میــان شــروح صحیفــه 
ــب  ــه مطال ــوردار اســت ک ــاز برخ ــن امتی ــالکین از ای ــاب ریاض الس ــجادیه، کت س
ــًا ناظــر  ــا ســید علی خــان مدنــی یــا پــس از آن، عمدت بیشــتر شــروح معاصــر ب
بــه درون مایــه آن اســت. میــرزا عبدالوهــاب بــن محمــد صالــح برغانــی قزوینــی 
)م 1296 ق( در شــرح مزجــی خــودش بــر صحیفــه بــا عنــوان آمــال العارفیــن فــی 
ــا نقــل  ــرده و ب ــراوان ب شــرح صحیفــه سیدالســاجدین از ریاض الســالکین بهــره ف

1. الذریعة، ج 11، ص 326.
2. ریاض العلماء، ج 3، ص 366.
3. اعیان الشیعه، ج 8، ص 152.
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ــردازد.1 ــا می پ ــورد آن ه ــح در م ــه شــرح و توضی ســخنان وی ب
یــا شــرح لوامــع الأنــوار العرشــیه مــأ باشــی، ســخت وامــدار ریاض الســالکین، 
ــع بخــش بزرگــی از شــرح خــود  ــی اســت. صاحــب لوام ســید علی خــان مدن
ــد:  ــع گوی ــح لوام ــه مصل ــرده؛ چنان ک ــاس ک ــذ و اقتب ــالکین، أخ را از ریاض الس
»اگــر بگویــم یــک چهــارم - یــا بیشــتر - از کتابــش را عینــًا از آن شــرح برگرفتــه 
ــی در  ــان مدن ــید علی خ ــروی از س ــه پی ــی ب ــه ام!« ماباش ــزاف نگفت ــت، گ اس
ریاض الســالکین اش، هــر لمعــه را بــا مقدمــه ای متناســب بــا حــال و هــوای دعای 
مــورد بحــث در آن آغــاز کــرده اســت. در برخــی مــوارد نقــد آراء ســیدعلیخان 
حاکــی از اهمیــت داشــتن ایــن شــرح در نــزد افــراد پــس از اوســت. بــه عنــوان 
مثــال ماباشــی در بــاب عبــارت »و ال تجعــل لشــی ء مــن جوارحنــا نفــوذا فــی 
ــردازد.2 ــه نقــل و نقــد نظــر ســید علی خــان می پ معصیتــک« )از دعــای نهــم( ب

همچنیــن ســید صدرالدیــن باغــی در ترجمــه خــود غالبــًا از شــرح 
ــام  ــه للام ــوس الصحیف ــن  قام ــر ای ــاوه ب ــت.3 ع ــرده اس ــره ب ــالکین به ریاض الس
زین العابدیــن نوشــته ســید ابوالفضــل حســینی در مــواردی کــه نیاز بــه توضیحات 
ــن  ــت ای ــی از اهمی ــن حاک ــد4 و ای ــاع می ده ــاض ارج ــه ری ــت ب ــل اس مفص

ــزد اوســت. ــاب در ن کت
ــری از  ــه بهره گی ــاب، ب ــاله و کت ــن رس ــه، در چندی ــن نکت ــر ای ــاوه ب ــا ع ام
ریــاض الســالکین، حتــی در عنــوان آن هــا تصریــح شــده اســت. از جملــه کارهایی 
کــه در تلخیــص یــا توضیــح یــا فهرست نویســی ریاض                                                         الســالکین ســراغ داریــم:
ــته  ــالکین، نوش ــص ریاض الس ــی تلخی ــن ف ــره المتنزهی ــا زه ــه ی ــار اللطیف - الازه

ــی. 5 ــا اعرج ــید محمدرض س

1 ر.ک: ماهنامه ماه دین، ش 49 تا 52.
ــوت  ــرح اله ــل از: ش ــه نق ــوار، ج 3، ص 273 و 295 و 327 و 347 و 349. ب ــع االن ــوارد: لوام ــایر م 2. س

ــجادیه، ص 130 و 159. ــه س ــر صحیف ــانه ب اندیش
3. كتابنامه صحیفه سجادیه، ترجمه صدرالدین بالغی.

4. به عنوان مثال ذیل ماده أمن، سکن، طرف، نطق و ... .
5. طبقات اعالم الشیعة، قرن 12، ص 263. 262()الذریعة، ج 13، 351.
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- تعلیقات علی شرح الصحیفه، نوشته بهاءالدین محمد مختاری )م 1231ق(1
- حاشیه سید عبدالله جزائری )م 1173 ق( بر ریاض السالکین.2

- حاشیه بر ریاض از شیخ جعفر بن محمدباقر بن التستری )1335-1250(3
- تلخیص الریاض، نوشته سید ابوالفضل حسینی سرابی.

ــا عنــوان  ــا مطالبــی اضافــی و تحقیقاتــی ب - ترجمــه ریاض الســالکین اســت ب
»مترجــم گویــد« کــه در آن، گفتارهایــی از شــیخ بهایــی، عامــه مجلســی میرداماد 
و فیــض کاشــانی نقــل شــده و گویــا مترجــم از دانشــمندان ســده دوازدهــم یــا 
ســیزدهم هجــری باشــد. نســخه منحصــر ایــن شــرح در کتابخانــه مرعشــی، جلــد 
ســوم کتــاب - مشــتمل بــر شــرح دعــای هفتــم تــا شــانزدهم - می باشــد و در 

پایــان بــه جلــد چهــارم ارجــاع داده شــده اســت.4
- فهــارس ریاض الســالکین بــه کوشــش محمدحســین مظفــر کــه در دو جلــد 

بــه وســیله انتشــارات جامعــه مدرســین بــه چــاپ رســیده اســت.

3� صحیفه سجادیه
در ایــن قســمت بــه جایــگاه صحیفــه ســجادیه در منظر شــارح صحیفــه پرداخته 
خواهــد شــد و ســپس ســند نســخه ای کــه شــارح، آن نســخه را مبنــای خــود در 
شــرحش قــرار داده، بیــان خواهــد شــد و در نهایــت بــه ســایر نســخه هایی کــه 

مــورد توجــه ســید علی خــان بــوده، اشــاره خواهــد شــد.
3-1- صحیفه در نگاه سید

ــاب  ــد: »انتس ــه می نویس ــار صحیف ــه اعتب ــی در زمین ــان مدن ــید علی خ س
ــا ســر  ــه ت ــان مســتفیض اســت ک ــام ســجاد آنچن ــه ام ــه شــریفه ب صحیف
ــه  ــوای صحیف ــاره محت ــجادیه درب ــه س ــارح صحیف ــد.«5 ش ــر می رس ــد توات ح

آورده:
1. همان، قرن 11، ص 108 و 523؛ الذریعه، ج 6، ص 124: رقم 670.

2. طبقات اعالم الشیعه، قرن 11، ص 458؛ الذریعه، ج 6، ص 124 رقم 669.
3. اعیان الشیعه، ج 4، ص 117.
4. نسخه های خطی، ص 170.

5. ریاض السالکین، ج 1، ص 58.
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صحیفــه ســجادیه، نمــادی از علــم الهــی اســت و بــوی معطــر کام نبــوی از 
آن استشــمام می شــود. بایــد چنیــن باشــد، زیــرا پــاره ای از نــور مشــکات 
ــه - از  ــا آنجــا ک ــت اســت. ت ــتان امام ــالت و نفحــه ای از شــمیم بوس رس
ــر انــوار حقایــق معرفــت و میوه هــای باغ هــای حکمــت  جهــت اشــتمال ب
ــا وحــی آســمانی و صحــف عرشــی و ملکوتــی ماننــدش دانســته اند.«  - ب
و علمــاء أخیــار، و صّرافــان و ناقــدان ُقَدمــا از پیشــینیاِن اهــل صــاح بــه آن 

ــد.1 ــت می گفته ان ــل اهل بی ــد داده و انجی ــور آل محم ــب زب لق
صاحب ریاض السالکین درباره باغت و برتری صحیفه می نویسد:

ــکام  ــحره ال ــجد س ــا تس ــا فعنده ــه تبیان ه ــا و براع ــه بیان ه ــا باغ و ام
ــه و ال  ــر الکهان ــوه غی ــان النب و تزعــل بالعجــز مــداره االعــام و تعتــرف ب

ــه.2 یســتوی الحــق و الباطــل مکان
و امــا باغــت بیــان و برتــری گفتــار صحیفــه بــه حــدی اســت که: ســخنوران 
ســاحر و فصیحــان و ادیبــان ســحرانگیز بایــد در برابــر آن بــه ســجده درآینــد، و 
ــد  ــی معترف ان ــه عجــز و ناتوان ــل آن ب ســران و ســروران دانشــمند از آوردن مث
ــل در  ــق و باط ــد؛ و ح ــت می باش ــر از کهان ــوت غی ــه: نب ــد ک ــرار نماین و اق
یــک مرتبــه و یکســان نمی باشــند. و کســی کــه بخواهــد در اطــراف و جوانــب 
ــی  ــا فکــر ظلمان ــد ب آســمان بلنــد و درخشــان آن گردشــی کنــد و چرخــی بزن
و اندیشــه تاریــک خــود کــه داخــل در کســوف جهــل و خســوف نادانــی فــرو 
رفتــه اســت، بــا تیرهــای ِخــذالن و ســهام نکبــت و ســرافکندگی روبــرو شــده، 
ســتارگان نورانــی و متحــّرک آســمان علــم و ِشــهاب ثاقـِـب درایــت و معرفــْت او 

ــود می گرداننــد. ــا تیــر هاکــت هــدف گرفتــه، محــو و ناب را ب
بعد حکایتی به نقل از ابن شهر آشوب می آورد:

و ذكــر فصاحــه الصحیفــه الکاملــه عنــد بلیــغ فــی البصــره فقــال خــذوا عنــی 
حتــی املــی علیکــم و اخــذ القلــم و اطــرق رأســه فمــا رفعــه حتــی مــات.3

از فصاحــت صحیفــه نــزد یکــی از بلغــای بصــره بــه میــان آمــد و گفــت آنچــه 

1. همان، ص 51.
2. همان، ص 51 و 52.

3. مناقب آل أبی طالب، ج 4، ص 137.
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مــن امــا می کنــم بنویســید، خواســت بگویــد ایــن کار از مــن هــم ســاخته اســت. 
ســرش را بــه زیــر افکنــد هرچــه خواســت ســخن بگویــد نتوانســت. غــرق دریای 
صحیفــه و عظمــت آن شــد و آن چنــان بــه دلیــل ناتوانــی و ادعــای واهــی خــود 

شــرمنده شــد کــه ســربلند نکــرد تــا جــان بــه جان آفریــن تســلیم کــرد.
مرحــوم صاحــب ریاض الســالکین پــس از نقــل ایــن داســتان می گویــد: »لقــد 
دام شــطعا فنــال ســخطا«؛ و بــه جــان خــودم قســم، او در گفتــارش افــراط نمــود 

و از حــّق بــه دور افتــاد پــس ســخط إلهــی بــه وی رســید.«1
3-2- سند صحیفه نسخه سید علی خان

ــن  ــد در ضم ــرح کن ــه ش ــروع ب ــه ش ــل از اینک ــی قب ــان مدن ــید علی خ س
مقدمــه کوتــاه چنــد صفحــه ای، ســند خــود از صحیفــه را ذکــر کــرده اســت. او 
می گویــد بهتــر اســت قبــل از پرداختــن بــه شــرح ادعیــه تبــرکًا ســند خــود را 
از صحیفــه ذکــر کنیــم: "و قبــل الخــوض فــی المطلــوب فلنذکــر ســند روایتنــا 
للصحیفــه الشــریفه تبــرکا باالتصــال فــی الروایــه عــن منشــئها المعصــوم." آنــگاه 
می گویــد کــه او صحیفــه را از شــیخ جعفــر بــن کمال الدیــن بحرانــی، از شــیخ 
فاضلــش شــیخ بهایــی، از عبدالصمــد حارثــی، از دو شــیخش: ســید حســن بــن 
ــی،  ــد عامل ــن احم ــی ب ــن عل ــن ب ــیخ زین العابدی ــی و ش ــینی کرک ــر حس جعف
ــن  ــد ب ــمس الدین محم ــهید ش ــیخ ش ــد ش ــی )فرزن ــن عل ــان زین الدی از شیخش
مکــی( از محمــد بــن داوود مشــهور بــه ابــن مــؤذن جزینــی )پســرعموی شــیخ 
ــد  ــن محم ــی ب ــن عل ــاء الّدی ــیخ ضی ــی(، از ش ــد مک ــهید شــمس الدین محم ش
ــید  ــینی، از س ــه حس ــن معی ــم ب ــن القاس ــد ب ــن محم ــاج الّدی ــی، از ت ــن مک ب
کمــال الّدیــن محمــد بــن محمــد بــن رضــی الّدیــن الوی ]االودی[ الحســینی، 
ــدرش  ــی، از پ ــن حســن طوس ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــر الّدی ــه نصی از خواج
ــی  ــدی حســنی، از ســید أب ــی الرضــا فضــل اهلّل راون ــن الحســن، از أب محمــد ب
ــی،  ــر طوس ــو جعف ــه أب ــس طائف ــینی، از رئی ــد حس ــن معب ــد ب ــام محم صمص
روایــت می کنــد کــه او نیــز بــا سلســله خــود کــه در الفهرســت آورده، صحیفــه 

کاملــه را روایــت کــرده اســت.2

1. ریاض السالکین، ج 1، ص 51.
2. همان، ص 50.
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ــز  ــخ نی ــاف نس ــث اخت ــه بح ــود ب ــخه خ ــر نس ــاوه ب ــه ع ــارح صحیف ش
ــا  ــت. ب ــرده اس ــر ک ــخه ها ذک ــایر نس ــی را از س ــواردی اختاف ــه و م پرداخت
جســتجوی کلیــدواژه نســخه در ایــن شــرح، می تــوان بــه حــدود 200 نمونــه از 
ــن ادریــس،  مــوارد اختافــی دســت یافــت. از جملــه ایــن نســخه ها، نســخه اب
نســخه شــهید اول و نســخه قدیمــی اســت کــه ســید اختافــات را نقــل و ســپس 
کوشــیده مطابــق هــر نقــل معنــای آن را توضیــح دهــد. بــه عنــوان مثــال در ذیــل 
عبارتــی از دعــای چهــارم »و اإلِشــتِیاِق إِلــی الُمرَســلِیَن بَِحقایــِق اإلیمــان« آورده 

اســت:
و نقــل بعضهــم إّن فــی نســخه الشــهید »االســتباق« بالســین المهملــه و البــاء 
الموّحــده بعــد التــاء المثنـّـاه مــن فــوق افتعــال مــن الســبق و هــو التقــّدم و 
ــه ...  ــم أن یســبق صاحب ــد کّل منه ــدا یجته ــن فصاع ــن اثنی ال یکــون إالّ م
ــتیاق  ــد اش ــب عن ــم بالغی ــهوره: و مصّدقوه ــه المش ــی الروای ــی عل و المعن
المؤمنیــن إلــی المرســلین و ذلــک فــی حــال غیبتهــم إذ االشــتیاق ال یکــون 
إالّ مــع عــدم الحضــور، و علــی مــا نقــل مــن نســخه الشــهید عنــد تســابق 
النــاس إلیهــم، و ذلــک فــی أول الدعــوه و حــال طلــب فضیلــه الســبق إلــی 

اإلجابــه و الفــوز بنیــل درجتــه و منزلتــه.1
همچنیــن در برخــی مــوارد عــاوه بــر نقــل و توضیــح بــر اســاس هــر کــدام 
از نســخه ها، کوشــیده بیــن آن هــا قضــاوت کــرده و یکــی را بــر دیگــری ترجیــح 
دهــد. بــه عنــوان مثــال او دربــاره عبارتــی از دعــای ششــم: »الّلُهــمَّ اْجَعــْل لَنــا فی 
کّل ســاَعه مـِـن ســاعاتِِه َحّظــًا مـِـْن ِعبــادِک، َو نَصیبــًا مـِـْن ُشــکِرک...« می گویــد: 
ــه: »و  ــا مــن عبادتــک« و هــو أنســب بقول و فــی نســخه ابــن إدریــس »حّظ

نصیبــا مــن شــکرک«.2

4� بررسی روش تفسیری سید علی خان در ریاض السالکین
اگــر فراینــد تفســیر را در نظــر بگیریــم بــرای اینکــه تفســیری ماننــد شــرح 
ــد:  ــه را طــی بکن ــل دو مرحل ــد حداق ــرد، شــارح بای ریاض الســالکین شــکل بگی

1. ریاض السالکین، ج 2، ص 87.
2. همان، ج 2، ص 245؛ ج 3، ص 408؛ ج 4، ص 129؛ ج 4، ص 139؛ ج 5، ص 45
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مرحلــه فهــم متــن ادعیــه و دریافــت معنــا و مفهــوم آن و ســپس مرحلــه پرداخت 
و بیــان کــردن آن چیــزی کــه فهمیــده و بــه رشــته تحریــر در آوردن آن مطلــب 
اســت. مــا نیــز بــرای بررســی و تحلیــل روش تفســیری یــک شــارح یــا مفســر 
ــه  ــم در هــر مرحل ــه را از هــم جــدا کــرده و ببینی ضــرورت دارد ایــن دو مرحل

شــارح چــه عملکــردی از خــود نشــان داده اســت.
4-1- مرحله دریافت و فهم متن ادعیه

در فراینــد شــرح و تفســیر اولیــن مرحلــه ای کــه مفســر اقــدام بــه آن می کنــد 
مرحلــه دریافــت و فهــم اســت. در ایــن مرحلــه ایــن مطلــب مــورد بررســی قــرار 
می گیــرد کــه مفســر بــه چــه کیفیتــی متــن را فهــم کــرده اســت؟ بــا چــه ابــزاری 
ــاء  ــر چــه چیــزی تکیــه و ابتن ــه اســت؟ در فهــم خــود ب ــه فهــم متــن پرداخت ب

داشــته اســت؟ بــه چــه ســطوحی از فهــم نائــل شــده اســت؟
بــر اســاس اینکــه شــارح یــا مفســر در فهــم، بــر چــه چیــزی تکیــه داشــته 
ــن و  ــر مت ــی ب ــت مبتن ــف( دریاف ــه دو دســته: ال ــت را ب ــه دریاف ــوان مرحل می ت

ــر فــرای متــن، تقســیم کــرد. ب( دریافــت مبتنــی ب
4-1-1. دریافت مبتنی بر متن

ــه  ــت ک ــی اس ــر روی متن ــی مفس ــه اصل ــن، تکی ــر مت ــی ب ــت مبتن در دریاف
ــوم  ــا، و عل ــتفاده از ابزاره ــا اس ــد. او ب ــیر بکن ــرح و تفس ــد آن را ش می خواه
و دانش هایــی کــه قبــًا اندوختــه در تــاش اســت تــا نــکات مبهــم و زوایــای 
ــرده و آن را  ــتنطاق ک ــن را اس ــاح مت ــه اصط ــد و ب ــن کن ــن را روش ــان مت پنه
ــورد  ــی م ــزار و دانش های ــه اینکــه چــه اب ــه بســته ب ــن مرحل ــد. ای ــح ده توضی
ــان؛  ــطح زب ــد از: س ــه عبارت ان ــت ک ــطوحی اس ــود دارای س ــع ش ــتفاده واق اس

ــگ. ــطح فرهن ــات و س ــطح ادبی س
ــه ذکــر اســت کــه ایــن ســه ســطح از بحث هــای مطالعــات ترجمــه1  الزم ب
وام گرفتــه شــده اســت. در بحث هــای مطالعــات ترجمــه همیشــه وقتــی صحبــت 
ــن  ــس مت ــک پ ــی و از ی ــان اصل ــه زب ــن ب ــش مت ــک پی ــه اســت، از ی از ترجم
ــه  ــه ب ــث ترجم ــام مباح ــد و تم ــان می آی ــه می ــت ب ــه صحب ــان ترجم ــه زب ب

Translation Studies .1
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ارتبــاط ایــن پیــش متــن و پــس متــن در ســه ســطح زبــان، ادبیــات و فرهنــگ 
برمی گــردد. امــروزه در مطالعــات ترجمــه، معنــای ترجمــه وســیع شــده اســت 
و دیگــر ترجمــه الزامــًا بــه ایــن معنــا نیســت کــه یــک چیــزی را از یــک زبانــی 
بــه زبــان دیگــر ترجمــه بشــود، بلکــه ایــن امــکان وجــود دارد کــه یــک متنــی 
از یــک زبانــی بــه همــان زبــان ترجمــه بشــود. از طــرف دیگــر مــا عــاوه بــر 
ــا  ترجمــه تحــت اللفظــی، ترجمــه آزاد هــم داریــم کــه فراتــر از متــن اســت. ب
ــن  ــت و در ای ــه انگاش ــی ترجم ــم نوع ــیر را ه ــوان تفس ــه می ت ــن دو مقدم ای
صــورت می تــوان خیلــی از الگوهــای مــورد اســتفاده در مطالعــات ترجمــه را در 

بحــث بررســی و کشــف روش تفســیری مــورد اســتفاده قــرار داد.

الف( دریافت مبتنی بر متن در سطح زبان
ســطح فهــم زبانــی1 فهمــی اســت کــه متکــی بــر دانش هــای زبانــی اعــم از 
لغــت و دســتور زبــان اســت. بــرای فهــم ایــن ســطح، کافــی اســت کــه مفســر 
فرهنــگ لغــت را خــوب بدانــد و بــا دســتور زبــان عربــی آشــنا باشــد. همان طــور 
ــه  ــی در زمین ــاب متقن ــیدعلی گذشــت او دارای کت ــات س ــه در قســمت تألیف ک
لغــت، الطــراز االول، و کتــب متعــددی در زمینــه صــرف و نحــو اســت و ایــن 
ــه  ــه اســت. ســید علی خــان ب ــن زمین مطلــب بیانگــر تخصــص داشــتن او در ای
ــن ســطح  ــده ای ــه شــکل مناســبی از عه ــی ب ــای زبان ــارت در دانش ه ــل مه دلی
برآمــده و شــرح او کامــًا مشــحون از مباحــث لغــوی، صرفــی و نحــوی اســت. 
ــه  ــردات ادعی ــک مف ــای تک ت ــه معن ــدا ب ــا ابت ــه از دع ــر جمل ــح ه او در توضی
پرداختــه و معانــی آن هــا را از کتــب لغــت متعــدد ذکــر می کنــد. بــه عنــوان مثــال 
ــه چــه  ــه اوالً ب ــد ک ــه اهلل بحــث می کن ــظ جال ــاره لف او حــدود 3 صفحــه درب
زبانــی اســت؟ عربــی یــا ســریانی؟، ثانیــًا اســم اســت یــا وصــف؟، ثالثــًا مشــتق 
اســت یــا جامــد؟ و اگــر مشــتق اســت از چــه چیــزی اشــتقاق یافتــه؟ و رابعــًا 
ــم َریــٌب فــی  علــم اســت یــا غیــر علــم؟2 یــا مثــًا در شــرح عبــارت »لـَـْم یثْنِهِ
1. Literal interpretation

2. ریاض السالکین، ج 1، ص 232 و 234.
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بَصیَرتِهـِـم، َو لـَـم یختَلِْجُهــْم َشــک فــی َقْفــِو آثارِِهــم، َو االئتِمــامِ بِهِدایــه َمنارِهــم.«1 
فقــط بــه معنــای واژگان عبــارت می پــردازد و متعــرض مباحــث دیگــری بــرای 

ــود.2 ــیر نمی ش ــط دادن و تفس بس
 از جملــه منابــع لغــوی کــه او بــه کــرات از آن هــا نقــل کــرده، بــه ترتیــب 
ــم و  ــر، المحک ــن اثی ــه اب ــادی، النهای ــوس فیروزآب ــه قام ــوان ب ــل3 می ت ــرت نق کث
ــری،  ــه جوه ــاح اللغ ــی، صح ــر فیوم ــاح المنی ــیده، المصب ــن س ــم اب ــط العظ المحی
مجمــل اللغــه ابــن فــارس، مفــردات راغــب اصفهانــی، العیــن خلیــل، البــارع فــی 
اللغــه قالــی، تهذیــب الاســماء و اللغــه نــووی و المفصــل زمخشــری اشــاره کــرد.
ــای آن  ــگ و در جای ج ــرح پررن ــن ش ــه در ای ــوی ک ــث لغ ــر مباح از دیگ
قابــل مشــاهده اســت توجــه بــه بحــث فــروق اللغــه و تفاوت هــای ریــز و دقیــق 
ــرق  ــوان از ف ــه می ت ــوان نمون ــه عن ــی اســت. ب ــارب المعان ــات مشــابه و متق لغ
بیــن معرفــت و علــم،4 بیــن خلــد و بقــاء،5 بیــن إتمــام واکمــال،6 بیــن إســراف و 
تبذیــر،7 بیــن بخــل وشــّح، 8بیــن تفکــر و تدبّر،9بیــن ثــری وتــراب،10 بیــن حمد و 
شــکر،11 بیــن عفــو و مغفــرت،12 بیــن و... نــام بــرد. اهتمــام ســید علــی مدنــی در 
ایــن زمینــه بیشــتر بــر نقــل اســت و در کمتــر جایــی بــه قضــاوت دربــاره مطلبــی 
کــه نقــل کــرده می پــردازد. از جملــه مــوارد قضــاوت فــرق بیــن اخــوه و إخــوان 
اســت. او پــس از نقــل اینکــه گفتــه شــده إخــوه در نََســب و إخــوان در دوســتی 

1 . صحیفه سجادیه، بخشی از دعای 4.
2. همان، ج 2، ص 113.

3. با توجه به آماری كه در فهارس ریاض السالکین آمده است.
4. همان، ج 1، ص 304.

5. همان، ج 4، ص 192 و 193.
6. همان، ج 3، 432.
7. همان، ج 4، 350.

8. همان، ج 7، 57 و 58.
9. همان، ج 3، 372.

10. همان، ج 2، 222، ج 5، 477.
11. همان، ج 6، 16.

12. همان، ج 2، ص 515 و 516.
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ــا  ََّم ــه دلیــل اینکــه در آیــه »إِن اســتعمال می شــود می گویــد ایــن اشــتباه اســت ب
ــامل  ــد ش ــدارد و می توان ــب ن ــه نس ــی ب ــوه اختصاص ــَوه...«13 إخ ــوَن إِْخ الُْمْؤمِنُ
...أَْو  ــنَّ ــنَّ إاِلَّ لِبُُعولَتِهِ ــَن زینَتَُه ــه »...َو ال یبْدی ــن در آی دوســتی هــم بشــود همچنی

إِْخوانِهـِـن...«14 إخوان در نســب اســتعمال شــده اســت.15
ســید علــی شــیرازی عــاوه بــر علــم لغــت، از علــم صــرف و نحــو بــرای 
اســتخراج گنج هــای ادعیــه صحیفــه ســجادیه اســتفاده کاملــی داشــته بــه نحــوی 
کــه گرایــش شــرح او را می تــوان از ایــن منظــر گرایشــی ادبــی نامیــد. او بــرای 
تکمیــل مباحــث لغــوی خــود و اجتهــاد در مــواردی کــه اختــاف آراء وجــود 
ــوده و در  ــن ب ــن ف ــط ای ــرد. او خری ــم صــرف و نحــو کمــک می گی دارد از عل
ــی  ــوارد فراوان ــرد. در م ــاره ک ــی او را نظ ــوان هنرنمای ــرح او می ت ــر ش سرتاس
ــردازد،  ــان آن هــا می پ ــه داوری می ــان را مطــرح کــرده و ب نظــرات مختلــف ادیب
ــن  ــه مت ــتناد ب ــا اس ــا ب ــد: ج 2، ص 120 - 119؛ ج 4، ص 442 – 440؛ و ی مانن
صحیفــه ســجادیه و آیــات قــرآن بــا برخــی مباحــث نحویــان بــه مخالفــت برمــی 

ــد: ج 1، ص 427 - 426، 16.391 ــزد، مانن خی

ب( دریافت مبتی بر متن در سطح ادبیات
ــه نحــوه  ــان اســت. شــگردهای مربــوط ب ــر از ســطح زب ســطح ادبیــات فرات
بیــان، در ســطح ادبیــات قــرار می گیرنــد. این کــه مفســر و شــارح تــا چــه انــدازه 
بــه ایــن شــگردها توجــه داشــته باشــد، مــا را متقاعــد می ســازد کــه آیــا او بــه 
ایــن ســطح از دریافــت رســیده یــا در همــان ســطح زبانــی متوقــف شــده اســت؟ 
ــات  ــطح ادبی ــه در س ــی اســت ک ــی از ویژگی های ــت یک ــگردهای روای ــه ش البت
ــی  ــژه بیان ــلوب های وی ــر آن، اس ــاوه ب ــرد. ع ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م می توان
و ویژگی هــای زیبایی شــناختی باغــی در ســطح ادبیــات قــرار می گیرنــد. 

13 . سوره حجرات، آیه10.
14 . سوره نور، آیه 31.

15. ریاض السالکین، ج 1، ص 137.
16. سه ریاض در شرح صحیفه سجادیه، ص 14.
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همچنیــن فرم هــای ادبــی خــاص ـ کــه می توانــد بــرای رســاندن معنــای خاصــی 
مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد ـ و کلیشــه های خــاص ادبــی نیــز در ســطح ادبیــات 
جــای دارنــد. اگــر کســی بــه ایــن بحث هــا بپــردازد و آن هــا را دریافــت کــرده 

و فهمیــده باشــد، می تــوان گفــت وارد ســطح ادبیــات شــده اســت.
ــید  ــه س ــد ک ــه ش ــوان متوج ــالکین می ت ــرح ریاض الس ــروری در ش ــا م ب
علی خــان بــه خوبــی بــه ایــن ســطح پرداختــه و کوشــیده زیبایی هــای هنــری و 
باغــی ادعیــه را نمایــان ســازد. در بیــن علــوم اســامی علومــی کــه متکفــل بیــان 
ســطح ادبیــات اســت علــوم باغــت می باشــند. علــوم باغــت بــه طــور عمــده 

ــده اند. ــته بندی ش ــی« دس ــع« و »معان ــان«، »بدی ــم »بی ــه عل در س
خطیــب قزوینــی علــم بیــان را چنیــن تعریــف کــرده اســت: هــو علــم یعــرف 
ــی:  ــه1 یعن ــه علی ــی وضــوح الدالل ــه ف ــی الواحــد بطــرق مختلف ــراد المعن ــه ای ب
علــم بیــان عبــارت از علمــی اســت کــه بــه واســطه آن یــک معنــی بــه راه هــای 
ــناخته  ــی، ش ــر آن معن ــا ب ــت آن ه ــایی دالل ــوح و رس ــت وض ــون از جه گوناگ
ــرای اداء  ــوان ب ــش می ت ــن دان ــی از ای ــا آگاه ــر ب ــارت دیگ ــه عب ــود. ب می ش
یــک معنــی از راه هــا و روش هــای متعــدد و گوناگونــی ماننــد تشــبیه، اســتعاره، 
مجــاز مرســل، مجــاز عقلــی و کنایــه اســتفاده کــرد. صاحــب ریــاض کــه خــود 
ادیــب طــراز اولــی اســت بــه خوبــی بــه ایــن مباحــث پرداختــه و ســعی کــرده 
ــه  ــازد. او ب ــان س ــجاد نمای ــام س ــه ام ــای ادعی ــای آن را در فرازه جلوه ه
مــواردی ماننــد: تشــبیه 2و انــواع آن ماننــد تشــبیه بلیــغ؛3 اســتعاره و انــواع متعــدد 
آن ماننــد اســتعاره تبعــی،4 اســتعاره بلیــغ،5 اســتعاره تحقیقــی،6 اســتعاره تحقیقــی 

1. تلخیص المفتاح، ص 218.
2. ریــاض الســالکین، ج 1، ص 167؛ ج 2، ص 146؛ ج 3، ص 122؛ ج 4، ص 277؛ ج 5، ص 99؛ ج 6، ص 

ــاض، ج 1، ص 457(. ــارس ری 260)فه
3. همان، ج 1، ص 35، ج 2، ص 159، ج 5، ص 69 و 350، ج 6، ص 387.

4. همــان، ج 1، ص 244، ج 2، ص 198 و 244 و 437، ج 3، ص 207 و 225 و 238 و 290 و 293 و 312 و 
383 و 398 و 400 و 424، ج 4، ص 11 و 105 و 127 و 218 و 242 و 243 و 254 و 457، ج 5، ص 40 و 

75 و 191 و 267 و...
5. همان، ج 7، ص 352.

6. همان، ج 6، ص 121 و 122 و 123.



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج4023

تصریحــی،1 اســتعاره مرشــحه،2 اســتعاره مکنیــه3 و ...؛ مجــاز4 و انــواع آن ماننــد 
مجــاز عقلــی،5 مجــاز حکمــی،6 مجــاز لغــوی،7 مجــاز مرســل؛8 کنایــه9 احتــراس10 

اشــاره کــرده اســت.
ــی  ــب قزوین ــرح اســت. خطی ــع مط ــم بدی ــی ســخن در عل ــای زیبای جلوه ه
علــم بدیــع را چنیــن تعریــف کــرده اســت: »هــو علــم یعــرف بــه وجوه تحســین 
الــکام بعــد رعایــه المطابقــه و وضــوح الدالله«؛11»علــم بدیــع عبــارت از علمــی 
اســت کــه بــه واســطه آن راه هــای زیباســازی ســخن پــس از رعایــت مطابقــت 
آن بــا مقتضــای حــال و روشــنی مفــاد معنــی آن، شــناخته می شــود«. البتــه ایــن 
ــی از  ــی مدن ــید عل ــرد. س ــر می گی ــز در ب ــی را نی ــظ، معن ــر لف ــاوه ب وجــوه ع
ــرده اســت.  ــددی اشــاره ک ــوارد متع ــه م ــع ب ــم بدی ــن کام مطــرح در عل محاس
ــاس  ــد جن ــاس مانن ــواع جن ــد: ان ــواردی مانن ــه م ــوان ب ــا می ت ــه آن ه از جمل
تصحیــف12 و جنــاس تصریــف؛13 ســجع؛14 توریــه؛15 طبــاق؛16 اُســلوب حکیــم؛17 

1. همان، ج 5، ص 466، ج 6، 121 و 122 و 133.
2. همان، ج 1، ص 167؛ ج 2، ص 50.

3. همان، ج 1، ص 328، ج 2، ص 195 و 317، ج 3، ص 122؛ ج 5، ص 366؛ ج 6، ص 106؛ ج 7، ص 61 و 84.
4. همان، ج 1، ص 183، ج 3، ص 450، ج 4، ص 265، ج 5، ص 294، ج 6، ص 384، ج 7، ص 282.

5. همان، ج 2، ص 230 و 397، ج 3، ص 122 و 245 و 246 و 249، ج 4، ص 10 و 126 و 290 و 331 و ... .
6. همان، ج 7، ص 77.

7. همان، ج 4، 9، ج 6، ص 129.
8. همان، ج 4، ص 215 و 250 و 467، ج 5، 180 و 202 و 206 و 303 و 304، ج 7، ص 61 و 76

9. همان، ج 1، ص 57 و 114 و 147 و 167 و 175 و 268 و 299 و 396 و 474، ج 2، 38 و 231 و...
10. همان، ج 2، ص 101، ج 3، 241، ج 7، 67

11. تلخیص المفتاح، ص 315.
12. ریاض السالکین، ج 5، 153 و 244.

13. همان، ج 4، 459.

14. همان، ج 3، 234.
15. همان، ج 1، ص 103، ج 4، ص 165.

16. همان، ج 5، ص 153.

17. همان، ج 4، ص 165.
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تقدیــم و تأخیــر، اســباب تقدیــم،1 فوائــد التقدیــم؛2 اســتخدام؛3 تخییــل؛4 
ترشــیح؛5 ادمــاج؛6 احتبــاک؛7 لــف و نشــر )معکــوس ترتیــب( ؛8 ارداف؛9 

التفــات10 و ... اشــاره کــرد.
ــان هــم اهتمــام داشــته  ــم بی ــه مباحــث عل ــن ســید علــی شــیرازی ب همچنی
ــم  ــو عل ــد: »ه ــف می نمای ــن تعری ــم را چنی ــن عل ــی ای ــب قزوین ــت. خطی اس
ــم  ــق متقضــی الحــال«؛11 »عل ــا یطاب ــی به ــی آلت ــه احــوال اللفــظ العرب یعــرف ب
معانــی عبــارت از دانشــی اســت کــه توســط آن حــاالت گوناگــون الفــاظ عربــی 
ــناخته  ــردد، ش ــال می گ ــای ح ــا مقتض ــق ب ــا مطاب ــطه آن ه ــه واس ــه کام ب ک
ــدی اســت  ــارت از اصــول و قواع ــم عب ــن عل ــر ای ــارت دیگ ــه عب می شــود«. ب
کــه بــه واســطه آن هــا چگونگــی مطابقــت کام بــا مقتضــای حــال، بــدان گونــه 
کــه موافــق غرضــی کــه کام بــه خاطــر آن بیــان شــده، شــناخته می شــود.12 از 
 ــی کــه ســید متعــرض آن هــا در کام امــام زیــن العابدیــن فنــون علــم معان
شــده اســت می تــوان مــواردی ماننــد ایجــاز و اطنــاب13، قصــر و انــوع آن ماننــد 

ــر مســندالیه14 را عنــوان کــرد. قصــر مســند ب
فراتــر از ســطح ادبیــات، ســطح فرهنــگ مطــرح اســت کــه در آن بــه بافتــی 

1. همان، ج 7، ص 407 و 421.
2. همان، ج 1، ص 396، ج 4، ص 127، ج 6، ص 409، ج 7، ص 319 و 345 و 390.

3. همان، ج 1، ص 261، ج 4، ص 105 و 379، ج 5، ص 533.
4. همان، ج 3، ص 122؛ ج 5، ص 318 و 366 و 418 و 455 و 466 و 474؛ ج 6، ص 106 و 221؛ و....

5. همان، ج 1، ص 167، ج 2، ص 102 و 103 و 317، ج 3، ص 95 و 204 و 244 و ...
6. همان، ج 3، ص 193.
7. همان، ج 4، ص 57.

8. همان، ص 295.
9. همان، ج 5؛ ص 152.

10. همان، ج 1، ص 331، ج 2، ص 207، ج 3، ص 381، ج 5، ص 215، ج 6، ص 272.
11. تلخیص المفتاح، ص 24.

12. شروط و آداب تفسیر و مفسر، ص 79.
ــالکین، ج 1، ص 121، ج 2، ص 225، ج 6، ص 272 و 354، ج 7، ص 10؛ ج 6، ص 368؛ ج  ــاض الس 13. ری

7، ص 66؛ ج 6، 272.
14. همان، ج 1؛ ص 390.
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ــه  ــه ای ک ــای جامع ــر فض ــود. اگ ــه می ش ــکل گرفته پرداخت ــن در آن ش ــه مت ک
متــن در آن شــکل گرفته مــورد بررســی قــرار بگیــرد فهــم برخــی دشــواری های 
ــام  ــا تم ــالکین ب ــرح ریاض الس ــفانه ش ــا متأس ــرد ام ــد ک ــان خواه ــن را آس مت

ــه اســت. ــه ســطح فرهنگــی نپرداخت ارزش و اهمیتــی کــه دارد ب
4-1-2- دریافت مبتنی بر فرای متن

ــه داشــت  ــه تکی ــون ادعی ــی مت ــی یعن ــن اصل ــر مت ــارح ب ــل ش ــته قب در دس
ــر  ــذارد و دیگ ــدم می گ ــن ق ــرای مت ــه عرصــه ف ــارح ب ــته ش ــن دس ــی در ای ول
بــر متــن اصلــی تکیــه نــدارد. مفســر در ایــن قســمت، تکیــه بــر متــن اصلــی را 
رهــا کــرده و بــر متــون دیگــر تکیــه دارد. بــه بیــان بهتــر مفســر از یــک متــن بــه 
متــن دیگــری انتقــال پیــدا می کنــد، نــه این کــه متــن اصلــی مطلقــًا، رهــا شــود. 
ــی هســتند؟ در تفســیر  حــال ســؤال ایــن اســت کــه آن متــون دیگــر چــه متون
ــه ســید علی خــان  ــرد ک ــن دیگــر را مشــاهده ک ــوان دو مت ــالکین می ت ریاض الس
روی آن متــون تکیــه و تأکیــد زیــادی داشــته اســت و آن دو متــن عبارت انــد از: 

.و ائمــه اطهــار آیــات قــرآن کریــم و روایــات پیامبــر اکــرم

الف( دریافت فرای متن با تکیه بر آیات قرآن کریم
صاحــب ریاض الســالکین بــه کــّرات ســعی کــرده آیــات قــرآن کریــم را مبنــای 
فهــم و تفســیر خــود از فقــرات ادعیــه صحیفــه ســجادیه قــرار بدهــد. او بــا برقراری 
ارتبــاط بیــن فقــرات ادعیــه و آیــات قــران کریــم در تــاش اســت آن فهمــی کــه 
آیــات قــرآن القاکننــده آن اســت، را بــه عرصــه تفســیر فرازهــا و جمــات ادعیــه 
بکشــاند. نقــش آیــات قــرآن کریــم در شــکل گیری شــرح ریاض الســالکین خیلــی 
پررنــگ اســت. بــر اســاس فهرســتی کــه در کتــاب فهــارس ریاض الســالکین آمــده 
بیــش از 1500 آیــه قــرآن کریــم – حــدود یک چهــارم قــرآن- در ایــن شــرح مطرح 
ــالکین را  ــرح ریاض الس ــوان ش ــه می ت ــن جنب ــر از ای ــن خاط ــت.1به همی ــده اس ش
شــرحی قرآنــی بــر صحیفــه ســجادیه دانســت. بهترین شــاهد ایــن مطلــب تلمیحاتی 

هســت کــه ســید اهتمــام زیــادی در اســتخراج کــردن آن هــا داشــته اســت.
1. فهارس ریاض السالکین، ج 1، ص 103 و 107.
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ــاق همــه  ــورد اتف ــی و م ــی متعال ــم وحــی الهــی، متن ــرآن کری ــه ق از آنجــا ک
اســت، می تــوان بــا رویکــرد بینــا متنــی و عرضــه دعاهــای صحیفــه ســجادیه بــر 
ــی صحیفــه ســجادیه را نشــان  قــرآن کریــم و اســتخراج تلمیحــات، ارزش محتوای
ــه، حدیــث، شــعر و  ــه آی ــع، اشــاره کــردن ب داد. تلمیــح در اصطــاح علــم بدی
ــاس و  ــا اقتب ــح ب ــراق تلمی ــه افت ــت.1 وج ــای کام اس ــهور در اثن ــه مش ــا قص ی
تضمیــن در ایــن اســت کــه در ایــن صنایع-اقتبــاس و تضمیــن- آیــه، حدیــث، 
ــی در  ــود، ول ــل می ش ــل نق ــور کام ــه ط ــا ب ــی از آن ه ــا بخش ــعر ی ــا ش ــل ی مث
ــا  ــرد ت ــورت می گی ــات ص ــل کلم ــا حداق ــح و ب ــدون تصری ــاره ب ــح، اش تلمی
ــه  ــح ب ــود.2 ارزش تلمی ــر ش ــده واضح ت ــا مقصــود گوین ــدن آن ه ــی ش ــا تداع ب
میــزان تداعــی بســتگی دارد کــه از آن بــه دســت می آیــد. هرقــدر اســطوره ها و 
ــر محســوب می شــود.  ــح بلیغ ت ــر باشــد، تلمی ــورد اشــاره لطیف ت داســتان های م
ــت.  ــای داده اس ــود ج ــرآن را در خ ــی از ق ــات فراوان ــجادیه تلمیح ــه س صحیف
ــژه  ــردن تلمیحــات در فرمایشــات اهل بیــت و به وی اســتخراج و مشــخص ک
در ادعیــه امــام ســجاد عــاوه بــر فوایــد باغــی، فوایــد دیگــری هــم بــر آن 
مترتــب اســت. از جملــه اینکــه بــا ایــن کار می تــوان نشــان داد کــه فرمایشــات 
ــت و  ــی اس ــتند قرآن ــته و دارای مس ــی داش ــی اله ــه در وح ــان ریش معصوم
ــه نوعــی تفســیر  ــرآن جــدا نیســتند بلکــه فرمایشــات آن هــا ب اهل بیــت از ق
ــات  ــتخراج تلمیح ــر اس ــده دیگ ــن فای ــت. همچنی ــی اس ــات قرآن ــح آی و توضی
ــه ای  ــن و قرین ــت مت ــت وثاق ــه ســجادیه موجــب تقوی ــه صحیف ــی از ادعی قرآن
بــرای جبــران کاســتی های موجــود در زمینــه ســند آن اســت. در پژوهشــی کــه 
ــل  ــورد در ذی ــی 218 م ــه تعــداد تلمیح هــای قرآن ــه صــورت گرفت ــن زمین در ای
47 دعــای صحیفــه گــزارش شــده اســت و بــرای دعاهــای 15، 18، 26، 28، 29، 
ــه 69 تلمیــح  36 و 39 تلمیحــی ذکــر نشــده اســت.3 صاحــب ریاض الســالکین ب
در ذیــل 24 دعــا اشــاره کــرده اســت کــه در جــدول شــماره یــک ایــن مــوارد 

1. فنون بالغت و صناعات ادبی، ج 2، ص 328.
2. دانشنامه جهان اسالم، ج 8، ص 135.

3. قرآن و صحیفه درون مایه های مشترک، ش 57، ص 129.
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آورده شــده اســت. ایــن مــوارد بــا جســتجوی عبــارت" و فیــه تلمیــح الــی قولــه 
تعالــی" در کتــاب اســتخراج شــده اســت. البتــه بــه مــوارد مذکــور بایــد 28 مــورد 
ــان  ــا را بی ــح آن ه ــظ تلمی ــا لف ــید علی خــان ب ــا س ــه در آن ه ــزود ک ــر را اف دیگ
نکــرده بلکــه بــا عبــارت "اشــاره الــی قولــه تعالــی" آن هــا را بیــان کــرده اســت.

ــوان  ــح ســید علی خــان اســت می ت ــورد تصری ــه م ــی ک ــا بررســی تلمیحات ب
گفــت کــه ســید از بحــث تلمیــح بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای شــرح و تفســیر 
ــن  ــرار کــردن بی ــاط برق ــا ارتب ــح کــه او ب ــن توضی ــا ای اســتفاده کــرده اســت. ب
فقــره ای از دعــا بــا آیــات قــرآن درصــدد بیــان تفســیر خــود از آن فقــره از طریــق 
آیــات قــرآن اســت. مؤیــد ایــن برداشــت، تفــاوت فاحــش بیــن تلمیحــات قرآنی 
اســتخراج شــده در ســایر پژوهش هــا- 218 مــورد- بــا تلمیحــات مــورد اشــاره 
صاحــب ریــاض-69 + 28 مــورد- اســت. ایــن مــوارد اختــاف نشــان می دهــد 
ــم و  ــا فه ــرآن را هــم ســو ب ــه ق ــه آی ــواردی ک ــط در م ــه ســید علی خــان فق ک
برداشــت خــود از فقــره ای از دعــا می دیــده بــه آن اشــاره کــرده اســت و گفتــه 
ــوارد  ــرآن اســت و در ســایر م ــه ق ــان آی ــه ف ــح ب ــام تلمی ــوده ام ــن فرم ــه ای ک
ــه بازگشــت  ــال او از آنجــا ک ــوان مث ــه عن ــا اشــاره ای نکــرده اســت. ب ــه آن ه ب
آ"لتنافــس" و "المشــاّحه" را بــه یــک معنــا و مرجــع واحــد می دانــد، می گویــد 
در عبــارت »و المشــاّحه فیهــا علــی مــا أردت«1تلمیحــی بــه آیــه »و فــی ذلــک 

فلیتنافــس المتنافســون«2 صــورت گرفتــه اســت.3
وی همچنیــن بــا اســتفاده از تلمیــح بــه آیــات قــرآن، ارتباطــی بیــن تفســیر 
قــرآن و ادعیــه برقــرار کــرده اســت و ســعی کــرده بــه نوعــی اقــوال مطــرح شــده 
ــجادیه  ــه س ــه صحیف ــه عرصــه تفســیر ادعی ــه را ب ــات مربوط ــل تفســیر آی در ذی
ــل زدن  ــردن و پ ــرار ک ــاط برق ــا ارتب ــان ب ــید علی خ ــه س ــرای نمون ــاند. ب بکش
بیــن ایــن فقــره از دعــای 22 صحیفــه ســجادیه »َو َهــْب لــی نـُـوراً أْمشــی بــِه فــی 
ــاُه و  ــًا فأحیین ــْن کاَن َمیت ــه »أ َو َم ــا آی ــی الُظُلمــاِت...« ب ـِـِه ف ــدی ب ــاس، َو أْهتَ النّ

1 . صحیفه سجادیه، دعای 47.
2 . سوره مطففین، آیه 26.

3. ریاض السالکین، ج 7، ص 58.



407 معرفي و بررسي روش تفسیري ریاض السالکین في شرح صحیفه سیدالساجدین

َجعلنــا لــه نــوراً یمشــی بــه فــی النــاِس کَمــن مثلــه فــی الُظلمــاِت لَیــَس بِخــارٍج 
منهــا«1 از اقوالــی کــه در تفاســیر قــرآن بــرای بیــان مــراد از النــور و یمشــی بــه 
فــی النــاس آمــده بــرای شــرح و تفســیر نــوراً و أمشــی بــه فــی النــاس کــه در 

دعــای صحیفــه آمــده، اســتفاده کــرده اســت.2
ب( دریافت فرای متن مبتنی بر روایات

ــا ابتنــاء و تکیــه بــر آن هــا،  از دیگــر متونــی کــه شــارح صحیفــه کوشــیده ب
ــر  ــول از پیامب ــات منق ــد روای ــته باش ــجادیه داش ــه س ــه صحیف ــی از ادعی فهم
اکــرم و ســایر ائمــه اطهــار اســت. بــرای مثــال او بــرای توضیــح عبارتــی 
از دعــای اول: »و َعَجــَزْت َعــْن نَْعتـِـِه أَْوهــاُم الْواِصفیــن« از دو روایــت از حضــرت 
رســول اســتفاده کــرده و بــا توجــه بــه آن دو روایــت مــراد از عبــارت مذکــور 

ــد:  ــان می کن ــه بی را این گون
ــا  ــی: عجزه ــه تعال ــن نعت ــام ع ــز الوه ــراد، بعج ــون الم ــل أن یک و یحتم
عــن بلــوغ تمــام نعتــه، یعنــی إّن الواصفیــن و إن بالغــوا فــی التوصیــف، و 
انتقلــوا مــن نعــت إلــی مــا هــو أشــرف و أعظــم عندهــم، لــم یبلغــوا مرتبــه 
ــه مــن مراتــب  ــل کّلمــا بلغــوا مرتب ــه، ب ــوه بکمــال نعت ــم ینعت وصفــه، و ل
ــا  ــی کم ــوت، أشــرف و أعل ــن النع ــوار م ــا أط ــاء کان وراءه ــت و الثن النع
ــاء علیــک، أنــت کمــا  ــه ســید المرســلینبقوله: »ال أحصــی ثن أشــار إلی
أثنیــت علــی نفســک« و أرشــد إلیــه ســید الوصییــن بقولــه: »هــو فــوق مــا 

یصفــه الواصفــون«3
ــه(  ــدود 80 صفح ــی )ح ــالکین، فهرســت بلندباالی ــارس ریاض الس ــاب فه  کت
ــاب ســید  ــن کت ــق آمارهــای ای ــن مطاب ــات را آورده اســت. همچنی ــن روای از ای
ــن لا  ــار، م ــات صف ــر الدرج ــی، بصائ ــی کلین ــد کاف ــی مانن ــان از کتاب های علی خ
یحضــره الفقیــه، التوحیــد، الخصــال و علــل الشــرائع شــیخ صــدوق، مــکارم الاخــلاق 
طبرســی، اربعیــن شــیخ بهائــی بیشــترین نقــل روایــت را دارد.4 شــارح صحیفــه 

1 . سوره انعام، آیه122.
2. ریاض السالکین، ج 3، ص 514.

3. همان، ج 1، ص 257.
4. فهارس ریاض السالکین، ج 1، ص 156، ص 300.
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همچنیــن از منابــع روایــی اهــل ســنت هــم نقــل کــرده اســت. از جملــه آن هــا 
ــلم از  ــح مس ــرح صحی ــلم2، ش ــح مس ــاری1، صحی ــح بخ ــت از: صحی عبارتس

ــدر المنثــور ســیوطی.4 نــووی3، همــع الهوامــع فــی شــرح جمــع الجوامــع و ال
ــالکین  ــان در ریاض الس ــید علی خ ــین س ــور تحس ــای درخ ــی از تاش ه یک
ایــن اســت کــه او در مــوارد متعــددی تــاش کــرده بــا نظیــر یابــی و برقــراری 
ارتبــاط بیــن ســخنان حضــرت امیــر در نهج البلاغــه بــا ادعیــه امــام ســجاد بــه 
شــرح و تفســیر برخــی فرازهــا بپــردازد. ایــن عملکــرد او اوالً نشــان از تســلط 
ــن دو  ــی ای ــت محتوای ــی از قراب ــًا حاک ــه دارد، ثانی ــه نهج البلاغ ــراف او ب و اش
ــی  ــه محتوای ــرای مقایس ــتری را ب ــن کار وی بس ــت و ای ــنگ اس ــاب گران س کت
بیــن ایــن دو کتــاب ارزشــمند فراهــم ســاخته کــه بایســته اســت توســط محققــان 
علــوم معــارف اهل بیــت پرورانــده شــود. صاحــب ریــاض در شــرح خــودش 
بیــش از یک صــد مــورد نقــل از نهج البلاغــه کــرده اســت کــه مصحــح و محقــق 
ــوان  ــا عن ــرده و ب ــتخراج ک ــا اس ــل 25 دع ــورد را در ذی ــدود 50 م ــاض ح ری
الفهــرس المقــارن بیــن نهج البلاغــه والصحیفــه الســّجادیه ذکــر کــرده اســت.5 در ادامــه 

ــه اختصــار اشــاره می شــود. ــه برخــی از ایــن مــوارد ب ب
الــف( او در شــرح بنــد »َو تَُهــّوَن َعَلیهِــْم کلَّ کــْرٍب یُحــلُّ بِهِــْم یــْوَم ُخــُروِج 
ــور  ــه منظ ــد ک ــْرٍب« می گوی ــارت »کلَّ ک ــح عب ــا«6در توضی ــْن أَبَْدانَِه ــسِ مِ الْنُْف
ســکرات و دشــواری های جــان کنــدن اســت کــه نمی تــوان آن را بــا بیــان شــرح 
ــال(  ــر ح ــه ه ــوده: »)ب ــه فرم ــن در نهج البلاغ ــه امیرالمؤمنی ــه ک داد،7 همان گون
مــرگ دشــواری هایی دارد کــه انســان را در خــود غــرق می کنــد. مشــکاتی کــه 
هراس انگیزتــر از آن اســت کــه بتــوان در قالــب الفــاظ ریخــت یــا اندیشــه های 

1. ریاض السالکین، ج 1، ص 383، ج 2، ص 411، ج 5، ص 128 و 130، ج 6، ص 143، ج 7، ص 206.
2. همان، ج 1، ص 184 و 503، ج 2، ص 411، ج 3، ص 499، ج 4، ص 275، ج 6، ص 53 و 143.

3. همان، ج 3، ص 499، ج 4، ص 153، ج 5، ص 179 و 330، ج 6، ص 53 و 143.
4. همان، ج 5، ص 95، ج 6، ص 240 و 321، ج 7، ص 30 و 233 و 265.

5. فهارس ریاض، ج 2.
6 . صحیفه سجادیه، دعای 4.

7. ریاض السالکین، ج 2، ص 129.



409 معرفي و بررسي روش تفسیري ریاض السالکین في شرح صحیفه سیدالساجدین

اهــل دنیــا آن را درک کنــد«؛ )و إّن للمــوت لغمــرات هــی أفظــع مــن أن تســتغرق 
بصفــه، أو تعتــدل علــی عقــول أهــل الّدنیــا(.1

ب( او در شــرح عبــارت »َو یــا َمــْن َطاَعتـُـُه نََجــاه لِْلُمِطیعِیــَن«2 بعــد از توضیــح 
مختصــری می گویــد نظیــر ایــن کام از امیرالمؤمنیــن نقــل شــده کــه فرموده انــد: 
»اطاعــت خــدا را ...ســپری بــرای روز اضطــراب، و چــراغ پرفروغــی بــرای درون 
قبرهــا، و مایــه آرامشــی در برابــر وحشــت های طوالنــی، و راه گشایشــی بــرای 
ــم، و  ــوم فزعک ــه لی ــه اهلّل ... و جنّ ــوا طاع ــی«؛ )فاجعل ــخت زندگ ــات س لحظ
مصابیــح لبطــون قبورکــم، و ســکنا لطــول وحشــتکم، و نفســًا لکــرب مواطنکم(.3

ج( ســید علی خــان ایــن فقــره از دعــای امــام ســجاد »َو َمــْن أَبَْعــُد مِنّــی 
مـِـِن اْســتِْصَاِح نَْفِســِه ِحیــَن أُنْفِــُق َمــا أَْجَریــَت َعَلــی مـِـْن رِْزقـِـک فِیمــا نََهیتَنـِـی 
ــر  ــش دورت ــن از اصــاح نفــس خوی ِــک«4 و چــه کســی از م ــْن َمْعِصیت ــُه مِ َعنْ
ــه مــن لطــف می کنــی در امــوری  ــگاه کــه تمــام نعمت هایــی را کــه ب اســت آن
ــارت  ــن عب ــر ای ــم؟ مشــابه و نظی ــوده ای صــرف می کن ــرا از آن نهــی فرم ــه م ک
ــه  ــی ک ــر نعمت های ــان در براب ــه »انس ــت 330 نهج البلاغ ــن در حکم امیرالمؤمنی
ــش را  ــه نعمت های ــت ک ــن اس ــه اش ای ــن وظیف ــه وی داده کمتری ــد ب خداون
ِ أاَلَّ تَْســتَعِینُوا بِنَِعِمــِه َعَلــی  وســیله معصیــت او قــرار ندهــد«؛ )أََقــلُّ َمــا یْلَزُمکــْم هلِلَّ
ــی زشــت ترین  ــوال همیشــه زشــت اســت، ول ــی م ــد.5 نافرمان ــِه(« می دان َمَعاِصی
ــیله  ــای او را وس ــان نعمت ه ــه انس ــن اســت ک ــان ای ــی و عصی ــاالت نافرمان ح

نافرمانــی وی قــرار دهــد.
ــْن  ــُزوِن مِ ــمَّ بِالْمْخ ــَألُک اللَُّه ــارت »َفَأْس ــرح عب ــاض در ش ــب ری د( صاح
أَْســَمائِک، َو بَِمــا َواَرتـْـُه الُْحُجــُب مـِـْن بََهائـِـک، إاِلَّ َرِحْمــَت َهــِذهِ النَّْفــَس الَْجُزوَعه، 
ــرَّ  ــتَِطیُع َح ــَف تَْس ــرَّ َشْمِســک، َفکی ــتَِطیُع َح ـِـی اَل تَْس َّت ــه، ال ــه الَْهُلوَع ــِذهِ الّرمَّ َو َه

1. نهج البالغه، خ 221.
2 . صحیفه سجادیه، دعای 11.

3. همان، خ 198.
4 . صحیفه سجادیه، دعای 16.

5 . ریاض، ج 3، ص 140.
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َّتـِـی اَل تَْســتَِطیُع َصــْوَت َرْعــِدَک، َفَکیــَف تَْســتَِطیُع َصــْوَت َغَضبـِـَک«1  نَــارِک، َو ال
بــه ایــن کام امیــر المؤمنیــن از خطبــه 183 »أفرأیتــم جــزع أحدکــم مــن الّشــوکه 
تصیبــه، و العثــره تدمیــه، و الّرمضــاء تحرقــه؟ فکیــف إذا کان بیــن طابقیــن مــن 
ــه  ــی یکــی از شــما را ک ــا ناراحت ــیطان!«؛ " آی ــن ش ــع حجــر، و قری ــار، ضجی ن
خــاری بــه بدنــش فــرو مــی رود و یــا زمیــن خوردنــی کــه او را کمــی مجــروح 
ــا( کــه او را آزار می دهــد،  ــان )در فصــل گرم ــا ریگ هــای داغ بیاب می ســازد و ی
مشــاهده کرده ایــد؟ حــال چگونــه خواهیــد بــود هنگامــی کــه در میــان دو طبقــه 
ــد؟"  ــرار گیری ــیطان ق ــاورت ش ــه در مج ــنگ های گداخت ــار س ــر کن ــش ب از آت

ــد.2 ــتناد می جوی اس
همچنیــن در برخــی مــوارد متعــرض تعــارض ظاهــری بیــن ســخنان 
امیرالمؤمنیــن در نهج البلاغــه و ســخنان امــام زین العابدیــن در صحیفــه شــده 
و ســعی کــرده آن را برطــرف نمایــد. بــه عنــوان نمونــه: ســید علی خــان می گویــد 
ــه امــکان دارد حمــد مــددکار انســان بــرای  ممکــن اســت کســی بگویــد چگون
ــوده »َو  ــام ســجاد فرم ــه ام ــه ک ــف الهــی باشــد همان گون ادای حــق و وظائ
َعْونــًا َعَلــی تَْأدِیــه َحّقــِه َو َوَظائِفـِـِه«3 در حالیکــه در ســخنان امیرالمؤمنیــن آمــده 
ــدگان  ــش کنن ــگران و کوش ــدون« تاش ــه المجته ــؤّدی حّق ــه »...و ال ی ــت ک اس
ــپس در  ــد. او س ــب بیفکنن ــه تع ــود را ب ــد خ ــر چن ــد ه ــّق او را ادا نمی کنن ح
ــراد از نفــی تاشــگران از  ــد: م ــن تعــارض ظاهــری می گوی ــه ای ــام پاســخ ب مق
ــردن حــق  ــی از اداء ک ــن، نف ــال در ســخن امیرالمؤمنی اداء حــق خــدای متع
نعمــت خــدای متعــال و شــکرگزاری دربرابــر آن نعمــات اســت. و مــراد از ادای 
ــف  ــام دادن تکالی ــرای انج ــام ب ــجاد قی ــام س ــای ام ــال در دع ــدای متع حــق خ

الهــی اســت.4

1 . صحیفه، دعای 50.
2. ریاض السالکین، ج 7، ص 326.

3 . صحیفه، دعای 1.
4. همان، ج 1، ص 404 و 405.



411 معرفي و بررسي روش تفسیري ریاض السالکین في شرح صحیفه سیدالساجدین

4-1-3- دریافت از طریق نقل تفسیر در تفسیر
ــر در  ــته تحری ــه رش ــی ب ــک کتاب ــی ی ــه وقت ــت ک ــه نیس ــه این گون همیش
ــود  ــه خ ــاخته و پرداخت ــف و س ــاب تألی ــوای کت ــب و محت ــام مطال ــد تم می آی
نویســنده متــن باشــد بلکــه یــک نــوع رابطــه ای بیــن آن کتــاب و کتــب ســابقی 
ــان ســام یکــی  ــژه در جه ــه وی ــته شــده وجــود دارد. ب ــه نوش ــه در آن زمین ک
ــًا  ــامی و مخصوص ــف اس ــوم مختل ــاء در عل ــن علم ــداول بی ــای مت از کاره
ــک  ــرای تفســیر ی ــه ب ــب اســت ک ــن مطل ــی ای ــون دین شــارحان و مفســران مت
ــگارش  ــه ن ــابقًا ب ــه س ــه در آن زمین ــری را ک ــرح های دیگ ــیر و ش ــن، تفاس مت
ــراری  ــن بررســی و برق ــد. نتیجــه ای ــرار می دهن ــورد بررســی ق ــد را م درآمده ان
ارتبــاط می توانــد بــه چنــد شــکل و حالــت در تفســیر جدیــد انعــکاس و نمــود 
داشــته باشــد کــه عبارت انــد از: الــف( نقــل عیــن مطلــب از تفســیر یــا تفاســیر 
ســابق، ب( تضمیــن و مــزج مطالــب تفســیر یــا تفاســیر ســابق در تفســیر جدیــد، 
ج( افزایــش یــا کاهــش عمــق ســطح مطالــب تفســیر ســابق در تفســیر جدیــد.
ــان  ــید علی خ ــه س ــرد ک ــوان مشــاهده ک ــّرات می ت ــه ک ــالکین ب در ریاض الس
ــت  ــوان گف ــد و می ت ــل می کن ــابق نق ــع س ــیر و مناب ــی را از تفاس ــن مطلب عی
ــد. او  ــکیل می ده ــتگان تش ــل از گذش ــالکین را نق ــی از ریاض الس ــش اعظم بخ
ــه  ــوده و از کثــرت نقل هایــی کــه در ایــن کتــاب صــورت گرفت فــردی متتبــع ب
می تــوان متوجــه شــده کــه بــه کتابخانــه ای عظیــم دسترســی داشــته اســت. یکــی 
از هــزاران محاســن کار او در ایــن شــرح ایــن اســت کــه شــیوه نقــل او از یــک 
ــی را  ــد مطلب ــی می خواه ــع وقت ــر مواق ــد. او در اکث ــت می کن ــتانداردی تبعی اس
ــر  ــاب- ذک ــا صاحــب کت ــاب ی ــام کت ــم از ن ــع آن را- اع ــدا منب ــد ابت ــل بکن نق
ــا  ــه" ی ــی کام ــارت "انته ــا عب ــر ب ــب را آورده و در آخ ــپس مطل ــد و س می کن
ــا یــک جســتجوی ســاده در  ــذا ب ــد. فل ــان نقــل را مشــخص می کن "انتهــی" پای
ــه  ــی ک ــورد از مطالب ــه حــدود 1000 م ــوان ب ــث می ت ــع االحادی ــزار جام ــر اف ن

ــدا کــرد. ــن شــیوه نقــل کــرده دسترســی پی ــا ای ســید علی خــان ب
در مــورد اینکــه از چــه منابعــی بیشــتر نقــل کــرده میــرزا عبــداهلل افنــدی گفتــه 
ــیخ بهایی  ــای ش ــی از گفته ه ــارحان را آورده ول ــای ش ــان گفته ه ــید علی خ س
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ــی  ــیخ بهای ــورد از ش ــر 50 م ــغ ب ــت.1 او بال ــرده اس ــتری ک ــب داری بیش جان
مطالبــی را نقــل کــرده اســت. همچنیــن صاحــب فهــارس ریاض الســالکین در ایــن 
زمینــه نوشــته اســت ســید علــی شــیرازی در بیــن قوامیــس اعتمــادش بیشــتر بــر 
ــر المفــردات  ــی اعتمــادش ب ــرای توضیــح معان ــادی، ب القامــوس المحیــط فیروزآب
راغــب اصفهانــی و از بیــن تفاســیر قــرآن اهــل ســنت بــر تفســیر بیضــاوی بــوده 
و از آن هــا در مــوارد متعــددی مطالبــی نقــل کــرده اســت. همچنیــن او بــر آثــار 
ــه  ــق ب ــاف و الفائ ــد کش ــب او مانن ــته و از کت ــری داش ــاد واف ــری اعتم زمخش

کــرات نقــل کــرده و اقــوال زمخشــری را بــر جوهــری ترجیــح2 داده اســت.3
از نــکات قابل توجــه در رابطــه بــا شــرح ریاض الســالکین ایــن اســت 
ــه ســبک  ــادی ب ــه شــارح صحیفــه در نقــل مطالــب شــباهت زی ســبک و روحی
و روحیــه طبرســی در مجمع البیــان دارد. شــارح صحیفــه عــاوه بــر ایــن اینکــه 
از مجمع البیــان زیــاد نقــل کــرده، کوشــیده رویکــرد او را الگــوی خــود در نقــل 
مطالــب قــرار دهــد. دانســته اســت کــه طبرســی در نقــل اقــوال تعصبــی نشــان 
ــه را  ــته، آنچ ــده می نگریس ــک دی ــه ی ــرق ب ــاف و ف ــه اصن ــه هم ــی داده و ب نم
ــه  ــف و چ ــه مخال ــد، چ ــه باش ــس ک ــر ک ــته، از ه ــول می دانس ــح و معق صحی
ــاص،  ــی خ ــان غرض ــام آن ــر ن ــم و تأخی ــرده و در تقدی ــو می ک ــق، بازگ مواف
ــم  ــالکین ه ــوان در ریاض الس ــه می ت ــت ک ــیوه ای اس ــن ش ــت. ای ــته اس نداش

ــرد. مشــاهده ک
بــا آنکــه مرحــوم طبرســی در زمانــی می زیســته کــه عالمــان فــرق مختلــف 
ــات  ــته اند و روای ــا داش ــش اعتن ــه خوی ــدان طریق ــوال معتق ــه اق ــا ب ــی تنه مذهب
ــوده  ــد نظــر ایشــان ب ــه مؤی ــد ک ــر چن ــان خــود را ه ــول از مجــرای مخالف منق
ــر  ــخن از نظ ــه س ــا ک ــان، آنج ــر مخالف ــل نظ ــمردند، وی در نق ــرود می ش مط
ــا عقیــده او، خالــی از اشــکال می نمایــد، و بــه نحــوی جانبــش تأییــد  اصــول ب
می کنــد، باکــی نــدارد. در ایــن شــیوه بــه پایــه ای اســت کــه برخــی بــر او خــرده 

1. ریاض العلماء، ج 3، ص 366
2. به عنوان شاهد مطلب بنگرید به: ریاض السالکین، ج 1، ص 288.

3. فهارس ریاض السالکین، ج 2، ص 718 و 723
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ــت و از  ــه اس ــرین عام ــان از مفس ــوالت در مجمع البی ــر منق ــه اکث ــد ک گرفته ان
ــان  ــن، در می ــر ای ــل نکــرده اســت. عــاوه ب ــی نق تفســیر اهل بیتجــز اندک
ــن و  ــش از طع ــه کام ــت ک ــوان یاف ــر کســی را ت ــان کمت ــندهان و مصنّف نویس
ــی  ــن طبرس ــد، لک ــی باش ــود خال ــه خ ــان طریق ــه مخالف ــبت ب ــراض نس اعت
ــع دو  ــع الجام ــان و جوام ــیر مجمع البی ــت. تفس ــص مبراس ــن نق ــاحتش از ای س
ــه ای اســت کــه حتــی علمــای  ــن دعــوی. انصــاف او نکت ــر ای ــد ب گــواه عدل ان

ــته اند. ــراف داش ــر آن اعت ــز ب ــنی نی س
4-2- مرحله پرداخت و تألیف

ــت2  ــه پرداخ ــه مرحل ــت ب ــت نوب ــورت گرف ــی1 ص ــه دریافت ــد از اینک بع
ــه  ــزی ک ــد آن چی ــر می خواه ــه مفس ــت ک ــدی اس ــت، فراین ــد. پرداخ می رس
ــی  ــؤال مهم ــد. س ــا بنویس ــد ی ــان بکن ــان آورده و بی ــه زب ــده را ب ــن فهمی از مت
ــان خــود  ــرای بی ــه یــک مفســر ب ــن اســت ک ــه در اینجــا مطــرح می شــود ای ک
ــروح  ــیر و ش ــوان تفاس ــد؟ می ت ــاب می کن ــب را انتخ ــطوحی از مخاط ــه س چ
ــا  ــود: تفاســیر تک ســطحی ب ــته تقســیم نم ــه ســه دس ــان ب را از نظــر ســطح بی
ــد  ــیر چن ــدود و تفاس ــان مح ــا مخاطب ــطحی ب ــیر تک س ــام، تفاس ــان ع مخاطب
ــوع متفــاوت هســتند: گــروه  ــد ســطحی خــود دارای دو ن ســطحی. تفاســیر چن
اول تفاســیری اســت کــه ســطوح مخاطبــان را تفکیــک کــرده اســت.، گــروه دوم 
ــت.  ــده اس ــام نش ــی انج ــف، تفکیک ــطوح مختل ــن س ــه بی ــتند ک ــیری هس تفاس
یعنــی عبــارات تفســیری از جهــت ســطوح مخاطبــان متداخــل اســت، برخــی از 

ــردم اســت. ــه م ــه عام ــاره ای دیگــر ناظــر ب ــه خــواص و پ آن هــا ناظــر ب
ــی، در  ــر پیچیدگ ــالکین از نظ ــرح ریاض الس ــب ش ــام مطال ــه تم ــا ک از آنج
یــک ســطح نبــوده شــرحی چنــد ســطحی اســت. همچنیــن از آنجــا کــه اغلــب و 
اکثــر مطالــب بــه شــکل فنــی و تخصصــی ارائــه شــده اســت، مخاطبانــش عمــوم 
مــردم نبــوده بلکــه مخاطبــان محــدودی دارد و تنهــا افــرادی کــه در زمینــه علــوم 
ــوم  ــوم باغــت، تفســیر و عل ــات عــرب، عل ــا ادبی ــل کــرده و ب اســامی تحصی

1. Perception.
2. Production.
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ــد. نوشــته شــدن  ــد از آن اســتفاده بکنن ــث آشــنایی داشــته باشــند می توانن حدی
ریاض الســالکین بــه زبــان عربــی هــم می توانــد مؤیــدی بــر ایــن تحلیــل باشــد. 
چــون زمانــی کــه ایــن شــرح در هنــد نوشــته می شــد زبــان رســمی حکومــت 
ــید  ــدف س ــر ه ــود و اگ ــده ب ــی ش ــر فارس ــل ت ــال قب ــن س ــور از چندی و کش
ــا عمــوم مخاطبــان می بــود،  علــی خــان از نوشــتن ایــن شــرح، ایجــاد رابطــه ب
ــکال  ــت اش ــن اس ــت. ممک ــی می نوش ــه فارس ــود را ب ــرح خ ــت ش می بایس
ــان فارســی نمی دانســته اســت.  ــوده و زب ــرب ب ــی خــان ع ــه ســید عل شــود ک
ــالگی(  ــدود 16 س ــال 1066 ق )ح ــید از س ــت اوالً س ــوان گف ــواب می ت در ج
ــود و حــدود 28 ســال از زندگــی او در هنــد می گذشــت کــه  ــد آمــده ب ــه هن ب
شــروع بــه نوشــتن ریاض الســالکین کــرده و در ایــن مــدت خیلــی بعیــد اســت 
کــه زبــان فارســی را یــاد نگرفتــه باشــد. ثانیــًا قرائنــی در خــود ریاض الســالکین 
ــان فارســی آشــنا بــوده اســت. بــه  ــا زب وجــود دارد کــه نشــان می دهــد ســید ب
عنــوان مثــال او بــه بعضــی ترجمه هــای فارســی صحیفــه ســجادیه نقــد می کنــد 
کــه منظــور حضــرت را از عبــارت »وال یعیــن ااّل طالــب علــی مطلــوب« صحیــح 
متوجــه نشــده اند و می گویــد: " و مــا وقــع فــی بعــض التراجــم الفارســیه: مــن 
ــه: »و ال یعیــن إالّ طالــب علــی مطلــوب«: أنّــه ال یعیــن علــی  أّن معنــی قول
ــم یکــن  ــه هلّل ســبحانه ل ــاده مطلوب ــا کانــت العب ــه، و لّم المطلــوب إالّ الطالــب ل
المعیــن علیهــا غیــره، فهــو رجــم بالغیــب و تخیــل فاســد بــا ریــب.1" یــا بعــد 
ــی  ــار معان ــع و معی ــه مرج ــد ک ــد می گوی ــان می کن ــن را بی ــای ظ ــه معن از اینک
الفــاظ اســتعمال اهــل لغــت اســت و ایــن قاعــده در همــه زبان هــا جــاری اســت 
ــان فارســی اســتناد کــرده و می گویــد: "و مــن عــرف الفارســیه  ــه زب و ســپس ب
و تأّمــل مواقــع لفــظ »میدانــم« الــداّل علــی معنــی أعلــم، »و گمــان دارم« الــداّل 

علــی معنــی أظــّن فــی لغــه الفــرس، ظهــر لــه صّحــه مــا قلنــاه".2
ریاض الســالکین شــرحی تألیفــی بــر صحیفــه ســجادیه اســت و شــارح صحیفــه 
در نوشــتن ریاض الســالکین از ســبکی ســنگین و ادبیاتــی فاخــر اســتفاده کرده اســت.

1. ریاض السالکین، ج 3، ص 454.
2. همان، ج 2؛ ص 373؛ موارد دیگر: ج 1، ص 372 و 480.
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5� گزارشی از محتوای ریاض السالکین
ــود  ــل می ش ــه حاص ــن نتیج ــرح، ای ــن ش ــر ای ــاه ب ــد کوت ــروری هرچن از م
کــه ایشــان دارای تســلط و تبّحــر در علــوم و فنــون مختلــف بــوده و بــه همیــن 
خاطــر ایــن شــرح آکنــده از مباحــث مختلــف روایــی، قرآنــی، فقهــی، کامــی و 
عرفانــی اســت، بــه گونــه ای کــه ایــن کتــاب را بــه دایــره المعارفــی از معــارف 
ــمندان  ــین دانش ــاب تحس ــن کت ــت. ای ــرده اس ــل ک ــامی تبدی ــمند اس ارزش
ــه  ــد. در ادام ــر خوانده ان ــه آن را بی نظی ــا ک ــا بدانج ــه ت ــامی را برانگیخت اس
ــم. از  ــه کنی ــب آن ارائ ــر از مطال ــاه و مختص ــی کوت ــم گزارش ــش کرده ای کوش

ــد از: ــاب عبارت ان ــن کت ــود ای ــب موج ــه مطال جمل
5-1- مباحث کالمی

صحیفــه ســجادیه در البــه الی مطالــب فــراوان خود، اصــول عقایــد و باورهای 
نــاب و صحیــح اســامی را مطــرح ســاخته اســت. صاحــب ریاض الســالکین بــه 
تناســب همیــن مباحــث مطــرح در ادعیــه، بــه شــرح و توضیــح آن هــا پرداختــه 
و از ایــن جهــت شــرح او مشــحون از مباحــث اعتقــادی و کامــی اســت و در 
پــاره ای مــوارد محــدود ســعی کــرده بــه ایــرادات کامــی پاســخ دهــد. در ادامــه 

تــاش می شــود گزارشــی مختصــر از ایــن مطالــب ارائــه شــود:
از اهم مطالب درباره خدای متعال می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الــف( معنــای واحــد در جلــد 5 / 192 و 193، ج 7 / 420؛ و اســتدالل عقلــی 
و نقلــی بــر وحدانیــت خــدای متعــال در ج 4 / 294؛ معنــای کلمــه توحیــد )ال 
إلــه إالّ اهلل( در ج 2 / 284 – 286؛ مراتــب توحیــد در ج 1 / 323؛ کمــال توحیــد 
در ج 1 / 325 و مقــام توحیــد در ج 2 / 167؛ بیــان محــال بــودن معرفــت کنــه 
ــر  ــور از تفک ــر آن در ج 1 / 315 و 316؛ منظ ــتدالل ب ــال و اس ذات خــدای متع

نکــردن در ذات خــدای متعــال در ج 4 / 396.
ــات  ــع الجه ــن جمی ــود م ــذات و واجب الوج ــود بال ــای واجب الوج ب( معن
ــاق  ــدم اط ــای رّب در ج 2 / 315 و 523، ج 6 / 274 و ع درج 4 / 296؛ و معن

آن جــز بــر خــدای متعــال اال در مــواردی خــاص در ج 2 / 523.
ج( صفــات ذات و صفــات افعــال ج 2 / 497 و مباحــث مربــوط بــه آن در ج 
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2 / 498، ج 4 / 388؛ و معنــای علــم الهــی در ج 4 / 143 و 144؛ ماهیــت علــم 
الهــی در ج 1 / 398؛ معنــای فعلــی بــودن علــم الهــی در ج 5 / 154 و شــبهات 
ــی  ــی در ج 1 / 398، ج 5 / 154، ج 6 / 113 و معن ــم اله ــورد عل ــرح در م مط
قــدرت الهــی ج 1 / 260 و 436 و 438، ج 7 / 89؛ مباحــث مربــوط بــه قــدرت 
ــال در ج 4 /  ــای إذن خــدای متع الهــی در ج 1 / 260 و 263، ج 1 / 438 و معن
207؛ و معنــای اراده الهــی در ج 1 / 266، ج 5 / 214، ج 6 / 334، ج 7 / 237؛ و 
تفســیر مشــیئت الهی در ج 1 / 264، ج 5 / 214، ج 6 / 335، ج 7 / 234 و 237.

د( قائــل بــودن اهــل ســنت بــر جــواز رؤیــت الهــی در ج 1 / 246 و جــواب 
بــه آن هــا در ج 1 / 249

ــی در ج 2 / 287  ــدل اله ــای ع ــوان از معن ــی می ت ــدل اله هـــ( در بحــث ع
ــال  ــام افع ــه تم و 288، ج 3 / 338، ج 4 / 406، ج 5 / 147، ج 6 / 192؛ و اینک
الهــی عیــن عــدل اســت ج 7 / 361 و عــدل الهــی همــه اش فضــل اســت در ج 
ــی  5 / 183 و جــود الهــی تحــت ضابطــه عــدل الهــی اســت در ج 3 / 31؛ حت

ــام بــرد. عــذاب الهــی هــم محــض عــدل بــوده در ج 7 / 361 ن
در باب مباحث معاد و قیامت از جمله مباحث مطرح شده عبارت اند از:

الــف( معنــای معــاد در ج 3 / 391 و چیســتی معــاد جســمانی در ج 3 / 183 
و معنــای صــراط در ج 6 / 406 و 412 و معنــای وزن و میــزان درروز قیامــت ج 

5 / 369 و 370
ب( فایــده ســؤال الهــی در قیامــت بــا وجــود علــم حضرتــش در ج 3 / 292؛ 
ــت ظهــور اعمــال در آخــرت در ج 6 / 350 و تجســم أعمــال در ج 3 /  و کیفی

183، ج 1 / 332 ولــوازم مترتــب بــر ایــن اعتقــاد در ج 6 / 350
ج( مــراد از خلــود درجنــت در ج 5 / 254، ج 6 / 87 و دلیــل و چرایــی آن 

ــواب الهــی در بهشــت در ج 1 / 296 در ج 5 / 255 و وجــوب دوام ث
د( تحقیقــی دربــاره جهنــم در ج 2 / 40 و ماهیــت آتــش الهــی و اوصــاف آن 
در ج 5 / 106 و ماهیــت پــل جهنــم در ج 5 / 479 و حکمــت خلــق جهنــم در 
ج 2 / 41؛ و وجــوب دوام عقــاب الهــی در جهنــم ج 1 / 296 و خلــود اهلــش 
ــی ج 3 / 117، ج 7 / 361 و  ــدل اله ــا ع ــع آن ب ــه جم در آن ج 5 / 255 و وج
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حکمــت عقوبــات الهــی در جهنــم در ج 3 / 183
ــه  ــده ب ــرح ش ــث مط ــن مباح ــت از مهم تری ــوت و امام ــث نب ــه بح در زمین

ــل اســت: شــرح ذی
الــف( فســلفه ارســال رســل در ج 6 / 120، ج 7 / 116، و کیفیــت مشــاهده 
فرشــته وحــی توســط پیامبــر در ج 1 / 158 و بحثــی در معجــزه در ج 1 / 288 
و 444 و فلســفه آن در ج 6 / 392 و نظریــه امامیــه دربــاره عصمــت انبیــاء در ج 

2 / 471 و 472 و افضلیــت آن هــا بــر مائکــه ج 1 / 355
ب( تعریــف امامــت در ج 6 / 413؛ فلســفه امامــت درج 6 / 392 و تحقیــق 
ــام کیســت در ج 1 /  ــاره امامــت در ج 6 / 391؛ و اینکــه ام ــی درب ــی و نقل عقل
ــت در ج 7 / 190 و  ــا خاف ــاوت آن ب 457، ج 2 / 92، ج 6 / 275 و 387؛ و تف
اینکــه اهل بیــت خلفــا الهــی هســتند در ج 6 / 373 و خافــت حــق آن هــا اســت 
در ج 7 / 205 و اینکــه تعــداد خلفــا چنــد نفــر اســت در ج 6 / 373، و تحقیقــی 
دربــاره کیســتی آل محمــد در ج 1 / 496، ج 4 / 276، ج 5 / 452، ج 7 / 25؛ و 
اقــوال ســایرین در ایــن زمینــه در ج 4 / 276؛ منظــور از اهل البیــت چــه کســانی 
هســتند در ج 3 / 211، ج 6 / 372 و 378، ج 7 / 185 و اختصــاص آیــه تطهیــر 
بــه ائمــه معصومیــن در ج 6 / 375 و رد نظریــه اهــل ســنت در ایــن زمینــه در 
ج 6 / 375 و اینکــه آیــا همــه ائمــه داخــل در اهل بیــت هســتند؟ در ج 3 / 212؛ 

و اینکــه منظــور از الوااالمــر چــه کســانی هســتند در ج 5 / 173
ج( معنــای والیــت در ج 1 / 407 و اینکــه ولــی الهــی کیســت؟ در ج 6 / 396 
و موقعیــت آن در هندســه معــارف دیــن ج 3 / 274 و اینکــه بــدون والیــت بــر 
عبــادات فایــده ای مترتــب نیســت در ج 7 / 27؛ و منظــور از حــق امــام در ج 4 
/ 172 و چگونگــی شــناخت آن در ج 4 / 152 و معرفــت بــه حــق امــام در ج 5 
/ 452؛ و لــزوم تســلیم در برابــر امــام در ج 6 / 413؛ و اینکــه بغــض محمــد و 
آل محــد موجــب کفــر و نفــاق و داخــل شــدن در آتــش جهنــم اســت در ج 1 

/ 184 و 185
ــوه آن در ج 1 / 97، ج  ــام در ج 1 / 108 و 109 و وج ــم ام ــت عل د( ماهی
ــه  ــخ ب ــز در ج 5 / 436 و پاس ــر همه چی ــا ب ــم آن ه ــر عل ــل ب 1 / 109 و دلی
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نســبت های خطــا و اشــتباهی کــه بــه معصومــان می دهنــد در ج 3 / 24؛ و 
همچنیــن پاســخ بــه شــبه اســتغفار توبــه کــردن معصومــان و امــام ســجاد در 
ادعیــه صحیفــه در ج 2، ص 271 و وجــه اســتعاذه انبیــاء و ائمــه از شــیطان بــا 

ــا در ج 3، ص 186 ــر آن ه ــیطان ب ــلطه ش ــدم س وجــود ع
هـــ( دلیــل عــدم قیــام ائمــه بــه ســیف در ج 1 / 196 و معنــای رجعــت ائمــه 
در آخرالزمــان در ج 7 / 129، ج 6 / 412 و 416 و زیــارت قبــور ائمــه در ج 4، 

ص 18 - 17.
از جمله سایر مباحث کامی متفرقه عبارت اند از:

ــام  ــا و اقس ــتند؟ در ج 2، ص 19؛ معن ــی هس ــر کوتاه ــادر ب ــه ق ــا مائک آی
بدعــت در ج 2، ص 263؛ مدخلیــت عمــل در ایمــان یــا عــدم آن در ج 3، ص 
ــان در ج 3، ص 270؛ بحــث تســعیر در ج  ــری ایم ــا نقصان پذی ــادت ی 267؛ زی

3، ص 247
5-2- مباحث عرفانی

ــص  ــاب و حکمت هــای خال ــان ن ــه ســجادیه مشــحون از عرف ــه صحفی ادعی
اســت و در ایــن دوران معاصــر کــه دوران خــأ عرفــان حقیقــی و آرامش بخــش 
ــان  ــح از عرف ــای صحی ــه نمونه ه ــرای ارائ ــا ب ــن روش ه ــی از بهتری ــت یک اس
اســامی و قابل اســتفاده بــرای همــه اقشــار، پرداختــن بــه ادعیــه مأثــوره 
سیدالســاجدین اســت. ســید علی خــان در تــاش بــوده تــا بــه ایــن بُعــد از 
ادعیــه امــام ســجاد هــم بپــردازد. او در شــرح خــود بــه مطالــب عرفانــی بــه 
کــّرات اشــاره کــرده و کوشــیده مطالــب خــود را بــا نقل هایــی از عارفــان تکمیــل 
ــا عبارت هــای  ــان و قلــب، ب ــه اهــل عرف ــا انتســاب ب ــن نقل هــا را ب ــد. او ای کن
بعــض العارفیــن )37 مــورد(، اربــاب القلــوب )23 مــورد( و اربــاب العرفــان )11 

ــد مــورد اشــاره می شــود: ــه چن مــورد( آورده اســت کــه ب
ــِن الّرجــاءِ  ــادِ ُحْس ــی اْعتِق ــا َعل ــم بِه ــارت »َو تَبَعثُُه ــح عب ــف( او در توضی ال
ــد  ــی اهلل بای ــه ســالک ال ــد ک ــه ســجادیه می گوی ــارم صحیف لَــک« از دعــای چه
ــن دو  ــه یکــی از ای ــن خــوف و رجــا باشــد و گرایــش ب ــت بی همیشــه در حال
تــا او را از مقصــد بــاز مــی دارد و می گویــد: قــول بعــض العارفیــن: مــن حمــل 
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ــه  نفســه علــی الرجــاء تعّطــل، و مــن حمــل نفســه علــی الخــوف قنــط، و لکنّ
ینبغــی أن یخــاف العبــد راجیــا و یرجــو خائفــا. و تقییــده الرجــاء بالحســن 

فــی قولــه: »حســن الرجــاء« إشــاره إلــی ذلــک.1
ــوَل،  ــَت الَقبُ ــه َو َضِمنْ ــْرَت بِالتَْوبَ ــا أَم ــمَّ َفکم ــارت »الّلُه ــرح عب ب( او در ش
ــرای  ــه ب ــای 31 صحیف ــی« از دع ِ ــْل تَْوبَت ــِه َو اقْبَ ِ ــٍد َو آل ــی ُمَحمَّ ــّل َعل ... َفَص
ــوب:  ــاب القل ــض أرب ــال بع ــه ق ــد ک ــد و می گوی ــل می کن ــی را نق ــه مراتب توب
التائبــون المنیبــون علــی أنــواع: تائــب یتــوب مــن الذنــوب و الســیئات، و تائــب 
یتــوب مــن الزلــل و الغفــات، و تائــب یتــوب مــن رؤیــه الحســنات و مشــاهده 

ــات.2 الطاع
ــولُک« در  ــُدک َو َرس ــداً َعب ــارت »َو أّن ُمحّم ــرح عب ــی در ش ــید عل ج( س
ــام  ــه ال مق ــان أنّ ــاب العرف ــی کام أرب ــد: "و ف ــت می گوی ــام عبودی ــح مق توضی
أشــرف مــن العبودیــه، إذ بهــا ینصــرف مــن الخلــق إلــی الحــّق، و ینعــزل عــن 
التصّرفــات، و بالرســاله مــن الحــّق إلــی الخلــق، و یقبــل علــی التصّرفــات و لــذا 
ــا، و  ــم یقــل: برســوله، فــا یکــون ترقّی ــده و ل ــذی أســری بعب ــال: ســبحان ال ق
العبــد الحقیقــی مــن یکــون حــّرا عــن الکونیــن، و هــو نبینــا، إذ یقــول: أّمتــی 
أّمتــی و کّل نبــی یقــول: نفســی نفســی، و لنـّـه هــو الــذی صّحــح نســبه العبودیــه 

کمــا ینبغــی، فاطلــق علیــه اســم العبــد فــی القــرآن، و قیــد لســائر النبیــاء".3
5-3- تفسیر قرآن و علوم قرآنی

بحــث قــرآن و تفســیر آیــات قــرآن کریــم در شــرح ریاض الســالکین خیلــی 
ــده،  ــاب فهــارس ریاض الســالکین آم ــه در کت ــاری ک ــق آم ــگ اســت. مطاب پررن
تفســیر حــدود 400 آیــه قــرآن در ایــن شــرح مطــرح شــده است.4شــارح صحیفه 
بــه تناســب فرازهــای ادعیــه، آیــات مشــابه و نزدیــک بــه آن فرازهــا را مطــرح 
کــرده و بــه تفســیر آن هــا می پــردازد. بــه عنــوان نمونــه، در ذیــل عبــارت امــام 

1. ریاض السالکین، ج 2، ص 124.
2. همان، ج 4، ص 477.
3. همان، ج 2، ص 291.

4. فهارس ریاض السالکین، ج 1، ص 104 و 128.
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ســجاد در دعــای ســوم: »و جعلنــا شــهداء علــی مــن جحــد« ســید علی خــان 
بعــد از معنــای مفــردات آیــه می گویــد: " و فــی هــذه الفقــره إشــاره إلــی قولــه 
ــه َوَســطًا لِتَکونُــوا ُشــَهداَء َعَلــی النَّــاِس َو یکــوَن  تعالــی »َو کذلـِـک َجَعْلناکــْم أُمَّ
ــه تفســیر و بحــث از  ــد صفحــه ب ــهیداً«1 " و ســپس در چن ــوُل َعَلیکــْم َش ُس الرَّ
آیــه مذکــور می پــردازد.2 و یــا در شــرح ایــن عبــارت از دعــای ســوم: ».. امــامِ 
ــه  ــی قول ــاره إل ــه إش ــد" و فی ــری می نویس ــح مختص ــد از توضی ــه...« بع ْحَم الرَّ
ــن  ــه م ــذه الرحم ــل ه ــَن«3...و تفصی ــه لِْلعالَمی ــْلناک إاِلَّ َرْحَم ــا أَْرَس ــی: »َو م تعال

ــه بحــث و تفســیر از آیــه مذکــور اقــدام می کنــد. وجــوه" 4 و در ادامــه ب
از دیگــر تاش هــای ســید علی خــان در ایــن زمینــه آن اســت کــه او تــاش 
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــه در شــرح خــود م ــه ای ک ــر آی ــوارد ه ــب م ــرده در اغل ک
می دهــد، تفســیر آن را از کتــب تفســیر آورده و اقــوال مختلــف تفســیری مطــرح 
ــرح او  ــه ش ــده ک ــب ش ــن موج ــد و ای ــل بکن ــات را نق ــل آن آی ــده در ذی ش
ــه خــود بگیــرد. تفســیر کبیــر فخــر رازی5، کشــاف  صبغــه تفســیر قــرآن هــم ب
ــوار التنزیــل و اســرار التأویــل قاضــی بیضــاوی، غرائــب  زمخشــری6، تفســیر ان
القــرآن ورغائــب الفرقــان نظــام نیشــابوری7 و الدرالمنثــور ســیوطی8 از تفاســیر 
اهــل ســنت و تفســیر ابــی حمــزه ثمالــی9، تفســیر علــی بــن ابراهیــم قمــی10و 

1 . سوره بقره، آیه 143.
2. همان، ج 1، ص 447 و 453.

3 . سوره انبیاء، آیه 107.
4. همان، ج 1، ص 457 و 459.

5. همان، ج 1، ص 164 و 171، ج 3، ص 286
6. همــان، ج 1، ص 140 و 147 و 303 و 392 و 419، ج 2، ص 190 و 223 و 252 و 367 و 432، ج 3، ص 
54 و 64 و 155 و 345 و 347، ج 4، ص 33 و 66 و 87 و 209 و 260 و 334 و 353 و 471، ج 5، ص 38 و 
46 و 50 و 56 و 100 و 106 و 109 و 111 و 147 و 151 و 313 و 315 و 334 و 350 و 373 و 408 و 476 و 

511، ج 6، ص 22 و 27 و 34 و 66 و 121 و 122 و 126 و 148 و 175 و ...
7. همان، ج 1، 244 و 355، ج 2، ص 184 و 236، ج 3، ص 460 و 511 و 525، ج 4، ص 10 و 321، ج 6، ص 269.

8 همان، ج 1، ص 186، ج 5، ص 393.
9 همان، ج 5، ص 484

10 همان، ج 2، ص 195، ج 4، ص 236 و 421، ج 5، ص 92 و 232 و 377، ج 7، ص 428 و 430.
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ــوان  ــع او می ت ــره مناب ــیعه در زم ــیر ش ــی1 از تفاس ــان طبرس ــیر مجمع البی تفس
ــن تفاســیر اهــل ســنت ســید  ــًا گذشــت از بی ــه قب ــرد. همان طــور ک ــوان ک عن
ــاد  ــان اعتم ــیر مجمع البی ــر تفس ــیعه ب ــاوی و از ش ــی بیض ــیر قاض ــی برتفس عل

ــح داده اســت. ــر دیگــران ترجی ــا را ب ــوال آن ه داشــته و اق
می تــوان گفــت شــارح صحیفــه از رهگــذر عناویــن و موضوعــات مطــرح در 
ادعیــه صحیفــه ســجادیه بــه تفســیر موضوعــی آیــات قــرآن پرداختــه اســت. بــه 
عنــوان مثــال او در شــرح دعــای هفــده صحیفــه ســجادیه کــه دربــاره اســتعاذه 
از شــیطان و دشــمنی و کیــد او اســت، هفــده آیــه قــرآن را کــه دربــاره شــیطان 
ــوردی  ــا در م ــت.2 و ی ــه اس ــا پرداخت ــح آن ه ــه توضی ــرده و ب ــرح ک اســت مط
دیگــر در ذیــل شــرح جملــه ای از دعــای دهــم بــه بحــث تقــوی پرداختــه و 12 

آیــه قــرآن را مطــرح کــرده اســت.3
در ریاض الســالکین ردپــای علــوم قرآنــی را نیــز می تــوان پیــدا کــرد. علــوم 
قرآنــی، مجموعــه مســائلی اســت کــه دربــاره نــزول، و نحــوه ابــاغ، و کتابــت 
قــرآن، و چگونگــی جمــع و ترتیــب آن در مصاحــف، و تفســیر الفــاظ، و بیــان 
ــه  ــد. از جمل ــی آن، بحــث می کن ــرآن، و معان ــراض ق ــات ســبک و اغ خصوصی

ــد از: ــده عبارت ان ــرح ش ــالکین مط ــه در ریاض الس ــی ک ــوم قرآن عل
الــف( معنــای وحــی و مــراد از امیــن وحــی در ج 1، ص 454-455؛ و بحثــی 
در کیفیــت وحــی درج 1، ص 155 و 160، چگونگــی نــزول قــرآن در ج 6، ص 24

ب( بحثــی دربــاره محکــم و متشــابه و اقــوال مطــرح در ایــن زمینــه ج 5 ص 
421-428 و اینکــه منظــور از راســخان در علــم چــه کســانی هســتند و آیــا آن هــا 
عالــم بــه تأویــل متشــابهات هســتند؟ در ج 5، ص 429 بــب؛ و منظــور از تفســیر 

و تأویــل در ج 5، ص 435-433
ج( آداب قرائــت قــرآن در ج 5، ص 399-402 و اســتحباب دعــا کــردن بــه 

1 همــان، ج 2، 189 و 233 و 289 و 409 و 412 ج 4، 86 و 472، ج 5، 439 و 440 ج 6، 58 و 171 و ج 7، 
7 و 136 و 307.

2. ریاض السالکین، ج 3، ص 180 و 206.
3. همان، ص 376.
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هنــگام شــروع و ختــم قرائــت در ج 5، ص 398-399 و منظــور از قرائــات ســبع 
ج 5 ص 389-394 و مــراد و معنــای ســبعه احــرف در ج 5، ص 393

د( قــول بــه عــدم تحریــف قــرآن در ج 5، ص 392 و بحــث از حجیــت یــا 
عــدم حجیــت ظواهــر آیــات قــرآن و جــواز تفســیر در ج 5، ص 438 بــب.

هـ( بحث از امثال قرآن درج 5، ص 461 و احسن القصص بودن آن.
5-4- مباحث عقلی و ِحکمی

ــوده و گــواه  ســید علی خــان در علــوم عقلــی و ِحکمــی هــم صاحب نظــر ب
ایــن ســخن وجــود مــوارد متعــدد از مباحــث عقلــی در ریاض الســالکین اســت. 
ــود در ج 5،  ــب الوج ــفی واج ــث فلس ــد از: بح ــوارد عبارت ان ــن م ــه ای از جمل
ص 21؛ اقســام وحدانیــت خــدای متعــال در ج 4، ص 294؛ مجــرد بــودن نفــس 
انســان در ج 2، ص 129؛ معنــای حرکــت در نــزد حکمــا در ج 2، ص 218؛ برتــر 
ــاره نیــت و ارزش  بــودن لــذت عقلــی بــر لــذت حســی در ج 2، ص 504؛ درب
ــودن آســمان و زمیــن در 2، ص 282؛ بحــث  آن در ج 3، ص 282؛ ذی شــعور ب
ــته  ــزول فرش ــت ن ــداری در ج 1، ص 151؛ کیفی ــواب و بی ــت خ ــاره حقیق درب
ــان در ج  ــال انس ــه اعم ــور از صحیف ــول در ج 1، ص 153؛ منظ ــر رس ــی ب وح
ــه  ــوان ب ــن شــرح می ت ــاء" در ای ــدواژه "الحکم ــا جســتجوی کلی 2، ص 241؛ ب
مــوارد متعــددی از مطالــب عقلــی و حکمــی کــه ســید علــی مدنــی از حکمــاء و 

فاســفه نقــل کــرده، دســت یافــت.
5-5- مباحث فقهی

هــر چنــد ســید علی خــان در علــم فقــه از اســاتید مبــرزی بهــره گرفتــه اســت 
ولــی در صحیفــه ســجادیه بــه ســبب ماهیــت ادعیــه صحیفــه، بحث هــای فقهــی به 
جــز مــواردی چنــد مطــرح نشــده اســت. همچنیــن ســید علی خــان از کتــب فقهــی 
مطالبــی نقــل کــرده اســت. از جملــه ایــن کتاب هــا می تــوان از: تهذیــب الأحــکام،1 

ــالکین، ج 3، ص 486، ج 5، ص 132 و 134 و 138 و 139 و 505 و 529، ج 6، ص 37 و 77،  ــاض الس 1. ری
ج 7، ص 189.
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المبســوط 1و المکاســب مــن تهذیــب الأحــکام2 طوســی؛ الــدروس3، ذکــری الشــیعه4، 
اللمعــه الدمشــقیه5 و القواعــد والفوائــد6 شــهید اّول و الروضــه البهیــه فــی شــرح اللمعــه 

الدمشــقیه7 و مــدارک الأحــکام فــی شــرح شــرائع الإســلام 8 شــهید ثانــی نــام بــرد.
از جملــه مباحــث فقهــی مطرح شــده در ریــاض الســالکین عبــارت اســت از: 
ــاری  ــم در ج 6، ص 57 – 55؛ گفت ــب در ج 5، ص 12 - 11؛ صله رح ــاز ش نم
دربــاره غنــا و موســیقی و حــدود آن در قرائــت قــرآن در ج 5، ص 404؛ وجــوب 
ــل دعــای دوم ج 1، ص 420  ــر در تشــهد و ســایر جاهــا: ذی ــر پیامب ــوات ب صل
بــب؛ بحــث از اینکــه کام مقتبــس از قــرآن آیــا در حکــم قــران اســت یــا نــه؟ 
ــرق در  ــن ف ــی از ای ــام و اســتفاده فقه ــنه و ع ــن َس ــرق بی در ج 1 ص 297 و ف

بــاب أیمــان و نــذور در ج 1، ص 290.
5-6- علوم حدیث

ــه  ــن س ــه ای ــردازد ک ــث می پ ــه حدی ــی ب ــر کل ــه منظ ــث از س ــوم حدی عل
ــم؛  ــال و تراج ــم رج ــث؛ عل ــات حدی ــخ و مصطلح ــد از: تاری ــر عبارت ان منظ
ــالکین  ــردازد. در ریاض الس ــث می پ ــوای احادی ــم محت ــه فه ــه ب ــث ک فقه الحدی

ــت آورد. ــه دس ــوان ب ــث را می ت ــوم حدی ــاخه عل ــه ش ــر س ــی از ه مباحث
ــه طــرق  ــوط ب ــه اصطاحــات مرب ــوان ب ــث می ت ــاب مصطلحــات حدی در ب
تحمــل حدیــث ماننــد: حدثنــا، حدثنــی، أخبرنــا، أخبرنــی و أنبأنــی در ج 1، ص 
54؛ ســمعُت و قــرأُت در ج 1، ص 61 و حدیــث معنعــن و مســتفیض در ج 1، 

ص 67 اشــاره کــرد.
در بحــث رجــال و تراجــم ســید علی خــان بــه مناســبت شــرح ســند صحیفــه 

1. همان، ج 3، 287، ج 5، ص 138.
2. همان، ج 3، ص 486.

3. همان، ج 1، ص 476، ج 2، ص 268، ج 4، ص 18، ج 6، ص 16.
4. همان، ج 2، ص 319، ج 5، ص 139 و 140.

5. همان، ج 4، ص 151 و 183.
6. همان، ج 2، ص 264 و 358، ج 3، ص 286.

7. همان، ج 4، ص 151 و 183 و 386.
8. همان، ج 6، ص 60.



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج4243

ســجادیه بحثــی رجالــی را در بــاره افــراد ســند در ج 1 ص 63، 66، 68، 198-
199 مطــرح کــرده کــه نشــان از مهــارت او در ایــن علــم دارد.

ــه  ــرد ک ــاهده ک ــوان مش ــددی می ت ــوارد متع ــث در م ــه الحدی ــث فق در بح
ســید علی خــان بــه حــل تعــارض روایــات پرداختــه اســت. بــه عنــوان مثــال در 
مقدمــه و ســند صحیفــه ســجادیه بــه نقــل از امــام صــادق آمــده اســت: مــا 
خــرج وال یخــرج منــا أهــل البیــت إلــی قیــام قائمنــا أحــد لیدفــع ظلمــًا أو ینعــش 
حّقــًا إالّ اصطلمتــه البلیــه و کان قیامــه زیــاده فــی مکروهنــا و شــیعتنا؛ کســی از 
مــا اهــل بیــت بــرای دفــع ظلمــی یــا گرفتــن حقــی قبــل از قیــام قائــم مــا، قیــام 
نکــرده و نمی کنــد، مگــر بــه مصیبــت و بلیــه دچــار می شــود و قیامــش ســبب 

ازدیــاد کراهــت و رنــج مــا و شــیعیان مــا می شــود.
از ایــن روایــت و روایــات مشــابه برمی آیــد کــه اگــر کســی پیــش از قیــام قائــم 
بپــا خیــزد و داعیــه امامــت داشــته باشــد و مــردم را به خــود بخوانــد یا گرچــه داعیه 
امامــت نــدارد و مــردم را بــه خویــش نمی خوانــد امــا شــرایط قیامــش آمــاده نباشــد، 
محکــوم بــه شکســت اســت؛ امــا آن کــه مــردم را بــه امــام معصــوم عصــر خویــش 
بخوانــد خــواه آن مجاهــد خــود، امــام معصــوم باشــد همچــون ســید الشــهداء و 
خــواه نباشــد و از ســوی دیگــر بــر اســاس حضــور الحاضــر و قیــام الحجــه بوجــود 
الناصــر1 شــرایط قیامــش فراهــم باشــد، حتــی اگــر چــون ســید الشــهداء به شــهادت 
رســد، دیــن بــا قیــام و اقــدام او رشــد یافتــه و پیشــرفت می کنــد، چراکــه شــهادت 

بــا ضــرورت قیــام و پیــروزی مجاهــدان در راه خــدا منافــات نــدارد.
 شــارح صحیفــه ســجادیه، در مقدمــه شــرح آن حدیثــی را از امــام صــادق
نقــل کرده انــد کــه مضمــون آن شــاهدی بــر مشــروعیت قیامــی اســت که شــرایط 

پیش گفتــه را دارا باشــد، هرچنــد تعــداد مجاهــدان چنیــن قیامــی انــدک باشــند.2
همچنیــن در بــاب اختــاف احادیثــی کــه دربــاره فقــر وارد شــده او بــا صنف 

صنــف کــردن فقــر ســعی در حل تعــارض بــدوی روایــات دارد.3

1. نهج البالغه، خطبه 3، بند 16.
2. ریاض السالکین، ج 1، ص 196 ـ 197.

3. همان، ج 2، ص 394. سایر موارد: ج 1، ص 441.
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5-7- معارف
 شــرح ریاض الســالکین گنجینــه ای ارزشــمند از معــارف الهــی و اهل بیــت
اســت و شــارح صحیفــه ســعی کــرده بــا رویکــردی عقانــی و بــا اســتمداد از 
نقــل ایــن معــارف را در قالــب شــرح ادعیــه امــام ســجاد در اختیــار مخاطبــان 
خــود قــرار دهــد. قطــره کوچکــی از ایــن معــارف عبارت انــد از: بحــث کاملــی 
دربــاره اســتخاره و آداب آن ج 5 ص 128 بــب، معنــای محبــت الهــی بــه بنــدگان 
ــو  ــات عف ــدم مناف ــال در ج 2، ص 253، ع ــدای متع ــه خ ــا ب ــت بنده ه و محب
ــان درج 3، ص 330،  ــت خودش ــدام در موقعی ــودن هرک ــاری ب ــام و ج و انتق
حکمــت ابتــاء اولیــاء الهــی در ج 3، ص 446 و حکمــت امتحــان مؤمــن در ج 
3، ص 223، مراتــب ایمــان و وجودهــای مختلــف متصــور بــرای ایمــان در ج 3، 
ص 272 و تفــاوت آن بــا اســام در ج 3، ص 274، شــبهات و ســؤاالتی دربــاره 
شــیطان در ج 3، ص 180-175، مباحثــی دربــاره َدیــن در ج 4، ص 344، مباحثــی 
دربــاره توبــه در ج 4، ص 380، مباحثــی در بــاب دعــا از جملــه اینکــه آداب دعــا 
ــر دعــا  ــده ای ب ــه فائ ــن شــبهه ک ــه ای ــد دعــا و پاســخ ب در ج 1، ص 224، فوای
کــردن مترتــب نیســت درج 1، ص 226؛ ج 3، ص 66، بیــان اینکــه صلــوات بــر 
محمــد و آل محمــد از شــروط اعظــم اجابــت دعاســت و ســّر ایــن مطلــب در ج 
1، ص 423، اســتحباب بــاء بهنــگام نــزول بــاء در ج 2، ص 308، دعــا کلیــد 

روا شــدن حاجــات در ج 3، ص 495.

نتیجه
1. شــخصیت علمــی ســیدعلی خــان در نیمــه دوم قــرن یــازده در حیدرآبــاد 
هنــد نــزد پــدر و اســاتید آن دیــار شــکل گرفتــه اســت. او ادیبــی طــراز اول و 
عالمــی وارســته بشــمار می آیــد کــه در زمینــه لغــت و مفــردات، صــرف و نحــو، 
علــوم باغــی، شــرح روایــات، شــعر و تراجــم آثــاری بــه رشــته تحریــر درآورده 
اســت و در اواخــر عمــر در برخــی شــهرهای ایــران ماننــد اصفهــان و شــیراز بــه 

تعلیــم و تدریــس هــم پرداختــه اســت.
ــور،  ــای مذک ــوم و ابزاره ــورداری از عل ــبب برخ ــه س ــه ب ــارح صحیف 2. ش
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ــه  ــوع 54 روض ــالکین مجم ــت. ریاض الس ــته اس ــل نگاش ــع و کام ــرحی جام ش
در شــرح 54 دعــای صحیفــه ســجادیه اســت. او انگیــزه خــود را از نوشــتن ایــن 
شــرح، وجــود خــأ شــرحی جامــع بــر صحیفــه ســجادیه عنــوان کــرده اســت. 
بافاصلــه بعــد از اینکــه ایــن شــرح بــه جامعــه علمــی عرضــه شــد مــورد توجــه 
علمــاء و دانشــمندان معاصــر و پســینی قــرار گرفــت و افــرادی آن را تلخیــص 
کردنــد، برخــی حاشــیه زدنــد و افــرادی در تفســیرهای خــود از او نقــل کــرده و 
ــد و همچنیــن برخــی ترجمه هــای صحیفــه از آن  ــه اقــوال او نقــد زدن گاهــی ب

ــد. ــر پذیرفته ان تأثی
 3. شــارح صحیفــه، انتســاب صحیفــه ســجادیه را بــه امــام زین العابدیــن
در حــد تواتــر، و محتــوای آن را نمــادی از علــم الهــی دانســته کــه تمــام ادبــا و 
بلیغــان مقهــور باغــت و زیبایــی آن هســتند. او مبنــای شــرح خــود را نســخه ای 
از شــیخ بهایــی کــه او هــم بــا ســندش از شــیخ طوســی نقــل کــرده قــرار داده و 
البتــه در کنــار آن بــه ســایر نســخ از جملــه نســخه ابــن ادریــس و نســخه شــهید 
اول توجــه داشــته و مــوارد اختــاف را از آن هــا نقــل کــرده و مطابــق هــر کــدام 
ــه داوری  ــوارد ب ــی م ــت و در برخ ــه اس ــیر پرداخت ــرح و تفس ــه ش ــا ب از نقل ه

بیــن اختــاف نســخ اقــدام کــرده اســت.
ــی  ــی و روای ــی، قرآن ــرحی ادب ــی ش ــی مدن ــید عل ــالکین س 4. ریاض الس
ــن  ــه تبیی ــدا ب ــم لغــت در ابت ــا اســتفاده از عل ــر صحیفــه ســجادیه اســت. او ب ب
معانــی لغــوی، اصطاحــی مفــردات و واژگان ادعیــه پرداختــه و در ایــن زمینــه از 
منابــع معتبــر لغــوی از جملــه قامــوس فیروزآبــادی، مفــردات راغــب و صحــاح 
جوهــری بهــره بــرده اســت ســپس بــا اســتفاده از علــم صــرف و نحــو بــه تکمیل 
مباحــث لغــوی خــود پرداختــه و هنــر اجتهــاد خــود را بــه نمایــش گذاشــته و 
بــا اســتفاده از علــوم باغــی زیبایی هــای ادبــی ادعیــه صحیفــه را نمایــان کــرده 
اســت. نویســندهه دیگــر شــرح ریاض الســالکین اســتفاده از آیــات قــران کریــم 
و روایــات پیامبــر اکــرم و ائمــه اطهــار در راســتای فهــم بهتــر متــون ادعیــه 
ــا آیــات قــرآن  ــا برقــراری ارتبــاط بیــن فرازهــای دعاهــا ب صحیفــه اســت. او ب
کریــم و روایــات بــه تفســیر قرآنــی- روانــی از صحیفــه ســجادیه پرداختــه اســت 
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ــه تناســب محتــوای ادعیــه، آیــات مرتبــط قــرآن را مطــرح کــرده  و همچنیــن ب
و بــه تفســیر آن هــا اقــدام کــرده و ایــن باعــث شــده ایــن شــرح منبعــی بــرای 

تفســیر آیــات قــرآن هــم باشــد.
5. پــدر ســید علی خــان از شــخصیت های علمــی و دارای منصــب حکومتــی 
ــی  ــع غن ــاتید و مناب ــه اس ــه ب ــل شــارح صحیف ــن دلی ــه همی ــوده، و ب ــد ب در هن
دسترســی داشــته و در نوشــتن ریاض الســالکین از آن هــا اســتفاده کــرده اســت و 
بخــش قابل توجهــی از ایــن شــرح را نقــل از منابــع متنــوع تشــکیل داده اســت. 
ــیری،  ــی، تفس ــب کام ــوان مطال ــالکین می ت ــت در ریاض الس ــن جاس از همی
عرفانــی و روایــی را بــه وفــور یافــت. البتــه او بــه نقــل اکتفــا نکــرده و در مــوارد 
متعــددی بــه داوری بیــن اقــوال پرداختــه و بــا بحث هــای اجتهــادی ســعی کــرده 

نظــری را ترجیــح داده یــا تقویــت بکنــد.
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جدول شماره یک، تلمیحات قرآنی ادعیه صحیفه سجادیه

ف
آدرس ریاضآیهمتن دعاش. دعاردی

11
َحْمداً...َو َتْبیضُّ بِِه ُوُجوُهنا إَذا اْسَودَِّت 

األَْبشاُر
یْوَم َتْبیضُّ ُوُجوٌه َو َتْسَودُّ ُوُجوٌه )آل 

عمران،106(
ج 1، ص 348

ج 1، ص 374َو َأنُّه ُهَو َأْغنی َو أْقنی )نجم، 48(َو أْغنانا بَفْضِلِه، َو أْقنانا بَِمنِِّه.21

31
َفَلْم یْبَتِدْرنا بُِعُقوبَِتِه، َو لَْم یعاِجْلنا 

بِِنْقَمِتِه.
...)یونس،  ُ لِلنَّاِس الَشرَّ ُل اللَّ َو لَْو یَعجِّ

)11
ج 1، ص 378

َو ال یْسأُموَن ِمْن َتقِدیِسک43
یسبُِّحوَن لَُه بِاللیِل و الّنهاِر َو ُهْم ال 

یسَأُموَن )فصلت، 38(
ج 2، ص 18

54
الّلُهّم َو أْوِصْل ِإلَی الّتابِِعیَن لَُهم 

بِإْحسان
ج 2، ص 111و السابقون األّولون ... )توبه، 100(

64
َو َجبَرئیُل األمیُن َعلی َوْحیک الُمطاُع فی 

ُب ِعنَدک أهِل َسماواِتک الَمکیُن لََدیک الُمَقرَّ
إنّه لقول رسول کریم. ...)تکویر، 

)20-19
ج 2، ص 28

76
أنّی أشهد أنّک أنت الّل الذی ال إله 

إاّل أنت قائم بالقسط
شهد الّل أنّه ال ِإله ِإاّل هو و المالئکه 

و ُأولوا العلم.. )آل عمران، 18(
ج 2، ص 289

و تزیدنا به قّوه إلی قّوتنا819
... و یِزْدکم ُقّوه إلی ُقّوِتکم )هود، 

)52
ج 3، ص 249

922
َو َهْب لی نُوراً أْمشی بِه فی الّناس، َو 

أْهَتدی بِِه فی الُظُلماِت،
أ َو َمْن کاَن َمیتًا فأحییناُه و َجعلنا له 

نوراً یمشی به ...)انعام، 122(
ج 3، ص 514

1025
َو ُمنَّ َعَلی بَِبقاِء ُولْدی، َو بِإْصالِحِهْم 

لی
ج 4، ص 98و أصِلْح لی فی ُذریتی )احقاف، 15(
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ف
آدرس ریاضآیهمتن دعاش. دعاردی

إْن َوَعَدنا کَذبَنا، َو إْن َمّنانا اْخَلَفنا1125
یِعُدهم و یمّنیِهم و ما یِعُدهم الشیطاُن 

إاّل ُغروراً )نساء، 120(
ج 4، ص 119

ج 4، ص 143و إذا سألک عبادی ...)بقره، 186(، إنَّک َقِریٌب ُمجیٌب1225

َو أْمدْدُهْم بَِمالئِکه ِمْن ِعْنِدک ُمْرِدفیَن1327
إذ تستغیثوَن ربَّکْم فاستجاَب 

...)انفال،9(
ج 4، ص 217

1430
َو احُجْبنی َعِن الَسَرِف َو االْزِدیاد، َو 

ْمنی بِالَبْذِل َو اإلْقِتصاِد َقوِّ
و الذیَن إذا أنَفقوا لْم یْسِرفوا و لْم یقُتروا 

و کاَن بین ذلک َقوامًا )فرقان، 67(
ج 4، ص 348

أو ما أَتَعقَُّب ِمْنُه ُطْغیانًا.1530
إّن اإلنسان لَیْطغی أْن رآه اسَتغنی 

)علق،7-6(
ج 4، ص 354

َو یا َمْن ال یضیُع لََدیِه اْجُر الُْمحِسنین1631
َ ال یِضیُع أْجَر الُمْحِسنیَن )توبه،  إّن اللَّ

)120
ج 4، ص 390

و بواطن سیئاتی و ظواهرها1731
َو َذُروا ظاِهَر اإِلْثِم َو باِطَنُه )انعام، 

)120
ج 4، ص 421

1831
ٍد َو آلِِه کما  َو َصلِّ َعلی ُمَحمَّ

اْسَتْنَقْذَتنا بِه
َو کْنُتْم َعَلی َشفا ُحْفَره ِمَن الناِر 
َفأْنَقَذکْم ِمْنها )آل عمران، 103(

ج 4، ص 478

1932
و قد استحوذ علی عدّوک الّذی استنظرک 

لغوایتی فأنظرته، و استمهلک إلی یوم الّدین 
إلضاللی فأمهل ته

َقاَل َأنِظْرنی إلَی یْوم یبَعُثوَن. َقاَل إنَّک ِمَن 
الُمْنظریَن َقاَل: َفِبما َأْغَویَتِنی أَلْقُعَدنَّ لَُهْم 

ِصَراطک الُمسَتِقیَم )اعراف، 16-14(
ج 5، ص 48

2032
الّلهّم و أنت حدرتنی ماء مهینا من 

صلب متضائق العظام
أ لْم نَْخُلقکْم ِمْن َماء َمِهیٍن )مرسالت، 

)20
ج 5، ص 84
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ف
آدرس ریاضآیهمتن دعاش. دعاردی

2132
و أستهدیک لما باعد منها، و أّخر 

عنها
إّن الذیَن َسَبَقْت لَُهْم ِمّنا الُحْسَنی 

ُأولئک َعْنها ُمْبَعُدوَن )انبیاء، 101(
ج 5، ص 116

و ال تسمنا الغفله عنک2234
َو ال ُتِطْع َمن أغفلنا قلَبُه َعن ذکرنا 

)کهف، 28(
ج 5، ص 171

و أسرحنا فی ملک األبد2335
و إذا رأیت َثمَّ رأیت نعیمًا و ملکًا 

کبیراً )انسان، 20(
ج 5، ص 192

یا محّب التّوابین2438
إنَّ اللَّ یحبُّ الّتوابین و یحب 

رین )بقره، 222( المتطهِّ
ج 5، ص 295

یا ضامن جزاء المحسنین2540
إنَّ اللَّ ال یضیع أجر المحسنین )توبه، 

)120
ج 5، ص 395

و وّجهنی فی مسالک اآلمنین2641
إّن المتقین فی جنات و عیون. 
ادخلوها .... )حجر، 46-45(

ج 5، ص 378

کتابک الّذی أنزلته نورا2742
و َأنزلنا إلیکم نوراً مبینًا )نساء، 

)174
ج 5، ص 406

ج 5، ص 408و أنزلنا إلیک الکتاب ...)مائده، 48(و جعلته مهیمنا علی کّل کتاب أنزلته2842

و فّضلته علی کّل حدیث قصصته2942
نحن نقّص علیک أحسن القصص 

)یوسف، 3(
ج 5، ص 409

ج 5، ص 410کتاب فّصلت آیاته.. )فصلت، 3(و کتابا فّصلته لعبادک تفصیاًل3042
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ف
آدرس ریاضآیهمتن دعاش. دعاردی

و یفزع إلی اإلقرار بمتشابهه3142
فأما الذین فی قلوبهم زیغ.. )آل 

عمران، 7(
ج 5، ص 428

ج 5، ص 432ثّم أورثنا الکتاَب.. )فاطر، 31(و وّرثتنا علمه مفّسرا3242

3342
آلتی ضعفت الجبال الّرواسی علی 

صالبت ها عن احتماله
لو أنزلنا هذا القرآن علی جبٍل لرأیته 

...)حشر، 21(
ج 5، ص 463

3442
و اکسنا به حلل األمان یوم الفزع 

األکبر فی نشورنا
ج 5، ص 466ال یحزنهم الفزع األکبر )انبیاء، 103(

و صارت األعمال قالئد فی األعناق3542
و کّل إنساٍن ألزمناُه طائرُه فی عنقه 

)اسراء، 13(
ج 5، ص 475

بیض.. فی یوم الحسره و الندامه3642
و أنذرهم یوم الحسره إذ قضی األمر 

)مریم، 39(
ج 5، ص 477

و اجعل لنا فی صدور المؤمنین وّدا3742
إن الذین آمنوا و عملوا الّصالحات 

...)مریم، 96(
ج 5، ص 483

کما بّلغ رسالتک، و صدع بأمرک3842
فاصدع بما تؤمر و اعرض عن 

المشرکین )حجر، 94(
ج 5، ص 484

3944
و جعلنا من أهله لنکون إلحسانه من 

الّشاکرین
لئن شکرتم ألزیدنّکم )ابراهیم،7( و 

سنزید المحسنین )بقره، 58(
ج 6، ص 18

دائم البرکه الی طلوع الفجر4044
إنّا أنزلناه فی لیله مبارکه. فیها یفرق 

کّل أمر حکیم )دخان، 4-3(
ج 6، ص 33
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ف
آدرس ریاضآیهمتن دعاش. دعاردی

و أبین الخشوع و أبلغه4144
و الَّذین هم فی صالتهم خاشعون 

)مؤمنون،2(
ج 6، ص 51

4245
و اجعلنا عندک من التوابین الذین 

أوجبت لهم محّبتک
ج 6، ص 192ان الّل یحّب التوابین )بقره، 222(

و یا من ال یغیر الّنعمه4346
إّن الّل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما 

بأنفسهم )رعد،11(
ج 6، ص 212

ج 6، ص 221و ما کان الّل لیعّذبهم.. )انفال، 33(و ال یشقی بنقمتک المستغفرون4446

ج 6، ص 235و لقد ضربنا للناس ...)زمر، 27(و ضربت األمثال4546

ج 6، ص 280و ما یعزب عن ربّک...)یونس، 61(و ال یعزب عنه علم شی ء4647

أحسن صنع ما صنع4747
الذی أحسن کّل شی ء خلقه 

)سجده،7(
ج 6، ص 317

بسطت بالخیرات یدک4847
أعطی کّل شی ء خلقه ثم هدی )طه، 

)50
ج 6، ص 325

ج 6، ص 364لقمان، 27و ال تنفد کما ال تنفد کلماتک4947

5047
و طّهرتهم من الّرجس و الّدنس 

تطهیرا بإرادتک
ج 6، ص 374إنّما یرید الّل لیذهب ...)احزاب، 33(
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ف
آدرس ریاضآیهمتن دعاش. دعاردی

ج 6، ص 406مؤمنون، 73، 74و أزل به الناکبین عن صراطک5147

ج 7، ص 13آل عمران، 14إلی ما زینته/ زیلته5247

5347
و أتیتک من األبواب الّتی أمرت أن 

تؤتی منها
و اتوا البیوت من أبوابها )بقره، 

)189
ج 7، ص 25

5447
و ال تستدرجنی بإمالئک لی 
استدراج من منعنی خیر ما عنده

ج 7، ص 50اعراف، 183-182

ج 7، ص 57و لکّل وجهه ...)بقره، 148(و المسابقه إلیها من حیث أمرت5547

و المشاّحه فیها علی ما أردت5647
و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون 

)مطففین، 26(
ج 7، ص 58

و أجرنی من أخذ االمالء5747
إنّما نملی لهم لیزدادوا إثمًا )آل 

عمران، 178(
ج 7، ص 62

ج 7، ص 92کهف، 104و ال تهلکنی بما أسدیته إلیک5847

5947
و أمتنی میته من یسعی نوره بین 

یدیه و عن یمینه
ج 7، ص 97حدید، 12؛ تحریم، 8

ج 7، ص 120اعراف، 186و ال تذرنی فی طغیانی عامها6047
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ف
آدرس ریاضآیهمتن دعاش. دعاردی

و ال فی غمرتی ساهیا حتی حین6147
فذرهم فی غمرتهم حتی حین 

)مؤمنون، 54(
ج 7، ص 121

و ال تستبدل بی غیری6247
و ان تتولّوا یستبدل قومًا غیرکم 

)محمد، 38(
ج 7، ص 123

6347
و أوجدنی برد عفوک، و حالوه رحمتک و 

روحک و ریحانک و جّنه نعیمک
فأّما إن کان من المقّربین فروح و 
ریحان و جّنه نعیم )واقعه، 89-88(

ج 7، ص 127

6447
و اجعل تجارتی رابحه و کّرتی غیر 

خاسره
قالوا تلک إذاً کّره خاسره )نازعات، 

)12
ج 7، ص 129

6547
و حطنی من حیث ال أعلم حیاطه 

تقینی به
سنستدرجهم من حیث ال یعلمون 

)اعراف، 182(
ج 7، ص 157

6648
بالقدره آلتی بها تحیی أموات العباد 

و بها تنشر میت البالد
و الذی نّزل من الّسماء ماًء بقدر 

فانشرنا به بلده میتًا.. )زخرف، 11(
ج 7، ص 222

ج 7، ص 344أّمن یجیب المضطّر إذا دعاه )(االضطرار دعوتی6751

و کّل ذائق الموت و کّل صائر إلیک6852
کّل نفس ذائقه الموت ثم إلینا 

ترجعون )عنکبوت، 57(
ج 7، ص 378

6952
آمنت بک و صّدقت رسلک و قبلت 

کتابک
ال نفّرق بین أحد من رسله )بقره، 

)285
ج 7، ص 380
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مظفــر، محمدحســین، فهــارس ریاض الســالکین، مؤسســه نشــر اســامی، 

ــم، 1419 ق ــران، ق ای
ــع و  ــع بدی ــی، ج 2 )صنای ــون بلاغــت و صناعــات ادب ــن، فن ــی، جال الّدی همای

َســَرقات ادبــی( انتشــارات تــوس، ایــران، تهــران، 1364 ش.



گونه شناسی راویان امام سجاد
سیدتقی واردی1

چکیده
ــهادت  ــا ش ــه ب ــید، ک ــت رس ــه امام ــی ب ــجاد در دوران ــام س  ام
پــدرش حضــرت امــام حســین در کربــال، پیــروان مکتــب 
ــرای  ــاوری ب ــد و ی ــه ســر می بردن اهل بیــت در خفقــان شــدیدی ب
امــام ســجاد باقــی نمانــده بــود؛ آن حضــرت، بــا اعمــال روش هــای 
خــاص خــود، مســلمانان بــه ویــژه تابعیــن را مجــذوب خویــش نمــود و 
در مکتــب تربیتــی، آنــان را هدایــت و بــه راه حــق رهنمــون گردانیــد. 
از بیــن آنــان، تعــدادی روایت�گــر احادیــث آن حضــرت شــدند. 
ــت  ــتند. از جه ــوع داش ــف تن ــات مختل ــرت از جه ــان آن حض راوی
اعتقــادی برخــی امامــی و برخــی غیــر امامــی و غیــر امامیــان برخــی 
ــیعه  ــان ش ــی از راوی ــن برخ ــم چنی ــد. ه ــنی بودن ــی س ــیعه و برخ ش
ــره  ــث و غی ــه، حدی ــون کالم، فق ــژه ای چ ــی وی ــای علم از تخصص ه
ــه  ــوده، بلک ــرب نب ــرت ع ــان آن حض ــه راوی ــد. هم ــوردار بودن برخ
ــان  ــره( در بینش ــی و غی ــی، روم ــم از ایران ــرب )اع ــر ع ــدادی غی تع
ــز زن  ــی نی ــه اندک ــوده، بلک ــرد نب ــان م ــه آن ــتند و هم ــود داش وج
بودنــد. امــام ســجاد بــا انتقــال ســیره و ســنت رســول خــدا و 
ــه نســل های  ــان ب ــق آن ــان خــود و از طری ــه راوی ــدی ب ــه ه ائم

ــت. ــه داش ــده نگ ــت را زن ــب اهل بی ــدی، مکت بع
ــت،  ــان، روای ــی، راوی ــجاد، گونه شناس ــام س ــدی: ام واژگان کلی

ــه. ــان، دوران بنی امی ــث، محدث احادی

1. عضو هیأت علمی مركز اطالعات و مدارک اسالمی )وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی(.
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مقدمه
ــری  ــای ســخت فک ــام حســین، در تنگناه ــهادت ام ــد از ش ــیعیان بع  ش
ــا تــرس و گروهــی  و اجتماعــی قــرار گرفتنــد و گروهــی بــا جهــل، گروهــی ب
ــود را از  ــه و خ ــت فاصل ــوی، از امام ــار ام ــتگاه جب ــتگان دس ــع وابس ــا تطمی ب
 ــت ــب اهل بی ــی مکت ــروان واقع ــد. پی ــروم نمودن ــت مح ــان هدای ــاب تاب آفت
ــه شــهادت  ــا دســتگیر و در زندان هــای مخــوف امــوی شــکنجه و ســرانجام ب ی
می رســیدند و یــا در شــهرها و بــاد عالــم اســامی مخفــی و زندگــی مشــقت بار 
ــدگان  ــن و بازمان ــام زین العابدی ــه ام ــد. در نتیج ــش گرفتن ــی را در پی پنهان
ــی و  ــاس تنهای ــان احس ــهر خودش ــی، در ش ــر زمان ــدیدتر از ه ــت ش اهل بی
غربــت می نمودنــد. ولــی امــام زین العابدیــن بــا حقانیــت و عبــادت و زهــد 
ــا  ــج از آن تنگناه ــه تدری ــت را ب ــب اهل بی ــروان مکت ــش، پی ــت خوی و قناع
ــاگردانی  ــاران و ش ــود و ی ــکار نم ــی آش ــات اجتماع ــه حی ــارج و در صفح خ
پرورانیــد، کــه هــر یــک خــود سرسلســله مؤمنــان، زاهــدان و دانشــمندان بعــدی 
قــرار گرفتنــد. از بیــن آنانــی کــه بــا آن حضــرت حشــر و نشــر داشــتند، تعــدادی 
ــه دســت  ــوی را ب ــد و تق ــار آن مجســمه توحی ــث گهرب ــتماع احادی ــق اس توفی
آوردنــد و تعــدادی وظیفــه نقــل احادیــث را بــه افــراد دیگــر و یــا بــه نســل های 
بعــدی بــر عهــده گرفتنــد. البتــه همــه آنانــی کــه احادیــث آن حضــرت را نقــل 
ــن  ــد. بلکــه بی ــژاد عــرب نبودن ــا ن ــد مؤمــن واقعــی و شــیعه امامــی و ی کرده ان
آنــان موافــق و مخالــف، شــیعه و ســنی، عــرب و غیــر عــرب و مــرد و زن وجــود 
داشــتند و برخــی از آنــان در رشــته های خاصــی تبحــر و یــا آثــاری از خــود بــه 

جــای گذاشــتند.
الزم بــه ذکــر اســت، تعــدادی از راویــان امــام ســجاد آن هایــی بوده انــد که 
حیــات آن حضــرت را درک نکــرده و بعــد از وی می زیســتند و از آنــان احادیثــی 
ــی  ــن روایات ــد چنی ــه بی تردی ــده، ک ــت ش ــجاد روای ــام س ــطه از ام باواس
ــوب  ــرت محس ــر آن حض ــان، مباش ــته از راوی ــن دس ــند و ای ــل می باش مرس
نمی شــوند و بدیــن لحــاظ در معرفــی راویــان، بــه آنــان پرداختــه نخواهــد شــد. 
ــا  ــوده و ی ــل نم ــرت نق ــث از آن حض ــک حدی ــا ی ــه تنه ــرادی ک ــن اف هم چنی
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ــاهد  ــدون ش ــان ب ــن آن ــن راوی از بی ــد و تعیی ــه اســم مشــترک دارن ــرادی ک اف
خواهــد بــود و یــا افــرادی کــه در کتــب رجالــی نامــی از آنــان بــه میــان نیامــده 
اســت، نیــز در معرفــی راویــان امــام ســجاد بــه آنــان اشــاره ای نخواهــد شــد.
ــه تــاش خواهــم کــرد کــه گونه هــای مختلــف  ــن مقال ــه هــر روی، در ای ب

راویــان آن حضــرت را در ســه مبحــث تشــریح نمایــم.

مبحث اول: راویان امامی
ــکیل  ــی تش ــیعیان امام ــجاد را ش ــام س ــان ام ــی از راوی ــداد قابل توجه تع
می دادنــد. مــراد از شــیعیان امامــی آن دســته از شــیعیانی بودنــد کــه اعتقــاد بــه 
امامــت ائمــه اثنــی عشــر تــا بــه عصــر خویــش را داشــتند و بــه امامــی غیــر 
ــان از جهــت تخصــص علمــی  ــتند و آن ــش نداش ــی عشــر گرای ــه اثن از ائم

عبارت انــد:

1� متکلمان
1-1- ابراهیم بن ابی حفصة

نجاشــی وی را ابراهیــم بــن ابــی حفــص، مکنـّـی بــه ابواســحاق کاتب دانســته 
و معتقــد اســت وی شــیخی از اصحــاب امــام ســجاد بــه شــمار می آمــده و 

فــردی ثقــه و صاحــب کتابــی در رّد بــر غالیــان و ابوخطــاب بــوده اســت.1
1-2- عبدالرحمن بن حجاج

ــاع ســابری  ــه بی ــی ســاکن بغــداد و معــروف ب ــان بجل ــی و از موالی وی کوف
ــام صــادق و  ــروان کیســانیه شــمرده می شــد و از ام اســت و در آغــاز، از پی
ــب  ــه مذه ــام رضــا ب ــان ام ــی در زم ــود. ول ــت می نم ــم روای ــام کاظ ام
ــیخ  ــت.2 ش ــرار گرف ــان ق ــال شناس ــق رج ــد و توثی ــورد تأیی حــق پیوســت و م

ــرد.3 ــی ک ــام صــادق معرف طوســی وی را از اصحــاب ام

1. رجال نجاشی، ص 19.
2. همان، ص 237.

3. رجال شیخ طوسی، ص 236.
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1-3- هشام بن سالم
ــزوم و از  ــی مخ ــان بن ــی، از موالی ــالم جوالیق ــن س ــام ب ــد هش وی ابومحم
اســرای خراســانی االصــل کوفــه بــوده اســت. شــیخ طوســی وی را از اصحــاب 
امــام جعفــر صــادق معرفــی نمــود.1 بــه گفتــه نجاشــی وی نویســنده اصــل و 

ــوده اســت.2 ــاب در موضوعــات فقــه، تفســیر قــرآن و کام ب ــد کت چن
1-4- یحیی بن ام طویل

ــمرد. وی  ــر ش ــجاد ب ــام س ــان ام ــاران و راوی ــی وی را از ی ــیخ طوس ش
ــر مکتــب  ــام حســین ب ــود کــه بعــد از شــهادت ام ــراد معــدودی ب جــزء اف
ــام  ــود. ام ــده ب ــدم مان ــت ق ــود ثاب ــان خ ــن و ایم ــی و در دی ــت باق اهل بی
صــادق وی و آن چنــد نفــر را بدیــن گونــه معرفــی نمــود: »َعــْن أَبـِـی َعبْــِد 
َــًة أَبُوَخالـِـٍد الْکابُلـِـی َو  ــِل الُْحَســیِن إاِلَّ ثََاث ِ َقــاَل: اْرتَــدَّ النَّــاُس بَْعــَد َقتْ اهللَّ

ــُروا.«3 ــوا َو کثُ ــاَس لَِحُق ــمَّ إِنَّ النَّ ــٍم، ثُ ــُن ُمْطعِ ــُر بْ ــِل َو ُجبَی ِوی ــُن أُّم الطَّ ــی ابْ یْحی

2� فقیهان
2-1- أبان بن تغلب

نامــش أبان�بن�تغلــب بــن ربــاح بکــری جریــری، مکنّــی بــه ابوســعید اســت. 
4 وی از اصحــاب و راویــان امــام زین العابدیــن، امــام محمدباقــر و امــام 

جعفــر صــادق و از ارادتمنــدان خــاص آنــان بــود.5 در روایتــی آمــده، امــام 
جعفــر صــادق بــه وی فرمــود: »َجالـِـْس أَْهــَل الَْمِدینَــِة َفإِنـّـی أُِحــبُّ أَْن یــَرْوا 
ــام صــادق هنگامــی  ــه گفــت: ام ــی َحیّ ــن اب ــک«.6 مســلم ب ــیَعتِنَا مِثَْل ِــی ِش ف
َّــُه َقــْد َســِمَع  خداحافظــی مــن از وی، بــه مــن فرمــود: »ائـْـِت أَبـَـاَن بـْـَن تَْغلـِـَب َفإِن

1. همان، ص 318.
2. رجال نجاشی، ص 434.

3. رجال كشی، ص .123
4. رجال نجاشی، ص 10.

5. همان.
6. همان، ص 11.
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مِنـّـی َحِدیثــًا کثِیــراً، َفَمــا َرَوی لـَـک َعنـّـی َفــاْرِو َعنـّـی«.1
در روایتــی آمــده: »عــن أبــان بــن عثمــان عــن أبــی عبــداهلل: أن أبــان بــن 
 تغلــب روی عنــی ثاثیــن ألــف حدیــث، فاروهــا عنــه«.2 وی از امــام ســجاد

ــز احادیــث متعــددی روایــت نمــوده اســت.3 نی
2-2- ابوبصیر مرادی

نامــش لیــث بــن بختــری مــرادی و مکنّــی بــه ابوبصیــر می باشــد. ابوجعفــر 
ــان  ــال شناس ــی رج ــته4 ول ــر دانس ــام محمدباق ــاب ام ــی وی را از اصح برق
ــام  ــام جعفــر صــادق و ام ــر، ام ــام محمدباق دیگــر وی را از اصحــاب ام

موســی کاظــم برشــمردند.5
ــازی  ــت ممت ــام و موقعی ــادق مق ــر ص ــام جعف ــزد ام ــرادی ن ــر م ابوبصی
ــای  ــه امن ــه ای ک ــای چهارگان ــه آن حضــرت وی را از نجب ــه ک ــه گون ــته، ب داش
خــدای متعــال در حــال و حرامــش می باشــند، دانســت.6 امــا برخــی از 
رجــال شناســان، نظــر مثبتــی نســبت بــه وی نداشــته و معتقدنــد کــه تمجیــد و 
ــه ابوبصیــر اســدی  تحســین های امــام جعفــر صــادق از ابوبصیــر، مربــوط ب

ــرادی.7 ــر م ــو بصی ــه اب اســت، ن
2-3- ابوحازم

ابوجعفــر برقــی وی را از اصحــاب امــام محمدباقــر 8 و شــیخ طوســی از 
 11 10 و امــام جعفــر صــادق9، امــام محمدباقــر اصحــاب امــام ســجاد

1. رجال كشی، ص 331.
2. رجال نجاشی، ص 12.

3. مسند امام سجاد، ج 2، ص 416.
4. رجال برقی، ص 13.

5. معجم رجال الحدیث، ج 15، ص 144.
6. رجال كشی، ص .170

7. نقد الرجال، ج 4، ص 77؛ منتهی المقال، ج 5، ص .263
8. رجال برقی، ص .14

9. رجال شیخ طوسی، ص 114
10. همان، ص .151
11. همان، ص .214
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دانســته اند. آیــت اهلل خویــی نیــز وی را از اصحــاب امــام محمدباقــر دانســته 
و فرمــوده کــه شــیخ طوســی نیــز چنیــن اعتقــاد دارد.1

2-4- حبیب بن ابی ثابت
وی مکنـّـی بــه ابویحیــی اســدی کوفــی اســت. شــیخ طوســی وی را از راویــان 
 و امــام صــادق امــام باقــر ،و از اصحــاب امــام ســجاد امیرمؤمنــان
بــر شــمرد.2 حبیــب بــن ثابــت نابینــا و در عیــن حــال فقیــه اهالــی کوفــه بــود و 

در ســال 119 وفــات نمــود.3
2-5- زرارة بن اعین

وی محدثــی جلیل القــدر، کثیرالشــأن و عظیم�المنزلــه و فــردی موثــق و معتمــد 
ــت و  ــت، دیان ــه عدال ــف ب ــود. رجال�شناســان شــیعه وی را توصی ــش ب در روایات
ــام  ــر و ام ــام محمدباق ــیخ طوســی وی را از اصحــاب ام ــد.4 ش ــت نمودن امان
ــود:  ــاره اش فرم ــش درب ــت خوی ــاب فهرس ــته5 و در کت ــادق دانس ــر ص جعف
ــه زراره  ــب ب ــی، ملق ــی ابوعل ــه قول ــه ابوالحســن و ب ــی ب ــه، مکنّ ــش عبدرب »نام
ــزد مــردی از طایفــه  ــن سنســن غــام رومــی در ن ــوده اســت. پــدرش اعیــن ب ب
بنی�شــیبان بــود و در عــوض آموختــن قــرآن کریــم بــه وی، آزاد گردیــد و از زراره 
خواســت کــه در نَســب وی باقــی بمانــد، ولــی زراره قبــول نکــرد ولــی پذیرفــت 
در والی بنــی شــیبان باشــد. سنســن )جــد زراره( در روم راهــب بــود. زراره چنــد 
فرزنــد داشــت کــه عبارت انــد از حســن، حســین، رومــی، عبیــد، عبــداهلل و یحیــی 
و بــرادران زراره عبارت انــد از ُحمــران، بُکیــر، عبدالرحمــان و عبدالملــک کــه همــه 
آنــان از راویــان بــوده و صاحــب اصــل و تألیفــات متعــددی بوده انــد. آنــان از امــام 
ســجاد، امــام باقــر و امــام صــادق روایــات بی شــماری نقــل کرده انــد. 

خــود زراره دارای تألیفاتــی چــون الاســتطاعة و الجبــر بــوده اســت«.6
1. معجم رجال الحدیث، ج 22، ص 111.

2. رجال شیخ طوسی، ص 61، 112، 132 و 185.
3. همان، ص 112؛ منتهی المقال، ج 2، ص .324

4. مسند االمام السجاد، ج 2، ص .448
5. رجال شیخ طوسی، ص 136 و 210.

6. الفهرست، ص 74.
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2-6- زید بن علی
ــی  ــی مدن ــین و تابع ــه ابوالحس ــی ب ــن، مکنّ ــام زین العابدی ــد ام وی فرزن
بــوده و بــه گفتــه شــیخ طوســی از اصحــاب امــام ســجاد، امــام باقــر و 
ــه شــمار می آیــد و در ســال 121 هجــری قمــری و در ســن  امــام صــادق ب

42 ســالگی بــه شــهادت رســید.1
ــن  ــی ب ــن عل ــد ب ــد: »کان زی ــخصیت وی می�گوی ــاره ش ــد درب ــیخ مفی ش
ــدا  ــا عاب ــم، و کان ورع ــر و أفضله ــی جعف ــد أب ــه بع ــن إخوت ــین عی الحس
فقیهــا ســخیا شــجاعا، و ظهــر بالســیف یأمــر بالمعــروف و ینهــی عــن المنکــر 
و یطلــب بثــارات الحســین، و اعتقــد کثیــر مــن الشــیعة فیــه اإلمامــة، و کان 
ــد  ــن آل محّم ــو بالرضــا م ــه خروجــه بالســیف یدع ــک فی ــم ذل ســبب اعتقاده
»ص« فظنـّـوه یریــد بذلــک نفســه، و لــم یکــن یریدهــا لمعرفتــه باســتحقاق أخیــه 

2.»ــداهلّل ــی عب ــی أب ــه إل ــد وفات ــه عن ــه و وصیت ــة مــن قبل لإلمام
2-7- سعید بن جبیر

ســعید بــن جبیــر از شــیعیان مبــارز و مخلص ائمــه اطهــار و از فقهــا و راویان 
ممــدوح مذهــب تشــیع می باشــد. شــیخ طوســی دربــاره اش می�گویــد: »کــه مــوالی 
بنــی والبــه و مکنـّـی بــه ابومحمــد و تابعــی کوفــی بــود کــه در مکــه ســکونت نمــود 
ــد.  ــوب می ش ــاران وی محس ــن ی ــجاد3 و از نزدیک تری ــام س ــاب ام و از اصح
به گونــه ای کــه فضــل بــن شــاذان دربــاره نزدیکــی وی و چنــد نفــر از یــاران دیگــر 
ِل أَْمرِهِ  امــام ســجاد فرمــود: َو لـَـْم یکــْن فـِـی َزَمــِن َعلـِـی بـْـِن الُْحَســیِن فـِـی أَوَّ
ــُد بـْـُن ُجبَیــرِ بـْـِن  إاِلَّ َخْمَســةَ أَنُْفــٍس: َســعِیُد بـْـُن ُجبَیــرٍ، َســعِیُد بـْـُن الُْمَســیِب، ُمَحمَّ

ِویــِل، أَبـُـو َخالـِـٍد الْکابُلـِـی«.4 ُمْطعـِـٍم، یْحیــی ابـْـُن أُّم الطَّ
2-8- سعید بن مسیب

ــود. شــیخ طوســی  ــه ابومحمــد ب ــی ب ــن حــزن و مکنّ ــد مســیب ب وی فرزن

1. رجال شیخ طوسی، ص 113، 135 و .206
2. منتهی المقال، ج 3، ص .290
3. رجال شیخ طوسی، ص 114.

4. رجال كشی، ص 115.
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ــن  ــود: »ســعید ب ــاره اش فرم ــام ســجاد دانســت و درب وی را از اصحــاب ام
المســیب بــن حــزن، أبومحمــد المخزومــی، ســمع منــه و روی عنــه، و هــو مــن 
ــب  ــدگان مکت ــجاد2 و از تربیت ش ــام س ــان ام ــدر الول«.1 وی از حواری الص
 بــود. ســعید بــن مســیب اعتقــاد کامــل و تــام بــه امــام ســجاد امیرمومنــان
داشــت و مامت هــای مخالفــان در وی اثــری نداشــت. علــی بــن زیــد در همیــن 
َّــک أَْخبَْرتَنـِـی أَنَّ َعلـِـی بـْـَن الُْحَســیِن  بــاره گفــت: »ُقْلــُت لَِســعِیِد بـْـِن الُْمَســیِب إِن
َّــک اَل تَْعــِرُف لـَـُه نَِظیــراً َقــاَل: کَذلـِـک َو َمــا ُهــَو َمْجُهــوٌل َمــا  کیــُة َو أَن النَّْفــُس الزَّ

ِ َمــا َرأَی مِثَْلــُه«.3 أَُقــوُل فِیــِه َو اهللَّ
2-9- عبداهلل بن سنان

نجاشــی دربــاره وی فرمــود: »عبــداهلل بــن ســنان بــن طریــف مولی بنی هاشــم، 
ــا للمنصــور  ــاس. کان خازن ــی بنی�العب ــال مول ــب، و یق ــی أبی�طال ــی بن ــال مول یق
ــا، جلیــل، ال یطعــن  و المهــدی و الهــادی و الرشــید، کوفــی، ثقــة، مــن أصحابن
علیــه فــی شــی ء، روی عــن أبــی عبــداهلل«.4 شــیخ طوســی وی را از اصحــاب 

و راویــان امــام جعفــر صــادق و امــام موســی کاظــم دانســته اســت.5
ــه کتــاب الصــاة الــذی یعــرف  ــاره مقــام علمــی اش فرمــود: »ل نجاشــی درب
ــن  ــی ســائر�البواب م ــاب ف ــر، و کت ــاب الصــاة الکبی ــة، و کت ــوم و لیل بعمــل ی
الحــال و الحــرام. روی هــذه الکتــب عنــه جماعــات مــن أصحابنــا لعظمــه فــی 

الطائفــة و ثقتــه و جالتــه«.6
2-10- فضیل بن یسار

ــه  ــن یســار نهــدی بصــری، فقی ــی ابومســور( فضیــل ب ــه قول ابوالقاســم )و ب
ــود،  ــر صــادق ب ــام جعف ــر و ام ــام محمدباق ــه ام عظیم�الشــأن و راوی ثق

1. رجال شیخ طوسی، ص 114.
2. رجال العالمة، ص 79.
3. رجال كشی، ص 116.

4. رجال نجاشی، ص 214.
5. رجال شیخ طوسی، ص 231 و 340.

6. رجال نجاشی، ص 214.



مجموعه مقاالت همایش امام سجاد /ج4463

کــه در عصــر امــام صــادق وفــات یافــت.1
ــت.  ــرار داش ــش ق ــر خوی ــوم عص ــان معص ــق امام ــد و توثی ــورد تأیی وی م
ــرد: »کاَن  ــت ک ــر روای ــام محمدباق ــان ام ــی از راوی ــی از یک ــرو کش ابوعم
أَبُوَجْعَفــٍر إَِذا َدَخــَل َعَلیــِه الُْفَضیــُل بْــُن یَســارٍ یُقــوُل: بَــْخ بَــْخ »بَّشــِر 
الُْمْخبِتِیــَن«، َمْرَحبــًا بَِمــْن تَْأنـَـُس بـِـِه الْْرُض«.2 هــم چنیــن وی از طریــق ابراهیــم 
ِ إَِذا  ــِد اهللَّ ــت نمــود: »کاَن أَبُوَعبْ ــام جعفــر صــادق روای ــداهلل از ام ــن عب ب
َرأَی الُْفَضیــَل بـْـَن یَســارٍ َقــاَل: »بَّشــِر الُْمْخبِتِیــَن« َمــْن أََحــبَّ أَْن یــَری َرُجــًا مـِـْن 
أَْهــِل الَْجنَّــِة َفْلینُْظــْر إِلـَـی َهــَذا«.3 در حدیــث دیگــر فضیــل بــن عثمــان از امــام 
جعفــر صــادق روایــت نمــود: »إِنَّ الْْرَض لَتَْســکُن إِلـَـی الُْفَضیــِل بـْـِن یَســارٍ«.4

3� شاعران
3-1- عامر بن واثله

نامــش عامــر بــن واثلــة بــن اســقع کنانــی، مکنـّـی بــه ابوطفیــل اســت.5 برخــی 
ــان  ــاب و راوی ــی وی را از اصح ــیخ طوس ــد ش ــیعه، مانن ــان ش از رجال�شناس
 و امــام زین العابدیــن و امیرمؤمنــان، امــام حســن مجتبــی پیامبــر اکــرم
ــب  ــانی مذه ــل، کیس ــت: ابوطفی ــاره وی گف ــی درب ــرو کش ــته اند.6 ابوعم دانس
بــوده و اعتقــاد بــه زنــده بــودن محمــد حنفیــه داشــت و در قیــام مختــار بــن ابــی 
ــود. وی پیامبراکــرم را دیــده و آخریــن کســی اســت  عبیــده ثقفــی حاضــر ب

کــه توفیــق رؤیــت آن حضــرت را بــه دســت آورده بــود.7
ــت  ــان نیس ــرای رجال�شناس ــدی ب ــه تردی ــر چ ــب وی، گ ــاره مذه ــا درب ام
ــود، ولیکــن در ایــن کــه وی  کــه وی از شــیعیان ثابــت قــدم ائمــه اطهــار ب

1. همان، ص 309؛ رجال العالمة، ص 132.
2. رجال كشی، ص 213.

3. همان.
4. رجال كشی.

5. مسند االمام السجاد، ج 2، ص 427.
6. رجال شیخ طوسی، ص 44، 70، 95 و 118.

7. رجال كشی، ص 95.
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گرایشــی بــه کیســانیه داشــته و یــا بــر مذهــب امامــی باقــی بــوده، نظــر واحــدی 
بــرای آنــان نیســت. بــا ایــن کــه قدمــای از رجالیــون ماننــد کشــی وی را کیســانی 
مذهــب می داننــد، برخــی از رجالیــون متأخــر چنیــن نســبتی را صحیــح ندانســته 
و معتقدنــد بــه خاطــر حضــور وی در قیــام مختــار، مخالفــان اهل بیــت چنیــن 

ــد1 ــه وی وارد کردن ــی را ب تهمت های
3-2- غالب بن هذیل

ــل  ــه ابوهذی ــی ب ــی اســدی اســت، کــه مکنّ وی همــان شــاعر معــروف کوف
ــان وی را  ــی مخالف ــوده، ول ــدوق ب ــش ص ــار خوی ــل در گفت ــد. ابوهذی می باش
 رمــی بــه رفــض کردنــد.2 شــیخ طوســی وی را از اصحــاب امــام محمدباقــر
ــل  ــجاد نق ــام س ــرآن از ام ــاب ق ــت در ب ــت.3 وی دو روای ــمرده اس ــر ش ب

ــت.4 ــرده اس ک

4�  محدثان
4-1- أبان بن ابی عیاش

ــام  ــان ام ــاب و راوی ــل و از اصح ــروز، ایرانی االص ــاش فی ــی عی ــن اب ــان ب وی أب
ــز  ــر نی ــام محمدباق ــان ام ــن وی از راوی ــت.5 هم چنی ــوده اس ــن ب زین العابدی

6 می باشــد.
شــیخ طوســی وی را توثیــق نکــرد و فرمــود: أبــان بــن أبــی عیــاش فیــروز، 
تابعــی، ضعیــف.7 همین طــور عامــه حلــی در بــاره اش توقــف کــرد و فرمــود: »و 
القــوی عنــدی التوقــف فیمــا یرویــه لشــهادة ابــن الغضائــری علیــه بالضعــف. و 

1. منتهی المقال، ج 4، ص 54.
2. منتهی المقال، ج 7، ص 269؛ مسند االمام السجاد، ج 2، 485.

3. رجال شیخ طوسی، ص 142.
4. مسند االمام السجاد، ج 2، ص 485.

5. رجال برقی، ص 9.
6. مسند االمام السجاد، ج 2، ص 416.

7. رجال شیخ طوسی، ص 126.
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کــذا قــال شــیخنا الطوســی ره فــی کتــاب الرجــال قــال: إنــه ضعیــف«.1
4-2- ابراهیم بن علی

ــت،  ــان اس ــان و محدث ــر از راوی ــد نف ــن چن ــترک بی ــام، مش ــن ن ــه ای گرچ
ولیکــن آن ابراهیــم بــن علــی کــه راوی احادیــث امــام زین العابدیــن بــوده، 
ــه  ــار. الزم ب ــر طی ــن جعف ــداهلل ب ــن عب ــی ب ــن عل ــم ب ــت از ابراهی ــارت اس عب
 ــان ــر مؤمن ــت امی ــب بن ــداهلل، حضــرت زین ــن عب ــی ب ــادر عل ذکــر اســت م

2 می باشــد.
4-3- ابراهیم بن محمد

 ــام زین العابدیــن ــه از ام ــه کســانی اســت ک ــن محمــد از جمل ــم ب ابراهی
نقــل حدیــث کــرده و ایــن اســم مشــترک بیــن چندیــن نفــر از روات می باشــد. 
ولیکــن آن ابراهیــم بــن محمــد کــه از امــام زین العابدیــن باواســطه حدیــث 
نقــل نمــوده، ابراهیــم بــن محمــد بــن امــام علــی بــن ابی طالــب اســت، کــه 
پــدرش معــروف بــه محمــد حنفیــه می باشــد.3 شــیخ طوســی وی را از اصحــاب 

امــام ســجاد دانســته اســت.4
4-4- ابن منهال طائی

ــی از  ــه در برخ ــت ک ــال اس ــی منه ــان اب ــاد، وی هم ــال زی ــه احتم ب
ــده. وی از  ــل ش ــی نق ــیعه از وی حدیث ــر ش ــیعه5 و غی ــی ش ــع روای مناب
ــی  ــع رجال ــتی در مناب ــه درس ــش ب ــن نام ــوده ولیک ــی« ب ــی ط ــه »بن طایف
 نیامــده اســت. همان گونــه کــه نویســنده کتــاب مســند امــام ســجاد
ــث و  ــال الحدی ــب رج ــی کت ــا ف ــه عنوان ــا ل ــا وجدن ــه: »م ــاره اش گفت درب
6 شــایان ذکــر اســت، روایاتــی کــه  .»ــه روایــات عــن االمــام الســجاد ل
ــن  ــا واژه »اب ــام آورده، برخــی ب ــن ن ــا ای ــام ســجاد ب نویســنده مســند ام

1. رجال العالمة، ص 207.
2. مسند االمام السجاد، ج 2، ص 419.

3. همان.
4. رجال شیخ طوسی، ص 109.

5. مستدرک الوسائل، ج 13، ص 452.
6. مسند االمام السجاد، ج 2، ص 421.
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1 ــال«. ــی منه ــا »اب ــی ب ــت و برخ ــال« اس منه
4-5- ابوبکر حضرمی

نامــش عبــداهلل بــن محمــد حضرمــی، مکنّــی بــه ابوبکــر اســت.2 وی ثقــه و 
کثیــر الروایــة بــوده و مناظــره معروفــی بــا زیــد داشــته اســت.3

4-6- ابوجهم کوفی
ــدرش  ــی اســت. پ ــم کوف ــه ابوجه ــی ب ــه، مکنّ ــی فاخت ــن اب ــر ب ــش ثوی نام
ــود.4 وی از  ابوفاختــه ســعید بــن عاقــه مــوالی ام هانــی بنــت ابی طالــب ب
شــیعیان مخلــص اهل بیــت و از راویــان ائمــه اطهــار اســت و بدین جهــت 
ــیخ طوســی وی را از اصحــاب  ــود.5 ش ــه ب ــرار گرفت ــان ق ــورد غضــب مخالف م

امــام ســجاد، امــام باقــر و امــام صــادق دانســته اســت.6
4-7- ابوحمزه ثمالی

ــه ابوحمــزه ثمالــی اســت. شــیخ طوســی  ــی ب ــار، مکنّ نامــش ثابــت بــن دین
ــر  ــام جعف ــر، ام ــام محمدباق ــن، ام ــام زین العابدی ــاب ام وی را از اصح
صــادق و امــام موســی کاظــم دانســته اســت.7 وی دارای کتــاب بــوده و 
عــاوه بــر امــام ســجاد از امامــان بعــدی )تــا امــام موســی کاظــم( روایــت 
ــد و ســه  کــرده اســت.8 وی و فرزندانــش از والیتمــداران زمــان خویــش بوده ان
فرزنــد وی بــه نام هــای: نــوح، منصــور و حمــزه در قیــام زیــد بــن علــی حضــور 

داشــته و بــه همــراه رهبرشــان بــه شــهادت رســیدند.9
وی محــدث جلیل القــدر و عظیم�المنزلــه و کثیر�الشــأن و مــورد احتــرام 
ــه طــوری کــه کشــی از طریــق فضــل بــن شــاذان  ــود، ب ائمــه زمــان خویــش ب

1. همان، ص 221 و 222.
2. رجال ابن داوود، ص 211.

3. منتهی المقال، ج 7، ص 124.
4. رجال نجاشی، ص 118.

5. همان.
6. رجال شیخ طوسی، ص 111، 129 و 174.

7. همان، ص 109، 129، 177 و 333.
8. رجال شیخ طوسی، ص 333.

9. رجال نجاشی، ص 115.
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ــَزَة  ــوُل: أَبُوَحْم ــا یُق ــِمْعُت الّرَض ــوُل َس ــت نمــود: »یُق ــام رضــا روای از ام
َّــُه َقــِدَم أَْربََعــًة مِنَّــا َعلـِـی بـْـَن  الثَُّمالـِـی فـِـی َزَمانـِـِه کُلْقَمــاَن فـِـی َزَمانـِـِه َو َذلـِـک أَن
ــٍد َو بُْرَهــًة مِــْن َعْصــِر ُموَســی  ــَر بْــَن ُمَحمَّ ــَد بْــَن َعلـِـی َو َجْعَف الُْحَســیِن َو ُمَحمَّ

1»...ــٍر ــِن َجْعَف بْ
4-8- ابوخالد کابلی

نامــش وردان، لقبــش َکنکــر و کنیــه اش ابوخالــد کابلــی اســت. وی از اصحــاب 
 و امــام جعفــر صــادق امــام محمدباقــر ،و راویــان امــام زین العابدیــن
ــه  ــی ک ــد.3 هنگام ــمار می آم ــه ش ــجاد ب ــام س ــان ام ــد.2 وی از حواری می باش
حجــاج بــن یوســف ثقفــی شــیعیان امــام علــی و اوالد آن حضرت را شناســایی 
ــد  ــه اش ــان را ب ــاع، آن ــورت امتن ــود و در ص ــت از وی می نم ــه برائ ــور ب و مجب
مجــازات محکــوم و بــه وضــع فجیعــی بــه شــهادت می رســانید، ابوخالــد کابلــی 
خــود را از ســیطره حجــاج خــارج و بــه مکــه گریخــت و در آنجــا پنهــان مانــد و 

از ایــن طریــق خــود را از دســایس آن ســفاک در امــان نگــه داشــت.4
ــه  ــاداری وی ب ــن و وف ــتقامت در دی ــاره اس ــادق درب ــر ص ــام جعف ام
ُــو َخالـِـٍد  َــًة أَب ــِل الُْحَســیِن إاِلَّ ثََاث اهل بیــت فرمــود: »اْرتَــدَّ النَّــاُس بَْعــَد َقتْ
ــوا  ــاَس لَِحُق ــمَّ إِنَّ النَّ ــٍم، ثُ ــُن ُمْطعِ ــُر بْ ــِل َو ُجبَی ِوی ــُن أُّم الطَّ ــی ابْ ــی َو یْحی ِ الْکابُل
ــن العابدیــن یافــت،  ــام زی ــزد ام ــد کابلــی مقــام منیعــی ن ــُروا«.5 ابوخال َو کثُ
ــُن  ــعِیُد بْ ــود: »کاَن َس ــاره فرم ــن ب ــر صــادق در ای ــام جعف ــه ام ــه ک ــه گون ب
ــِد بـْـِن أَبـِـی بَکــٍر َو أَبـُـو َخالـِـٍد الْکابُلـِـی مـِـْن ثَِقــاِت  الُْمَســیِب َو الَْقاِســُم بـْـُن ُمَحمَّ

6.»ــیِن ــِن الُْحَس ــی بْ ِ َعل
4-9- افلح کوفی

ــی اســت. شــیخ طوســی وی  ــی کوف ــد رواســی کاب ــن حمی ــح ب نامــش افل
1. رجال كشی، ص 203.

2. رجال شیخ طوسی، ص 119، 148 و 317.
3. رجال العالمة، ص 177.

4. رجال كشی، ص .124
5. همان، ص 123.

6. الکافی، ج 1، ص 427.
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را از اصحــاب امــام زین العابدیــن دانســته.1 در منابــع روایــی آمــده کــه وی 
ــاب صیــد نقــل کــرده اســت.2 روایتــی از امــام ســجاد در ب

4-10- جابر بن عبداهلل انصاری
 ،امــام حســن مجتبــی ،و امیرمؤمنــان وی از اصحــاب پیامبــر اکــرم
ــادر  ــر3 و از ن ــام محمدباق ــن و ام ــام زین العابدی ــین، ام ــام حس ام
ــت و  ــدان عصم ــرش از خان ــر عم ــا آخ ــه ت ــود ک ــدا ب ــول خ ــی رس صحاب
طهــارت دفــاع نمــوده و والیتمــداری خویــش را حفــظ نمــود. در حدیثــی از 
ِ الْنَْصــارِی کاَن آِخــَر َمــْن بَقـِـی مـِـْن  امــام صــادق آمــده: »إِنَّ َجابـِـَر بـْـَن َعبـْـِداهللَّ

ــِت«.4 ــَل الْبَی ــا أَْه ِ َو کاَن َرُجــًا ُمنَْقِطعــًا إِلَینَ أَْصَحــاِب َرُســوِل اهللَّ
فضایــل و مناقــب وی آن قــدر فــراوان اســت کــه در ایــن مختصــر نمی گنجــد 
و تنهــا الزم اســت بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه وی در غــزوه بــدر و 18 غــزوه 
دیگــر رســول خــدا حضــور داشــت و از یــاران نزدیــک امیرمؤمنــان و جزء 
ــود و ســرانجام در ســال 78  ــژه آن حضــرت )شــرطة الخمیــس( ب پاســداران وی

هجــری قمــری در مدینــه وفــات یافــت.5
4-11- جابر بن یزید جعفی

وی مکنـّـی بــه ابوعبــداهلل و یــا ابومحمــد و از اصحاب امــام محمدباقــر و امام 
جعفــر صــادق بــود.6 دربــاره شــخصیت وی گفتــار واحــدی بیــن رجال�شناســان 
ــان دانســتند و از  ــاد و اطمین ــورد اعتم ــه و م ــان وی را ثق ــر آن نیســت. ولیکــن اکث
امامــان معصــوم در تأییــد و توثیــق وی روایتــی نقــل کرده انــد.7 جابــر از راویــان 
 ٍثَنـِـی أَبـُـو َجْعَفــر بــزرگ اهل بیــت اســت، به گونــه ای کــه خــودش گفــت: َحدَّ

1. رجال شیخ طوسی، ص 109؛ معجم رجال الحدیث، ج 4، ص 138.
2. وسائل الشیعة، ج 23، ص 384؛ مستند االمام السجاد، ج 2، ص 431.

3. رجال شیخ طوسی، ص 31، 59، 93، 99، 109 و .129
4. الکافی، ج 1، ص 469.

5. معجم رجال الحدیث، ج 4، ص 329.
6. رجال برقی، ص 9 و 16؛ رجال شیخ طوسی، ص 129 و .176

7. رجال كشی، ص .192
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بَِســبْعِیَن أَلـْـَف َحِدیــٍث لـَـْم أَُحــّدْث بَِهــا أََحــداً َقــطُّ َو اَل أَُحــّدْث بَِهــا أََحــداً أَبـَـداً.1
 4-12- جارود بن منذر

جــارود بــن منــذر کنــدی نّحــاس کوفــی، مکنـّـی بــه ابومنــذر بــه گفتــه شــیخ 
طوســی، از اصحــاب امــام حســن مجتبــی بــوده2 و نجاشــی وی را توثیــق و 
تأییــد کــرد و فرمــود کــه دارای کتــاب بــوده اســت.3 ســایر رجال�شناســان شــیعه 

نیــز وی را توثیــق نمودنــد.4
4-13- جعفر بن ابراهیم

وی جعفــر بــن ابراهیــم بــن محمــد بــن علــی بــن عبــداهلل بــن جعفــر بــن 
ابی طالــب اســت،5 کــه معــروف بــه جعفــر بــن ابراهیــم جعفــری می باشــد. 
رجال�شناســان شــیعه وی را توثیــق و از اصحــاب امــام ســجاد و امــام 

ــر شــمردند.6 صــادق ب
4-14- جعید همدانی

 ابوجعفــر برقــی وی را از اصحــاب یمنــی امیرمؤمنــان، امــام حســن مجتبی
و امــام حســین7 و شــیخ طوســی وی را از راویــان امیرمؤمنــان و از 
 ــن ــام زین العابدی ــام حســین و ام ــی، ام ــام حســن مجتب اصحــاب ام

ــمرده اند.8 ــر ش ب
4-15- حسین بن امام سجاد

وی مکنـّـی بــه ابوعبــداهلل و شــخص فاضــل و بــا ورعی بود.9 شــیخ طوســی وی را 
از اصحــاب امــام ســجاد، امــام باقــر و امــام صــادق بر شــمرد، که در ســال 

1. رجال كشی، ص .194
2. رجال شیخ طوسی، ص 93.

3. رجال نجاشی، ص .130
4. رجــال ابــن داوود، ص 80؛ رجــال العالمــه، ص 37؛ نقــد الرجــال، ج 1، ص 328؛ منتهــی المقــال، ج 2، ص 

221.
5. رجال ابن داوود، ص 82؛ رجال العالمة، ص 33

6. رجال برقی، ص 9، رجال شیخ طوسی، ص 111؛ نقد الرجال، ج 1، ص 336.
7. رجال برقی، ص 6، 7 و 8.

8. رجال شیخ طوسی، ص 59، 93، 100 و 111.
9. نقد الرجال، ج 2، ص 106.
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157 هجــری قمــری و در ســن 74 ســالگی وفــات یافــت و در بقیــع مدفون شــد.1
4-16- حکیم بن جبیر

ــن  ــن عــدی ب ــن مطعــم ب ــر ب ــن جبی ــم ب نَســبش بدیــن شــرح اســت: حکی
عبدمنــاف قرشــی مدنــی، کــه شــیخ طوســی وی را از اصحــاب و راویــان امــام 
زین العابدیــن بــر شــمرده اســت.2 از رجال�شناســان شــیعه ذمــی دربــاره وی 

وارد نشــد.3
4-17- حماد بن حبیب عطار

وی مکنـّـی بــه ابوســلیمان ازدی اســت، کــه شــیخ طوســی وی را از اصحــاب 
امــام جعفــر صــادق بــر شــمرده اســت.4

4-18- حمران بن اعین
وی تابعــی کوفــی و مکنـّـی بــه ابوالحســن و بــه قولــی ابوحمزه5 و بــرادر زرارة 
 بــن اعیــن بــوده اســت.6 شــیخ طوســی وی را از اصحــاب امــام محمدباقــر
ــد و  ــیعه وی را تأیی ــان ش ــمرد7 و رجال�شناس ــر ش ــادق ب ــر ص ــام جعف و ام

توثیــق نمودنــد.8
کشــی دربــاره صحیــح العقیــده بــودن وی روایــت نمــود: »َعــْن ُحْمــَراَن بـْـِن 
َ َعْهــداً، اَل أَْخــُرَج مـِـَن الَْمِدینَِة  أَْعیــَن، َقــاَل ُقْلــُت ِلَبـِـی َجْعَفــٍر إِنـّـی أَْعَطیــُت اهللَّ
ــا أَْســَألُک! َقــاَل، َفَقــاَل لـِـی َســْل! َقــاَل، ُقْلــُت أَ مـِـْن ِشــیَعتِکْم  َحتَّــی تُْخبَِرنـِـی َعمَّ

نْیــا َو اآْلِخــَرةِ«.9 أَنـَـا َقــاَل نََعــْم فـِـی الدُّ
 و امــام صــادق عامــه حلــی وی را بنــا بــر روایتــی از حواریــان امــام باقــر
10.»و جعفر بــن محمد دانســت و فرمــود: »روی: أنــه من حــواری محمد بن علی

1. رجال شیخ طوسی، ص 112، 130 و 182.
2. همان.

3. نقد الرجال، ج 2، ص 145؛ معجم رجال الحدیث، ج 7، ص .194
4. رجال شیخ طوسی، ص 188.

5. معجم رجال الحدیث، ج 7، ص 269.
6. رجال ابن داوود، ص 134.

7. رجال شیخ طوسی، ص 132 و 194.
8. نقد الرجال، ج 2، ص 162؛ منتهی المقال، ج 3، ص 126؛ معجم رجال الحدیث، ج 7، ص 269.

9. رجال كشی، ص .176
10. رجال العالمة، ص 63.
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4-19- ربعی بن عبداهلل
نامــش ربعــی بــن عبــداهلل بــن جــارود بــن ابــی ســبرة هذلــی بصــری، مکنـّـی 
ــر  ــام جعف ــان ام ــی وی را از راوی ــه حل ــی و عام ــت. نجاش ــم اس ــه ابونعی ب
صــادق و امــام موســی کاظــم بــر شــمرده و او را تأییــد و توثیــق 
نمودنــد و فرمودنــد کــه وی دارای کتابــی بــوده کــه تعــدادی از اصحــاب مــا از 

آن روایــت می کردنــد.1
 4-20- سدیر صیرفی

ــی بــه ابوالفضــل و معــروف بــه ســدیر صیرفــی اســت.2  نامــش ســلمه، مکنّ
برقــی وی را از اصحــاب امــام باقــر و امــام صــادق3 و شــیخ طوســی وی 
ــام صــادق4 دانســته اند.  ــر و ام ــام باق ــام ســجاد، ام را از اصحــاب ام
ــی  ــب معرف ــارز مذه ــخصیت های ب ــد و از ش ــیعه وی را تأیی ــان ش رجال�شناس
ــاره شــخصیت وی موجــود  ــی درب ــر صــادق روایات ــام جعف ــد.5 از ام کرده ان
اســت. از جملــه زیــد شــحام روایــت کــرد: »إِنـّـی َلَُطــوُف َحــْوَل الْکْعبـَـِة َو کّفــی 
ــا  ــاَل: ی ــِه، َفَق ی ــی َخدَّ ــِری َعَل ــُه تَْج ــاَل، َو ُدُموُع ِ َفَق ــِداهللَّ ِــی َعبْ ــّف أَب ــی ک ِ ف
اُم  اُم َمــا َرأَیــُت َمــا َصنـَـَع َربـّـی إِلـَـی ثـُـمَّ بَکــی َو َدَعــا، ثـُـمَّ َقــاَل لـِـی یــا َشــحَّ َشــحَّ
ْحَمــِن َو کانـَـا فـِـی  ــَامِ بـْـِن َعبـْـِد الرَّ إِنـّـی َطَلبـْـُت إِلـَـی إِلَهـِـی فـِـی َســِدیٍر َو َعبـْـِد السَّ

الّســْجِن َفَوَهبَُهَمــا لـِـی َو َخلَّــی َســبِیَلُهَما«.6
4-21- سعید بن مرجانه

ــام زین العابدیــن دانســتند.7  رجــال شناســان شــیعه وی را از اصحــاب ام
ــَة:  ــُن َمْرَجانَ ــعیُد ب ــت: »و َس ــاره شــخصیت وی گف ــروس درب ــاج الع صاحــب ت
َــی  ــداهلّل، و هــو مول ــه عب ــوه فإِن ــا أَب ــه، و أَّم ــُة اســُم أُّم ــی، و هــی أَی َمْرجانَ تابِع

1. رجال نجاشی، 168؛ رجال العالمة، ص .71
2. رجال العالمة، ص .85

3. رجال برقی، ص 15 و 18.
4. رجال شیخ طوسی، ص 114، 137 و .223

5. منتهی المقال، ج 3، ص 310؛ خاتمة المستدرک، ج 4، ص 316؛ معجم رجال الحدیث، ج 9، ص 36
6. رجال كشی، ص 210.

7. رجال برقی، ص 9؛ رجال شیخ طوسی، ص 115؛ معجم رجال الحدیث، ج 9، ص 137.
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ــی  ــْرِوی عــن أَب ــِة، ی ــِل المدین ــو ُعثمــاَن، کان مــن أَفاضــِل أَه ــه أَب ُقریــش، کنیت
ُهریــرَة، و عنــه محّمــُد بــُن إِبراهیــَم، مــات بهــا ســنة 96، عــن ســبع و ســبعین؛ 

ــان«.1 قالــه ابــن ِحبّ
4-22- سعید مقبری

وی ســعید بــن ابــی ســعید مقبــری مدنــی اســت، کــه بــه خاطــر ســکونت در 
ــام  ــه مقبــری معــروف شــده2 و شــیخ طوســی وی را از اصحــاب ام قبرســتان ب

ســجاد معرفــی کــرده اســت.3
4-23- سلیم بن قیس

نــام کاملــش ســلیم بــن قیــس هالــی عامــری کوفــی، مکنّــی بــه ابوصــادق 
اســت.4 رجال�شناســان شــیعه وی را از اصحــاب امیرمومنــان و امــام حســن 

مجتبــی، امــام حســین، امــام ســجاد و امــام باقــر دانســته اند.5
ــتین  ــار نخس ــه اطه ــاب ائم ــن اصح ــه در بی ــت ک ــی اس ــان کس وی هم
کتــاب شــیعه را تألیــف نمــود. ســلیم بــن قیــس در دوران بنــی مــروان کــه اوج 
ــه  ــر گرفت ــود، نمی توانســت کتــاب خویــش را کــه ب خفقــان جوامــع اســامی ب
ــاظ  ــن لح ــد و بدی ــکار کن ــود، آش ــش ب ــان و فرزندان ــث امیرمومن از احادی
ــان نگــه می داشــت و ســرانجام در اواخــر عمــرش ناچــار  آن را از همــگان پنه
شــد آن را بــه أبــان بــن ابــی عیــاش بســپارد، تــا وی آن را بــه اهلــش واگــذار. 
ــام  ــه محضــر ام ــه ب ــن ک ــا ای ــش را نگهداشــت، ت ــاش امانت ــی عی ــن اب ــان ب أب
ــت  ــرت قرائ ــزد آن حض ــاب را در ن ــگام کت ــید. در آن هن ــن رس زین العابدی
کــرد و امــام آن را تأییــد نمــود و از آن پــس ایــن کتــاب معــروف گردیــد.6

4-24- شیبة بن نعامه
ــی وی را از  ــیخ طوس ــه ش ــت، ک ــری اس ــی بص ــه ضب ــن نعام ــیبة ب وی ش

1. تاج العروس، ج 3، ص 485.
2. نقد الرجال، ج 2، ص 304؛ معجم رجال الحدیث، ج 9، ص .115

3. رجال شیخ طوسی، ص 115.
4. منتهی المقال، ج 3، ص 374.

5. رجال برقی، ص 4 و 8؛ رجال شیخ طوسی، ص 66، 94، 101، 114 و .136
6. رجال كشی، 104.
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اصحــاب و راویــان امــام زین العابدیــن دانســته اســت.1
4-25- عاصم بن حمید

وی مکنّــی بــه ابوالفضــل و ملقــب بــه حنــاط، از اهالــی کوفــه و از موالیــان 
ــی وی را از  ــیخ طوس ــت.2 ش ــوده اس ــاب ب ــل و کت ــب اص ــه و صاح بنی�حنیف
ــق  ــیعه وی را توثی ــان ش ــمرده3 و رجال�شناس ــر ش ــادق ب ــام ص ــاب ام اصح
ــاره فرمــود: »عاصــم بــن حمیــد بضــم الحــاء  ــد. عامــه حلــی در ایــن ب نمودن
الحنــاط بالنــون الحنفــی أبــو الفضــل مولــی کوفــی ثقــة عیــن صــدوق روی عــن 

4.»ــی عبــداهلل أب
4-26- عامر بن سمط

وی مکنـّـی بــه ابویحیــی و بــه گفتــه شــیخ طوســی از اصحــاب و راویــان امــام 
زیــن العابدیــن بوده اســت. 5

4-27- عبدالصمد بن علی
ــن  ــداهلل ب ــن عب ــی ب ــن عل ــد ب ــاس و نســبش عبدالصم ــه بنی عب وی از طایف
عبــاس )عمــوی پیامبــر اکــرم »ص«( می باشــد. شــیخ طوســی وی را از اصحــاب 

امــام جعفــر صــادق بــر شــمرده اســت.6
4-28- عبداهلل بن سلیمان صیرفی

نجاشــی وی را کوفــی و از روات امــام جعفــر صــادق دانســته و 
فرمــود کــه وی دارای کتــاب بــود.7 شــیخ طوســی وی را در عــداد اصحــاب 
امــام حســین، امــام ســجاد، امــام باقــر و امــام صــادق معرفــی 

8 . د کر

1. رجال شیخ طوسی، ص 115.
2. رجال كشی، ص 367؛ رجال نجاشی، ص 301.

3. رجال شیخ طوسی، 262.
4. رجال العالمة، ص .125

5. رجال شیخ طوسی، ص 118؛ نقد الرجال، ج 3، ص 10.
6. رجال شیخ طوسی، ص 241.

7. رجال نجاشی، ص 225.
8. رجال شیخ طوسی، ص 103، 117، 139، 264.
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4-29- عبداهلل بن حسن
ــن از رواة می باشــد و ممکــن اســت راوی  ــد ت ــن چن ــام، مشــترک بی ــن ن ای
 ،پســر عمویــش عبــداهلل بــن حســن بــن امــام حســن مجتبی ،امــام ســجاد
ــود. شــیخ  ــن ب ــش شــیخ طالبیی ــه در عصــر خوی ــه ابومحمــد باشــد ک ــی ب مکن
طوســی وی را از اصحــاب امــام محمدباقــر و امــام جعفــر صــادق دانســته 

اســت.1
4-30- عبداهلل بن سعید

ایــن نــام، مشــترک بیــن عبــداهلل بــن ســعید اســدی، عبــداهلل بــن ســعید مدنی، 
ــان و عبــداهلل بــن ســعید وابشــی اســت کــه تقریبــًا هــم  عبــداهلل بــن ســعید حیّ
ــی بــه ابوهنــد را از  دوره بودنــد. شــیخ طوســی عبــداهلل بــن ســعید مدنــی، مکنّ
ــن ســعیدی کــه  ــداهلل ب ــن، عب ــام زین العابدیــن دانســت.2 بنابرای اصحــاب ام

ــد همــو باشــد. ــد، بای ــت نقــل می کن از آن حضــرت روای
4-31- عبداهلل بن عطاء

ــام  ــر و ام ــام باق ــجاد، ام ــام س ــاب ام ــی وی را از اصح ــیخ طوس ش
صــادق و از موالیــان بنی هاشــم معرفــی نمــود.3 ابوعمــرو کشــی بــه نقــل از 
ــاره عبــداهلل و برادرانــش عبدالملــک و عریقــا فرمــود: »َو  ــاح درب ــن صبّ نصــر ب
ِ َو عریفــا  َولـَـُد َعَطــاءِ بـْـِن أَبـِـی رِیــاٍح تِْلِمیــُذ ابـْـِن َعبَّــاٍس؛ َعبـْـُد الَْملـِـک َو َعبـْـُد اهللَّ

4.»ِ ــِداهللَّ ــاُء مِــْن أَْصَحــاِب أَبـِـی َجْعَفــٍر َو أَبـِـی َعبْ ]َعِریَقــا[، نَُجبَ
4-32- عبداهلل بن محمد بن عقیل

وی از نــوادگان جنــاب عقیــل بــن ابی طالــب و بــه گفتــه شــیخ طوســی 
از اصحــاب امــام جعفــر صــادق بــوده اســت.5

4-33- عبداهلل بن محمد بن عمر
ــه شــیخ  ــب اســت، ک ــن ابی طال ــی ب ــام عل ــن ام ــوادگان عمــر ب وی از ن

1. رجال شیخ طوسی، ص 139 و 228.
2. رجال شیخ طوسی، ص 117.

3. رجال شیخ طوسی، ص 117، 139 و 230.
4. رجال كشی، ص 215.

5. رجال شیخ طوسی، ص 264.
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ــام جعفــر صــادق شــمرده اســت.1 طوســی وی را از اصحــاب ام
4-34- عبیداهلل بن عبدالرحمن

شــیخ طوســی وی را از اصحــاب و راویــان امــام زین العابدیــن بــر 
ــت.2 ــمرده اس ش

4-35- عمر بن علی بن حسین
ــه  ــروف ب ــص و مع ــه ابوحف ــی ب ــن و مکنّ ــام زین العابدی ــد ام وی فرزن
عمــر اشــرف، مدنــی تابعــی و از اصحــاب امــام محمدباقــر بــوده اســت، کــه 
ــد  ــل از شــیخ مفی ــه نق ــات نمــود.3 صاحــب منتهــی المقــال ب در 65 ســالگی وف
دربــاره عمــر بــن علــی فرمــود: »کان عمــر بــن علــی بــن الحســین فاضــا 
ــر المؤمنیــن ، و کان ورعــا  ــات أمی ــات النبــی و صدق ــی صدق جلیــا، ول

ــا«.4 متجنّب
4-36- محمد بن جعفر

ایــن نــام در بیــن راویــان ائمــه اطهــار )از زمــان حضــرت علــی تــا زمــان 
ــود،  ــن نم ــود و نمی تــوان تعیی ــده می ش ــر صــادق( زیــاد دی امــام جعف

ــوده اســت. ــام ســجاد ب ــده از ام ــت کنن کدامشــان روای
4-37- محمد بن عمر بن علی

وی محمــد بــن عمــر بــن امــام علــی بــن ابی طالــب و مکنـّـی بــه ابوعبــداهلل 
ــه کشــته شــد.5 شــیخ  ــه در ســال 145 هجــری قمــری در مدین ــی اســت، ک مدن

طوســی وی را از اصحــاب امــام ســجاد و امــام صــادق بــر شــمرد.67
4-38- مسعود بن مالک

ــن  ــعید ب ــان س ــی، از موالی ــعید اســدی کوف ــن س ــک ب ــن مال وی مســعود ب

1. رجال شیخ طوسی، ص 229.
2. همان، ص 118.

3. همان، ص 139 و 252.
4. منتهی المقال، ج 5، ص 136.

5. خاتمة المستدرک، ج 9، ص 82.
6. رجال شیخ طوسی، ص 120 و 275.

7. مسند االمام السجاد، ج 2، ص 497.
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ــام  ــم و ام ــن خثی ــع ب ــر و ربی ــن جبی ــعید ب ــش س ــه از موالی ــوده ک ــر ب جبی
می نمــود.1 روایــت   زین العابدیــن

4-39- منهال بن عمرو
منهــال بــن عمــرو اســدی، از موالــی بنــی اســد و ســاکن کوفــه بــوده که شــیخ 
طوســی وی را از اصحــاب امــام حســین، امــام ســجاد، امــام باقــر و 

امــام صــادق معرفــی نمــوده اســت.2
4-40- موسی بن ابی حبیب

ــن  ــود: موســی ب ــاره اش فرم ــوده و نجاشــی درب ــه ابومفضــل ب ــی ب وی مکنّ
ــه کتــاب صغیــر.3 شــیخ طوســی وی را از اصحــاب امــام  أبــی حبیــب کوفــی ل

صــادق دانســت.4
4-41- میسرة حبیب

وی مکنـّـی بــه ابوحــازم نهــدی بــوده و شــیخ طوســی وی را از اصحــاب امــام 
صــادق بر شــمرده اســت.5

4-42- نصر بن اوس طائی
ــوده  ــی نم ــادق معرف ــر ص ــام جعف ــاب ام ــی وی را از اصح ــیخ طوس ش

اســت.6
4-43- هارون بن حمزه

 و امام جعفــر صادق شــیخ طوســی وی را از اصحــاب امــام محمدباقــر
ــر صــادق و  ــام جعف ــان ام ــوده اســت7 و نجاشــی وی را از راوی ــی نم معرف
کوفــی دانســت و او را توثیــق و صاحــب کتــاب معرفــی کــرد.8 عامــه حلــی نیــز 

1. مسند االمام السجاد، ج 2، ص 498.
2. رجال شیخ طوسی، ص 105، 119، 147 و 306.

3. رجال نجاشی، ص 408.
4. رجال شیخ طوسی، ص 312.

5. همان، ص 310.

6. همان، ص 314.
7. رجال شیخ طوسی، ص 148 و 318.

8. رجال نجاشی، ص 437.
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در همیــن رابطــه فرمــود: »هــارون بــن حمــزة الغنــوی بالغیــن المعجمــة و النــون، 
الصیرفــی کوفــی ثقــة عیــن روی عــن أبــی عبــد اهللکوفــی ثقــة«.1

4-44- هاشم بن برید
وی از اصحــاب و راویــان امــام زین العابدیــن بــوده و اکثــر روایاتــش را 

فرزنــدش علــی از او نقــل نمــوده اســت.
4-45- یحیی بن سعید

ایــن نــام مشــترک بیــن چنــد از اهــل حدیــث، از جملــه یحیــی بــن ســعید 
بــن قیــس، یحیــی بــن ســعید قطــان و یحیــی بــن ســعید بــن ابــان می باشــد و 
معلــوم نیســت روای امــام ســجاد کــدام یــک از آنــان می باشــد. وی تعــدادی 

احادیــث از امــام ســجاد روایــت کــرده اســت.2
4-46- یحیی بن مساور

شــیخ طوســی وی را از اصحــاب امــام جعفــر صــادق دانســت و درباره اش 
فرمــود: »یحیــی بــن المســاور، أبــو زکریا

التمیمی، موالهم کوفی«.3
4-47- یونس

ایــن نــام بیــن چنــد تــن از روات مشــترک اســت. تحــت عنــوان ایــن نــام و 
نام هــای یونــس بــن ابــی یعقــوب، یونــس بــن حبــاب و یونــس بــن عبدالرحمان 

احادیثــی از امــام ســجاد روایــت شــده اســت.4

مبحث دوم: راویان غیر امامی
در زمــان امــام زین العابدیــن دســته بندی مذهبــی خاصــی بیــن مســلمین 
ــه  ــه خاطــر تبلیغــات مســموم بنی امی ــی از جهــت فکــری، ب وجــود نداشــت ول
ــان و  ــد امیرمؤمن ــر ض ــی ب ــن مجتب ــام حس ــی ام ــح تحمیل ــد از صل بع

1. رجال العالمة، ص 180.
2. مسند االمام السجاد، ج 2، ص .506

3. رجال شیخ طوسی، ص .322
4. مسند االمام السجاد، ج 2، ص .509
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تمامــی خانــدان عصمــت و طهــارت، عمــوم مســلمانان گرایــش بــه مکتــب 
خلفــاء داشــته و از مکتــب اهل بیــت فاصلــه گرفتــه بودنــد و تعــداد محــدودی 
در مســیر اهل بیــت مشــی می نمودنــد و حتــی اینــان نیــز برخــی در کســوت 
تقیــه فــرو رفتــه و بــه خاطــر حفــظ جــان و مالشــان تظاهــر بــه ســنی گرایــی 
می نمودنــد. بــه همیــن جهــت امــام صــادق وضعیــت آنــان را بدیــن گونــه 
ترســیم نمــود: »اْرتَــدَّ النَّــاُس بَْعــَد َقتْــِل الُْحَســیِن إاِلَّ ثََاثـَـًة أَبُوَخالـِـٍد الْکابُلـِـی 
ِویــِل َو ُجبَیــُر بـْـُن ُمْطعـِـٍم، ثـُـمَّ إِنَّ النَّــاَس لَِحُقــوا َو کثـُـُروا«. در  َو یْحیــی ابـْـُن أُّم الطَّ

ِ الْنَْصــارِی«.1 روایــت دیگــر نــام جابــر نیــز اضافــه شــد: »َو َجابـِـُر بـْـُن َعبْــِداهللَّ
 عــاوه بــر اهــل ســنت، خــود شــیعیان نیــز در زمــان امــام زین العابدیــن 
ــزرگ  ــعاب ب ــل دو انش ــرت متحم ــهادت آن حض ــد از ش ــه بع ــی دو ده و یک
شــدند: یکــی کیســانیان کــه اعتقــاد بــه امامــت محمــد حنفیــه داشــته و دیگــری 
ــرده  ــدا ک ــش پی ــی و فرزندان ــن عل ــد ب ــت زی ــه امام ــاد ب ــه اعتق ــان ک زیدی
ــراط در  ــو و اف ــده ای راه غل ــز ع ــه نی ــیعیان امامی ــن ش ــف در بی ــد. مع�االس بودن
ــته های  ــن دس ــد. ای ــدا نمودن ــق ج ــب ح ــود را از مذه ــیر خ ــه و مس پیش گرفت
گوناگــون کــم و بیــش در بیــن راویــان امــام ســجاد بــه چشــم می خورنــد. 
آنــان را در ایــن مقــال، در دو بخــش: شــیعیان غیــر امامــی و اهــل ســنت مــورد 

ــم: ــرار می ده ــاره ق اش

1�  شیعیان غیر امامی
1-1- ابن ُبکیر

ــت.  ــیبانی اس ــی ش ــه ابوعل ــی ب ــن، مکنّ ــن اعی ــر ب ــن بُکی ــداهلل ب ــش عب نام
ابوعمــرو کشــی وی را از فقهــای شــیعه دانســت.2 نجاشــی وی را از اصحــاب 
ــث  ــر الحدی ــاب و کثی ــت وی دارای کت ــد و گف ــادق خوان ــر ص ــام جعف ام
ــوده اســت.3 رجال�شناســان شــیعه وی را فطحــی مذهــب، ولیکــن مــورد ثقــه  ب

دانســته اند.4
1. رجال كشی، ص 123.
2. رجال كشی، ص 345.

3. رجال نجاشی، ص .222
4. الفهرست، ص 106؛ رجال العالمة، ص 107.
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2-2- ابوجارود خارفی
ــه ابوجــارود همدانــی خارفــی اســت. وی  ــی ب ــاد بــن منــذر، مکنّ نامــش زی
ــان  ــد. رجال�شناس ــمار می آی ــه ش ــی ب ــی تابع ــت رجال ــه و از جه ــاکن کوف س
 و امــام جعفــر صادق شــیعه وی را از اصحــاب و راویــان امــام محمدباقــر
دانســته ولیکــن وی را مــورد تأییــد قــرار ندادنــد. زیــرا وی بعــد از قیــام زیــد بــن 

علــی تغییــر عقیــده داد و از مذهــب امامیــه فاصلــه گرفــت.1
وی مؤســس دســته ای از زیدیــه، معــروف بــه »جارودیــه« می باشــد.2 ابوبصیــر 
اءِ َو َســالَِم  ِ کثِیــَر النَّــوَّ دربــاره انحرافــش روایــت کــرد: »َقــاَل: َذکــَر أَبُوَعبـْـِداهللَّ
ــُة  ــْم لَْعنَ ــاٌر َعَلیهِ ــوَن کفَّ ــوَن ُمکّذبُ ابُ ــاَل کذَّ ــاُرودِ، َفَق ــا الَْج َ ــَة َو أَب ـِـی َحْفَص ــَن أَب بْ
ابُــوَن َقــْد َعَرفْتُُهــْم َفَمــا َمْعنَــی ُمکّذبُــوَن َقــاَل  ِ، َقــاَل ُقْلــُت ُجعِْلــُت فـِـَداک کذَّ اهللَّ
ــا  َّــا َو لَیُســوا کَذلـِـک َو یْســَمُعوَن َحِدیثَنَ َُّهــْم یَصّدُقون َّــا أَن َّــا َفیْخبُِرون ابُــَون یْأتُون کذَّ

َفیکّذبُــوَن بـِـِه«.3
1-3- ابومقدام

ثابــت بــن هرمــز فارســی عجلــی، مکنـّـی بــه ابومقــدام و معــروف بــه حــداد، 
ــرده  ــل ک ــت نق ــن روای ــام زین العابدی ــه از ام ــت ک ــی اس ــه راویان از جمل
اســت.4 وی اصالتــًا ایرانــی و ســاکن کوفــه و مــوالی بنــی عجــل بــوده اســت.5 
 امــام محمدباقــر ،شــیخ طوســی وی را از اصحــاب و راویــان امــام ســجاد
و امــام جعفــر صــادق بــر شــمرده،6 ولیکــن رجال�شناســان شــیعه وی را بــه 
ــد  ــق و تأیی ــه توثی ــه بُتری ــب زیدی ــه مذه ــه ب ــب امامی ــراف از مذه ــر انح خاط
نکردنــد.7 کشــی وی را از ســران مذهــب بُتریــه )طایفــه�ای از زیدیــه( دانســت.8
ــال  ــی، ص 135 و 208؛ رج ــیخ طوس ــال ش ــی، ص 170؛ رج ــال نجاش ــی، ص 13 و 18؛ رج ــال برق 1. رج

ــة، ص .223 العالم
2. رجال شیخ طوسی، ص .135

3. رجال كشی، ص 230.
4. رجال نجاشی، ص 116؛ مسند االمام السجاد، ج 2، ص 429.

5. رجال ابن داود، ص 433
6. رجال شیخ طوسی، ص 110، 129 و 174.

7. ن.ک: رجال كشی، ص 232؛ رجال نجاشی، ص 116؛ منتهی المقال، ج 2، ص 199.
8. رجال كشی، ص 233.
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1-4- حکم بن عتیبه
ــی  ــه قول ــه ابومحمــد و ب ــی ب ــه1 و مکنّ ــا عیین ــه و ی ــن عتیب ــش حکــم ب نام
ــا 115 هجــری قمــری وفــات یافــت.2  ابوعبــداهلل اســت، کــه در ســال 114 و ی
شــیخ طوســی وی را از اصحــاب امــام ســجاد، امــام باقــر و امــام 
ــه نقــل از  صــادق دانســت.3 کشــی روایاتــی در مذمــت وی نقــل نمــود و ب
علــی بــن حســن بــن فضــال وی را از فقهــای عامــه )اهــل ســنت( بــر شــمرد.4 
ــر  ــد و او را ب ــرار ندادن ــق ق ــد و توثی ــورد تأیی ــیعه وی را م ــان ش ــال شناس رج

ــد.5 ــری می دانن ــدی بت ــا زی ــنت( و ی ــل س ــف )اه ــب مخال مذه
1-5- سالم بن ابی حفصه

نجاشــی دربــاره وی فرمــود: »وی مــوالی بنــی عجــل و کوفــی بــود و از امــام 
ــه  ــی ب ــرد. وی مکنّ ــت می ک ــام صــادق روای ــر و ام ــام باق ســجاد، ام
ابوالحســین و ابویونــس بــوده و پــدرش زیــاد مکنـّـی بــه ابوحفصــه بــوده اســت. 
ــات  ــر صــادق در ســال 137 هجــری قمــری وف ــام جعف ــان ام ســالم در زم
ــام  ــاب ام ــز وی را از اصح ــی نی ــیخ طوس ــود.6 ش ــاب ب ــت. وی دارای کت یاف
ســجاد، امــام باقــر و امــام صــادق دانســته7 و گفتــه کــه نــام پــدرش 
عبیــد ابوحفصــه بــوده اســت و ســالم مکنـّـی بــه ابویونــس و بــه قولــی ابوالحســن 

بــوده و در ســال 137 وفــات نمــوده اســت.8
دربــاره اعتقاداتــش، رجال�شناســان شــیعه نظــر مثبتــی نســبت بــه وی ندارنــد 
توثیقــش  بدین جهــت  دانســته و   اهل بیــت از مکتــب  را منحــرف  او  و 
 نکردنــد.9 ابوعبیــده حــذا دربــاره انحرافــات وی روایتــی از امــام محمدباقــر

نقــل کــرد.10

1. مسند االمام السجاد، ج 2، ص 444.
2. رجال شیخ طوسی، ص .112
3. همان، ص 112، 131 و 184.

4. رجال كشی، ص 209.
5. منتهی المقال، ج 3، ص 103؛ خاتمة المستدرک، ج 7، ص 303؛ معجم رجال الحدیث، ج 7، ص 182.

6. رجال نجاشی، ص 188.
7. رجال شیخ طوسی، ص 115، 137 و 217.

8. همان، ص 115.
9. نقد الرجال، ج 2، ص 293؛ منتهی المقال، ج 3، ص 302؛ معجم رجال الحدیث، ج 9، ص 15.

10. رجال كشی، ص 235.
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1-6- فرات بن احنف
 امــام محمدباقر ،شــیخ طوســی وی را از اصحــاب و راویان امام ســجاد
و امــام جعفــر صــادق دانســته ولیکــن دربــاره اش فرمــود: »فرات بــن الحنف 
العبــدی، یرمــی بالغلــو و التفریــط فــی القــول«.1 ســایر رجال�شناســان شــیعه نیــز 

دیــدگاه مثبتــی نســبت بــه وی نداشــته و او را غالی دانســتند.2
1-7- قاسم بن عوف

شــیخ طوســی وی را از اصحــاب و راویــان امــام ســجاد دانســت، ولیکــن 
دربــاره اش فرمــود: »القاســم بــن عــوف الشــیبانی، و کان یختلــف بیــن علــی بــن 
الحســین و محمــد ابــن الحنفیــة«.3 ابوعمــرو کشــی روایتــی از خــود قاســم بــن 
عــوف نقــل می کنــد، کــه داللــت بــر عــدم توثیــق و تأکیــد وی از جانــب امــام 

ســجاد دارد.4

2� اهل سنت
2-1- اسحاق سبیعی

ــحاق و  ــه ابواس ــی ب ــی، مکنّ ــن عل ــداهلل ب ــن عب ــر ب ــا عم ــرو، ی ــش عم نام
معــروف بــه اســحاق ســبیعی اســت. وی از عابــدان و زاهــدان عصــر خویــش و 
از موثقــان در حدیــث و روایــت نــزد شــیعه و اهــل ســنت محســوب می گــردد. 
وی معاصــر امــام زین العابدیــن و از ثقــات آن حضــرت می باشــد. ابواســحاق 
ــود و از  ــر نم ــال عم ــد و 90 س ــا آم ــه دنی ــان ب ــهادت امیرمؤمن در شــب ش
 طایفــه همــدان بــوده.5 شــیخ طوســی وی را از اصحــاب امــام حســن مجتبــی

بــر شــمرد.6

1. رجال شیخ طوسی، ص 119، 143 و 270.
2. رجــال ابــن الغضائــری، ص 84؛ رجــال العالمــة، ص 247؛ منتهــی المقــال، ج 5، ص 188؛ نقــد الرجــال، ج 

4، ص .13
3. رجال شیخ طوسی، ص 119.

4. رجال كشی، ص 124.
5. منتهی المقال، ج 5، ص 135؛ خاتمة المستدرک، ج 8، ص 251.

6. رجال شیخ طوسی، ص 98.
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2-2- حسن بصری
ــود  ــان ب ــروان آن وی از علمــای اهــل ســنت و از مخالفــان اهل بیــت و پی
و در کام و فقــه مکتــب جدایــی داشــت. وی پیشــوای قدریــه و از زهــاد ثمانیــه 
ــرت را در  ــت و آن حض ــی نداش ــر مثبت ــان نظ ــه امیرمومن ــبت ب ــود1 و نس ب

ــه آن حضــرت خــورده می گرفــت.2 ــاری نکــرد و ب ــا دشــمنانش ی جنــگ ب
2-3- زهری

نامــش محمــد بــن شــهاب زهــری، مکنّــی بــه ابوبکــر اســت. شــیخ طوســی 
وی را از اصحــاب و راویــان امــام ســجاد دانســته و لیکــن فرمــود: عــدو.3

ــه  ــود، ک ــل نم ــیعه نق ــان ش ــی رجال�شناس ــال از برخ ــی المق ــب منته صاح
زهــری از جهــت اعتقــادی شــیعه بــوده. بــه جهــت این کــه روایتــی نقــل نمــود 

ــح شــده اســت.4 ــی عشــر در آن تصری کــه اســامی ائمــه اثن
2-4- زید بن اسلم

ــی وی را از اصحــاب  ــوده. برق ــن خطــاب و تابعــی ب ــکار عمــر ب وی خدمت
ــر  ــام جعف ــام ســجاد و ام ــام ســجاد5 و شــیخ طوســی از اصحــاب ام ام
صــادق6 دانســته اند. وی بــا امــام ســجاد رابطــه داشــته و از وی روایاتــی 

نقــل نمــوده اســت.
 2-5- سفیان ثوری

نامــش ســفیان بــن ســعید بــن مســروق، مکنّــی بــه ابوعبــداهلل ثــوری اســت. 
شــیخ طوســی وی را در ردیــف اصحــاب امــام جعفــر صــادق ذکــر کــرد7، 
ــوان  ــه عن ــت. ب ــیعه نیس ــان ش ــق رجال�شناس ــد و توثی ــورد تأیی ــن وی م ولیک

1. معجم رجال الحدیث، ج 5، ص 256.
2. منتهی المقال، ج 2، ص 364.

3. رجال شیخ طوسی، ص 119؛ نقد الرجال، ج 4، ص 230.
4. منتهی المقال، ج 6، ص 80.

5. رجال برقی، ص 9.
6. رجال شیخ طوسی، ص 114 و 207.

7. رجال شیخ طوسی، ص 220.
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ــاره اش فرمودنــد: »لیــس مــن اصحابنــا«.1 مثــال، ابــن داوود و عامــه حلــی درب
ــان  ــه در زم ــت ک ــت اس ــب خاف ــرو مکت ــنت و پی ــل س ــای اه وی از علم
امــام صــادق خــود را در ردیــف ُعبـّـاد و ُزهــاد قــرار مــی داد و حتــی بــر امــام 
صــادق عیــب و ایــراد می گرفــت. در روایتــی آمــد: »أَنَّ ُســْفیاَن الثَّــْورِی َدَخــَل 
ِ إِنَّ آبـَـاَءک لـَـْم  ِ َو َعَلیــِه ثِیــاٌب ِجیــاٌد، َفَقــاَل یــا أَبـَـا َعبـْـِداهللَّ َعَلــی أَبـِـی َعبـْـِداهللَّ
ــَاُم کانُــوا فـِـی  ــُم السَّ ــَل َهــِذهِ الثّیــاِب! َفَقــاَل إِنَّ آبَائـِـی َعَلیهِ یکونُــوا یْلبَُســوَن مِثْ
نْیــا َعَزالِیَهــا، َفَأَحــقُّ أَْهلَِهــا بَِهــا  َزَمــاٍن ُمْقفِــٍر ُمْقتـِـٍر، َو َهــَذا َزَمــاٌن َقــْد أَْرَخــِت الدُّ

أَبَْراُرُهــْم«.2
2-6- طاووس یمانی

نامــش طــاووس بــن کیســان خوالنــی همدانــی یمانــی، مکنّــی بــه 
ــود. طــاووس از  ــارس ب ــًا ف ــی یمــن و اصالت ــان اســت. وی از اهال ابوعبدالرحم
ــزرگ اهــل  ــش و از علمــای ب ــان عصــر خوی ــاد و عارف ــن و از زه اعــام تابعی
ــام  ــان ام ــردد.3 شــیخ طوســی وی را از اصحــاب و راوی ســنت محســوب می گ
ــی و  ــیخ طوس ــار ش ــر گفت ــه خاط ــی ب ــرد. 4 برخ ــی ک ــن معرف زین العابدی
ــار  ــاووس در کن ــا ط ــن ب ــام زین العابدی ــات ام ــر ماق ــه خاط ــن ب هم چنی
خانــه خــدا و گفتگــو بــا وی، تصــور نموده انــد کــه او شــیعه و یــا متمایــل بــه 

ــول را رد.5 ــن ق ــوری ای ــوده اســت. ولیکــن محــدث ن اهل بیــت ب
2-7- مالک بن اعین ُجهنی

شــیخ طوســی وی را از اصحــاب و راویــان امــام محمدباقــر و امــام جعفــر 
صــادق بــر شــمرد.6 ولیکــن دربــاره ایــن شــخص از دو جهــت بیــن رجــال 
شناســان شــیعه اختــاف اســت: یکــی دربــاره نَســب و دیگــری دربــاره مذهبــش. 
ــرادران زراره  ــب، از ب ــرادرش قعن ــه وی و ب ــد ک ــبش برخــی معتقدن ــاره نَس درب

1. رجال ابن داوود، ص 458؛ رجال العالمة، ص 228.
2. رجال كشی، ص 393.

3. خاتمة المستدرک، ج 1، ص .151
4. رجال شیخ طوسی، ص 116.

5. خاتمة المستدرک، ج 1، ص .151
6. رجال شیخ طوسی، ص 145 و 302.
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بــن اعیــن بــوده، ولیکــن راه خــاف را در پیش گرفتــه و از مذهــب حــق خــارج 
ــدان  ــول اســت. وی در بحــث خان ــن ق ــن ای شــدند. ابوعمــرو کشــی از معتقدی
بنــی اعیــن فرمــود: »کاَن لَُهــْم َغیــُر ُزَراَرَة َو إِْخَوتـِـِه أََخــَواِن لَیَســا فـِـی َشــی ءٍ مـِـْن 
ــٌب«.1 عامــه حلــی نیــز همیــن قــول را اختیــار کــرده  ــِر: َمالـِـک َو َقْعنَ َهــَذا الْْم
ــار  ــی در گفت ــه خودکش ــان، از جمل ــر از رجال�شناس ــده�ای دیگ ــا ع ــت.2 ام اس
ــن  ــی ب ــول عل ــر ق ــا ب ــت و بن ــرادران زراره ندانس ــزء ب ــک را ج ــرش، مال دیگ
محمــد بــن فیــروزان قمــی فرمــود: »َمالـِـک بـْـُن أَْعیــَن الُْجَهنـِـی ُهــَو ابـْـُن أَْعیــَن 
ــدادی از  ــش، تع ــاره مذهب ــا درب ــِری«.3 ام ــَو بَْص ــَوةِ ُزَراَرَة َو ُه ــْن إِْخ ــَس مِ َو لَی
ــد  رجال�شناســان، از جملــه ابوعمــرو کشــی، عامــه حلــی و ابــن داوود معتقدن
ــده ای  ــا ع ــد.4 ام ــف مشــی می کردن ــر مذهــب مخال ــب ب ــرادرش قعن ــه وی ب ک

ــد.5 ــرار دادن ــد ق ــورد تردی دیگــر آن را م
2-8- مالک بن انس

وی مالــک بــن انــس بــن ابــی عامــر اصبحــی مدنــی اســت، که شــیخ طوســی 
وی را از اصحــاب امــام جعفــر صــادق بــر شــمرده و فرمــود کــه وی صاحــب 
کتــاب بــوده اســت.6 مالــک یکــی از پیشــوایان چهــار گانــه اهــل ســنت اســت7 
و ســنیّان مالکــی مذهــب، منتســب بــه وی می باشــند. برخــی از رجــال شناســان 
معاصــر تصــور کرده انــد کــه آن مالــک بــن انســی کــه از اصحــاب امــام جعفــر 
ــن  ــک ب ــر از مال ــود، غی ــت می نم ــر روای ــی عمی ــن اب ــوده و از اب ــادق ب ص
انــس، مؤســس مذهــب مالکیــه اســت و ایــن نــام، مشــترک بیــن آن دو اســت. 
8 ولــی آن گونــه کــه از گفتــار متقدمیــن بــر می آیــد، ایــن نــام مشــترک بیــن دو 

1. رجال كشی، ص 181.
2. رجال العالمة، ص 249 و .261

3. رجال كشی، ص .216
4. رجال كشی، ص 181؛ رجال العالمة، ص 248 و 249؛ رجال ابن داوود، ص 497.

5. منتهی المقال، ج 5، 271؛ خاتمة المستدرک، ج 5، ص 99.
6. رجال شیخ طوسی، ص 302؛ الفهرست، ص 168.

7. منتهی المقال، ج 5، ص 273.
8. مسند االمام السجاد، ج 2، ص 490.
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نفــر نیســت. بلکــه نــام همــان کســی اســت کــه مؤســس مذهــب فقهــی مالکیــه 
اســت و همــو در عــداد اصحــاب امــام صــادق نیــز قــرار گرفتــه اســت. مؤیــد 
ــا چنــد واســطه از محمــد بــن  ایــن گفتــار روایتــی اســت کــه شــیخ صــدوق ب
زیــاد ازدی، کــه همــان ابــن ابــی عمیــر اســت، از مالــک بــن انــس نقــل کــرده 

اســت.1
2-9- محمد بن اسحاق

ــد.  ــار می باش ــه اطه ــان ائم ــن از راوی ــد ت ــن چن ــترک بی ــام مش ــن ن ای
ــی اســت،  ــن اســحاق مدن ــد ب ــام ســجاد، محم ــاد، راوی ام ــال زی ــه احتم ب
ــه دانســته.2  ــر و از عام ــام محمدباق ــی وی را از اصحــاب ام ــه حل ــه عام ک
ــّب  ــنت، مح ــل س ــای اه ــن از علم ــد ت ــد چن ــه مانن ــی وی را ب ــرو کش ابوعم
ــَحاَق، َو  ــُد بْــُن إِْس اهــل بیــت و متمایــل بــه آنــان دانســت و فرمــود: »ُمَحمَّ
ـِـٍد الَْواِســِطی َو َعبُْدالَْملـِـک بْــُن َجِریــٍح،  ــُد بْــُن المکنــدرِ، َو َعْمــُرو بْــُن َخال ُمَحمَّ
َو الُْحَســیُن بـْـُن ُعْلــَواَن، َو الْکْلبـِـی، َهــُؤاَلءِ مـِـْن رَِجــاِل الَْعامَّــِة إاِلَّ أَنَّ لَُهــْم َمیــًا َو 

ــِدیَدًة«.3 ــًة َش َمَحبَّ
2-10- محمد بن عائشه

ــی از وی  ــیعه نام ــان ش ــب رجال�شناس ــوده و در کت ــه ب ــان عام وی از راوی
ــت کــرده اســت.4 ــام ســجاد روای ــث از ام ــرده نشــده. وی تعــدادی احادی ب

2-11- نافع بن جبیر
ــی  ــه قول ــی و ب ــد نوفل ــه ابومحم ــی ب ــم، مکنّ ــن مطع ــر ب ــن جبی ــع ب ناف
 ابوعبــداهلل مدنــی، بــه گفتــه شــیخ طوســی از اصحــاب و راویــان پیامبــر خــدا
بــوده اســت.5 رجــال شناســان اهــل ســنت وی را کــه در ســال 99 هجــری قمــری 

ــد.6 وفــات یافــت، توثیــق نمودن
1. معجم رجال الحدیث، ج 15، ص 165.

2. رجال العالمة، 250.
3. رجال كشی، ص 390.

4. مسند االمام السجاد، ج 2، ص 494.
5. رجال شیخ طوسی، ص 84.

6. ر.ک: مسند االمام السجاد، ج 2، ص 502.
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2-12- یزید بن حازم
ــه  ــر از روات عام ــده، علی الظاه ــیعه نیام ــی ش ــع رجال ــی از وی در مناب نام
ــاره اش  ــر، درب ــن حج ــل از اب ــه نق ــجاد ب ــام س ــند ام ــب مس ــت. صاح اس

ــری...1 ــر البص ــی ابوبک ــازم االزدی الجهضم ــن ح ــد ب ــود: یزی فرم
مبحث سوم: راویان غیر عرب و زنان

1. راویان غیر عرب
تعداشــان 5 نفــر می باشــد، کــه عبارت انــد از: أبــان بــن ابــی عیــاش، 
ابومقــدام عجلــی، حمــران بــن اعیــن، زرارة بــن اعیــن و هشــام بــن ســالم. نظــر 
ــان  ــات آن ــه شــخصیت و روای ــه در مبحث هــای اول و دوم اشــاره ب ــن ک ــه ای ب

ــم. ــرار نمی کنی ــا آن را تک ــن ج ــم، در ای نمودی
2. بانوان راوی

ــد، کــه  ــوان وجــود دارن ــن از بان ــام ســجاد تنهــا دو ت ــان ام ــن راوی از بی
ــروان اهــل ســنت و  ــی از پی ــه. ظاهــراً اول ــه والبی ــد از ام ســلیم و حباب عبارت ان

ــد. ــت بوده ان ــب اهل بی ــروان مکت ــی از پی دوم
2-1- ام سلیم

ــه  ــت، ک ــاری اس ــک انص ــن مال ــس ب ــادر ان ــان، م ــت ملح ــلیم بن وی  ام�س
ــام  ــی از ام ــوده2 و روایت ــر خــدا ب ــه شــیخ طوســی از اصحــاب پیامب ــه گفت ب

ــت.3 ــوده اس ــل نم ــرت نق ــل آن حض ــاب دالئ ــجاد در ب س
2-2- حبابه والبیه

وی از بانــوان طایفــه بنی�اســد و از محبــان اهل بیــت بــود. بــه گفتــه برخــی از 
رجال�������������������������������������شناســان وی از زمــان امیرمؤمنــان تــا زمــان امــام رضــا زنــده و از آنــان 
روایاتــی نقــل نمــود.4 حبابــه والبیــه از امــام زین العابدیــن یــک روایــت در بــاب 

امامــت و یــک روایــت در بــاب دالئــل آن حضــرت نقــل کــرده اســت.5

1. مسند االمام السجاد، ج 2، ص 507.
2. رجال شیخ طوسی، ص .52

3. مسند االمام السجاد، ج 2، ص .432
ــجاد، ج 2،  ــام الس ــند االم ــال، ج 7، ص 462؛ مس ــی المق ــیعة، ج 30، ص 337؛ منته ــائل الش 4. ر.ک: وس

439. ص 
5. مسند االمام السجاد، ج 2، ص 439.
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نتیجه
ــه در دوران  ــود، ک ــدی ب ــجاد در ح ــام س ــت ام ــم و معنوی ــی عل  فزون
ــط  ــت توس ــان اهل بی ــیعیان و محب ــه ش ــتار بی رحمان ــه و کش ــان بنی امی خفق
ــی  ــی و علم ــب تربیت ــماری را در مکت ــاگردان بی ش ــان، ش ــفاک اموی ــادی س ای
ــه  ــل جامع ــد و تحوی ــی پرورانی ــان عالمــان و فاضان ــش گــردآورد و از آن خوی
ــط و  ــلمانان بس ــایر مس ــن س ــت را در بی ــت و والی ــه راه امام ــامی داد، ک اس
ــال معــارف  ــق انتق ــی برخاســتند کــه توفی ــان راویان ــن آن ــد و از بی توســعه دادن
ــر  ــیعه و غی ــی از ش ــد. راویان ــت آورن ــه دس ــدی ب ــل های بع ــه نس ــی را ب والی
ــا  ــت ب ــله امام ــه سلس ــرد. خاص ــرب و از زن و م ــر ع ــرب و غی ــیعه، از ع ش
ــب  ــن اســتمرار یافــت و زمینه ســاز مکت ــام زین العابدی ــژه ام مهارت هــای وی

ــد. ــر صــادق گردی ــام جعف ــر و ام ــام محمدباق گســترده ام
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منابع
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ــ  ق. ــران، 1383 ه ــران - ای ــران، ته دانشــگاه ته
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چــاپ اول، 1414 هــ  ق.
شــیخ طوســی، محمــد بــن حســن، فهرســت، در یــک جلــد، المکتبــة الرضویة، 

نجــف اشــرف، عــراق، اول، ه  ق.
ــر انتشــارات  شــیخ طوســی، محمــد بــن حســن، رجــال، در یــک جلــد، دفت
ــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم، چــاپ ســوم، 1427  اســامی وابســته ب

ــ  ق. ه
ــارد،  ــارات عط ــد، انتش ــجاد، 2 جل ــام الس ــند الام ــزاهلل، مس ــاردی، عزی عط

ــاپ اول، 1379 ش. ــران، چ ته
عامــه حّلــی، حســن بــن یوســف بــن مطهــر اســدی، رجــال، در یــک جلــد، 
منشــورات المطبعــة الحیدریــة، نجــف اشــرف - عــراق، چــاپ دوم، 1381 هــ  ق.
کشــی، ابــو عمــرو، محمــد بــن عمــر بــن عبــد العزیــز، رجــال، در یــک جلــد، 

مؤسســه نشــر دانشــگاه مشــهد، مشــهد، 1490 هــ  ق.
کلینــی، ابوجعفــر، محمــد بــن یعقــوب، الکافــی، 8 جلــد، دار الکتــب 

اإلســامیة، تهــران، چــاپ چهــارم، 1407 هــ  ق.
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ــامی  ــارات اس ــر انتش ــال، دفت ــی، رج ــن عل ــد ب ــن احم ــی، ابوالحس نجاش
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قــم، چــاپ اول، 1417 هــ  ق.
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